
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 712.083 - RS (2004/0180351-4)
  

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO PEIXOTO 
ADVOGADO : ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO PEIXOTO E OUTRO(S)
RECORRIDO : FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - ELOS 
ADVOGADO : ADRIANA DALLANORA E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
PROCESSUAL CIVIL. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO DO 
ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUANDO O 
ACÓRDÃO DIRIME, FUNDAMENTADAMENTE, AS QUESTÕES 
PERTINENTES AO LITÍGIO. CONTRARIEDADE DE DECRETO COM 
LEI QUE REGULAMENTA A MATÉRIA. HIERARQUA DAS LEIS. 
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO 
STJ. CÁLCULO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DO TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO E IDADE DO FILIADO. IMPOSSIBILIDADE DE 
AFERIÇÃO POR ESTA CORTE ESPECIAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

DECISÃO

1. Cuida-se de recurso especial interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, 
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do 
estado do Rio Grande do Sul, restando assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO ELETROSUL DE 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. ELOS. PAGAMENTO NÃO INTEGRAL 
DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
A regulamentação do plano que prevê o pagamento não integral do benefício 
de complementação de aposentadoria em face de o beneficiário gozar de 
aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição da Previdência Oficial, por 
contar com 30 anos de contribuição, coaduna-se com a disciplina do art. 42, II, 
da lei 6.435/77, o qual determina que deverão constar dos regulamentos dos 
planos de benefícios normas de cálculo para a sua percepção. Adequação do 
Decreto n.º 81.240/78 que regulamenta a Lei n.º 6.435/77. O pagamento, pois, 
deve se feito conforme o cálculo da entidade-ré.”

Deste acórdão foram interpostos embargos declaratórios pelo ora recorrente, 
quando julgados receberam a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE REDISCUSSÃO E 
PREQUESTIONAMENTO.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 535 do CPC, inviável é o 
acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se 
presta para fim de rediscussão da matéria de fato, bem como para a explicitação 
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de dispositivos contratuais. A invocação de equívocos do acórdão não se presta 
a ser dirimida via aclaratórios, eis que distante da invocação dos preceitos legais 
específicos.”

O recorrente alega que houve error in judicando  no aresto hostilizado quando 
entendeu que a regra contida no Regulamento de Previdência Privada quanto ao cálculo do 
benefício do recorrente se adequava aos preceitos contidos na Lei n.º 6.435/77 e Decreto n.º 
81.240/78, tendo ainda o tribunal de origem não suprido as omissões apontadas. Expõe 
violação dos artigos 128, 460 e 535 II do Código de Processo Civil; 42 da Lei n.º 6.435/77; 31 
IV do Decreto n.º 81.240/78, bem como dissídios jurisprudenciais.

Apresentadas contra-razões.

O Ministério Público do estado do Rio Grande do Sul opinou pela admissão do 
recurso especial.

No juízo de prelibação, admitiu-se o recurso especial.

É o relatório.

2. Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que não 
aquele defendido pela parte. Destarte, não há que se falar em violação do art. 535 do Código 
de Processo Civil, pois o tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, 
afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos 
expendidos pelas partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas 
que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a 
determinados preceitos legais.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I - Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos 
processuais, consoante disciplinamento imerso no artigo 535, do Código de 
Processo Civil, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os 
pressupostos legais de cabimento.
II - Inocorrentes as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão, ou 
ainda erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo intento é 
a obtenção de efeitos infringentes.
III - Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAg 846.167/PI, Rel. Ministro  ALDIR PASSARINHO 
JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 02/02/2009)

3. Quanto à alegação de que um decreto de natureza administrativa não pode 
limitar situações em que a lei que não impôs qualquer limite, infringindo o princípio da reserva 
legal, não assiste razão ao recorrente.

Ao analisar a alegada contrariedade do artigo 31 IV do Decreto n.º 81.240/78 
com o artigo 42 da Lei n.º 6.435/77, temos uma exposição de matéria constitucional, pois 
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trata-se de verificação de hierarquia das leis. Segundo o permissivo constitucional das 
competências do Superior Tribunal de Justiça esta matéria não pode ser examinada neste 
Sodalício.

Em conformidade o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO OBRIGACIONAL - AÇÃO DE 
COBRANÇA - DPVAT - APLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO EM DETRIMENTO 
DE LEI - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - CONSONÂNCIA COM 
O ENTENDIMENTO DO STJ.
Concluído o Tribunal de origem ser devido o pagamento de indenização 
(DPVAT) por expressa disposição legal, torna-se descabida a alegação do 
recorrente no tocante à aplicação de Resolução, no caso concreto, visto 
que o fundamento do Aresto hostilizado está calcado na hierarquia de leis, 
matéria constitucional por excelência, e não na interpretação dos 
dispositivos legais indicados, os quais, mesmo que tivessem sido 
prequestionados, não possibilitariam a reforma do julgado, incidindo a 
Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1005983/PR, Rel. Ministro  SIDNEI BENETI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 05/11/2008)

4. Quanto ao valor do benefício em face o tempo de contribuição realizada, 
tem-se que nas instâncias ordinárias através das provas produzidas o recorrente não 
demonstrou que o valor deveria ser ao maior. Destarte, o recurso especial não deve ser 
conhecido, registre-se que o acórdão recorrido é afirmado:

