
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.018.942 - RS (2007/0305657-7)
  

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE : FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELOS 
ADVOGADO : RYCHARDE FARAH E OUTRO(S)
RECORRIDO : PAULO ROGERIO LIMA DA SILVA 
ADVOGADO : PAULO CESAR AZAMBUJA DE LIMA E OUTRO(S)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO ELETROSUL 

DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELOS, com base nas alíneas "a" e 

"c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão assim 

ementado:

APELAÇÃO CÍVEL.

PREVIDÊNCIA PRIVADA.

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - ELOS.

AÇÃO ORDINÁRIA.

Mostra-se ilegal e inconstitucional a condição imposta através do 

Regulamento da Fundação que estabelece limite de idade para 

alcançar ao jubilado o valor integral da complementação de 

aposentadoria.

Artigo 36 do Decreto n. 81.240/78.

APELO DESPROVIDO. (fl. 232)

Embargos de declaração rejeitados em acórdão de fls. 277-282.

Alega a recorrente, em síntese, violação aos arts. 42, II, da Lei 

6.435/77 e 4º e 31 do Decreto 81.240/78, afirmando que é "legal a aplicação do 

limite imposto à complementação de aposentadoria do recorrido" (fl. 294).

Assim delimitada a controvérsia, anoto que o art. 3º, da Lei 6.435/77, 

estabeleceu que a ação do poder público relativa ao funcionamento das entidades 

de previdência privada deve ter por finalidade, entre outras, a determinação de 

padrões mínimos adequados de segurança econômico-financeira, visando à 

preservação da liquidez e solvência de cada plano de benefício oferecido aos 

filiados e do conjunto da entidade de previdência privada. O art. 87 da referida 

norma, por sua vez, determinou a regulamentação dos seus dispositivos, no prazo 

de 180 dias. 

Dessa forma, a lei remeteu ao regulamento a fixação de critérios 
Documento: 15501480 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 06/06/2011 Página  1 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

destinados à preservação do princípio do equilíbrio econômico-financeiro das 

entidades, providência efetivada mediante a edição do Decreto 81.240/78, que 

assim dispôs em seus arts. 20, inc. II e 31, inc. IV:

Art. 20. Deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios, 

das propostas de inscrição e dos certificados dos participantes das 

entidades fechadas dispositivos que indiquem:

(...)

II - período de carência e idade mínima, quando exigidos, para 

concessão de benefício.

Art. 31. Na elaboração dos planos de benefícios, serão observados 

os seguintes princípios:

(...)

IV - na aposentadoria por tempo de serviço, prevalecerá a idade 

mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos completos, ressalvada a 

situação dos participantes que ingressaram nos planos antes de 20 

de janeiro de 1978 e o disposto no inciso V."

Entendo que o referido decreto, ao estabelecer a idade mínima de 55 

anos para o pagamento de complementação de aposentadoria, não exorbitou as 

disposições da lei regulamentada, mas se valeu de critério razoável com a precisa 

finalidade de cumprir as determinações legais de manter a liquidez e solvência das 

entidades de previdência privada.

A 4ª Turma desta Corte, ao examinar questão idêntica no Resp 

1.125.913, cujo julgamento foi concluído em 19.10.2010, decidiu que o Decreto 

81.240/78, bem como o Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS de 1979, 

ao estabelecerem a exigência do limite etário para a obtenção da complementação 

de aposentadoria, não ultrapassaram os limites estabelecidos pela Lei 6.435/77. 

Com efeito, o referido acórdão encontra-se assim ementado:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA. LIMITE ETÁRIO. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. 

EQUILÍBRIO ATUARIAL.

1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de 

que a questão relativa a decreto, que a pretexto de regulamentar 

determinada lei, extrapola o seu âmbito de incidência, é tema que se 
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situa no plano da legalidade, e não da constitucionalidade.

2. O Decreto n. 81.240/78 e, por consequência, o Regulamento do 

Plano da PETROS/1979, não extrapolaram ao estipular o limite 

etário e mantiveram-se dentro do limite das discricionariedade 

conferida pela lei, significando que apenas desceu a detalhes que a 

Lei n. 6.435/77 deixou em aberto; sobressaindo, ainda, que é 

razoável e necessário a busca da preservação do equilíbrio atuarial.

3. O Decreto n. 81.240/78 , em seu art. 31, IV, ressalvou a situação 

apenas dos participantes que ingressaram no plano de benefício 

antes de 1º de janeiro de 1978, o que não é o caso dos autos, pois 

os autores aderiram ao plano de complementação de aposentadoria 

após a alteração que previa a condição etária de 55 anos.

4. Provido o Recurso Especial da PETROS e julgado prejudicado o 

Recurso Especial de ADI DE OLIVEIRA BORBA E OUTROS.

(Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 12.11.2010).

Do voto proferido pelo relator, acolhido por unanimidade, destaco a 

seguinte passagem:

"É importante ressaltar que a Lei não vedava o limitador de idade à 

suplementação da aposentadoria, nada obstando, portanto, que, em 

face da natureza do plano e do respeito ao equilíbrio atuarial, que a 

complementação de aposentadoria restasse condicionada ao 

implemento de requisitos estabelecidos no Decreto regulamentador.

(...)

Ademais, ainda que ocorrida a revogação do Decreto n. 81.240/1978 

pelo art. 44 do Decreto n. 4.206/2002, ou mesmo a revogação da Lei 

n. 6.435/1977 por meio do artigo 79 da Lei Complementar n. 109/01, 

deve-se considerar que o Regulamento terá condições de 

estabelecer os requisitos objetivos para a concessão do denominado 

benefício previdenciário de suplementação de aposentadoria por 

tempo de serviço, em especial porque os planos de previdência 

privada são elaborados e planejados sempre com base no 

pagamento de contribuição pelos participantes, observando-se os 

necessários cálculos atuariais que possibilitem a necessária 

cobertura para todos os benefícios, sob pena de ruptura do sistema 

previdenciário complementar.

Em resumo, o Decreto e, por consequência, o Regulamento do 
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Plano não extrapolaram ao estipular o limite etário e mantiveram-se 

dentro do limites da discricionariedade conferida pela lei, 

sobressaindo que é razoável e necessário a busca da preservação 

do equilíbrio atuarial."

Compartilho desse entendimento e acrescento que o autor se filiou à 

ELOS em julho de 1985, após ter sido incluída a exigência etária pelo Decreto 

81.240/78, conforme mencionado na petição inicial (fl. 5), motivo pelo qual a ele não 

se aplica a exceção prevista em seu art. 31, inciso IV, destinada aos participantes 

que ingressaram nas entidades de previdência antes de 20 de janeiro de 1978, data 

da edição do referido decreto. 

Em face do exposto, com base no art. 557, § 1-A, do CPC, dou 

provimento ao recurso especial.

Brasília, 16 de maio de 2011.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI 

Relatora
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