"...
O Plano de Regulamento da entidade apelante, por sua vez, ao qual aderiu 
o apelado em 06 de junho de 1984, estabelece as normas de cálculo de 
benefício, como determina a Lei e o Decreto em questão.
O artigo 38 do referido Plano estabelece que, “para o participante do sexo 
masculino que se aposentar com tempo de vinculação à Previdência Social 
inferior a 35 (trinta e cinco) anos, aplicar-se-á sobre o valor do Salário Real 
de Benefício referido no artigo anterior, os coeficientes de 80% (oitenta por 
cento), 84% (oitenta e quatro por cento), 88% (oitenta e oito por cento), 
92% (noventa e dois por cento) e 96% (noventa e seis por cento), segundo 
o participante tenha, respectivamente, 30 (trinta), 31 (trinta e um), 32 (trinta 
e dois), 33 (trinta e três) e 34 (trinta e quatro) anos de serviço”.
Verifica-se da leitura do artigo supracitado, que o Regulamento, nessa 
parte, estabeleceu critérios de determinação do cálculo do benefício, em 
conformidade com a Lei nº 6.435/77.
De acordo com a carta de concessão de fls. 111, o autor teve deferido o 
seu pedido de aposentadoria a partir da data do requerimento feito em 
17/12/1997, registrando a previdência oficial que, à época, ele contava com 
30 anos, 01 mês e 08 dias de tempo de contribuição, fazendo jus, assim, ao 
benefício de complementação conforme a regra transcrita acima.
Ainda em complementação à norma citada, o parágrafo terceiro do artigo 28 
do Regulamento estabeleceu que para o participante do sexo masculino 
que obtiver aposentadoria por tempo de serviço com tempo de vinculação à 
Previdência Social, no caso do autor, de 30 anos, será garantido o valor de 
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10% do salário real do benefício. 
Deve-se esclarecer que o salário real de benefício definido no regulamento, 
em seu artigo 23, é o valor correspondente à média aritmética dos salários 
reais de contribuição, tomados em igual período e corrigidos pelos mesmos 
índices que a Previdência Social utilizar para o cálculo do seu salário de 
benefício.
Constata-se, dessa forma, a correção dos cálculos autuariais para o valor 
do benefício de complementação de aposentadoria percebido pelo autor, 
conforme o demonstrativo de fls. 102.
Através desse demonstrativo, observa-se que o valor da aposentadoria do 
autor, concedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, sofreu uma 
redução, pela aplicação do percentual de 70%, uma vez que ele possuía 
somente 30 anos de contribuição para com o Instituto.
Destarte, o benefício do autor, que seria de R$ 996,52 (novecentos e 
noventa e seis reais e cinqüenta e dois centavos), passou a ser de R$ 
698,95 (seiscentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), 
conforme a Carta de Concessão de fls. 111.
Como o salário do apelado em atividade era de R$ 1.612,09 (fls. 48), a 
complementação de aposentadoria deveria ser de R$ 639,98, segundo os 
cálculos da apelante. Contudo esse valor seria devido a um benefício 
previdenciário concedido de forma integral, ou seja, com 35 anos de 
contribuição, que não é o caso do autor.
Assim, como o INSS aplicou um fator de redução sobre o benefício de 
aposentadoria, o recorrente realizou a mesma operação sobre a 
complementação do referido benefício, aplicando, conforme o artigo 38 do 
Regulamento da Instituição, o redutor de 80% sobre o salário real de 
benefício.
Aplicando-se a regra do artigo 28 do Regulamento ao caso, a qual prevê 
que será garantido o valor de 10% do salário real do benefício ao associado 
que tiver 30 anos de contribuição, resulta em um valor inferior a R$ 100,00 
(cem reais). Porém, como é assegurado um piso mínimo, o pagamento deve 
ser feito sobre esse patamar.
Ademais, as normas transcritas asseguram a razoabilidade do sistema, pois 
o segurado que contribuiu apenas 14 anos para a Fundação não recebe o 
mesmo benefício de complementação de aposentadoria de quem contribuiu 
35 anos.
A conduta adotada pela apelada, quando da concessão do benefício ora 
em questão, adequou-se aos preceitos contidos nas normas da Lei nº 
6.435/77 e do Decreto nº 81.240/78.
É, portanto, legal a regra contida no Regulamento da entidade apelante, 
com o que se assenta que o benefício deve ser pago conforme ali 
estabelecido.
....” (fls. 265/267)

Resta límpido que a convicção formada pelo Tribunal de origem decorreu do 
regulamento do plano de previdência complementar da recorrida em confronto com os 
elementos existentes nos autos. Rever a decisão recorrida importaria necessariamente no 
reexame de provas e cláusulas contratuais, o que é defeso nesta fase recursal (Súmulas 
5-STJ e 7-STJ) e impede o conhecimento do recurso por ambas alíneas.
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Nessa direção, observe-se:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO REGIMENTAL. OBEDIÊNCIA AOS 
CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS. 
PARÂMETROS DE IDADE E TEMPO DE SERVIÇO. SÚMULAS 05 E 
07/STJ.

1. O Tribunal de origem com base no laudo pericial e nos documentos 
juntados às fls. 218/225, 244/251 e 295/304 afirma que os valores 
devolvidos aos autores não foram corrigidos de acordo com o art. 56 do 
Regulamento da recorrente e com o art. 31 do Decreto 81.240/78, que 
regulamenta a Lei 6.435/77. Nesse contexto, acolher as alegações no 
sentido de que o critério de correção foi observado demanda incursão no 
conjunto fático-probatório, bem como no regulamento da recorrente, 
providências vedadas em sede de recurso especial (Súmulas 05 e 07/STJ).

2. Não cuida a espécie da incidência da súmula 289/STJ, mas da não 
adoção de critério de cálculo disposto no art. 56 do Regulamento da 
recorrente.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 815.871/RS, Rel. Ministro  FERNANDO GONÇALVES, 
QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 01/07/2009)

Eventual reforma do entendimento do Tribunal de origem passaria, 
necessariamente, pela reapreciação do conjunto probatório carreado aos autos, o que se 
mostra inexeqüível na via recursal eleita.

5. Ante o exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao 
recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 13 de agosto de 2009.

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 

Relator
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