
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1406615 - RS  (2011/0095983-9) 
RELATOR : MIN. SIDNEI BENETI

AGRAVANTE : FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS 
ADVOGADOS : LUIZ RENATO BETTIOL E OUTRO(S)

: LÚCIA HELENA SPEGGIORIN CELIBERTO E OUTRO(S)
AGRAVADO  : OSCAR DA LUZ SOUZA 
ADVOGADO : CRISTIANO SOLETTI DE OLIVEIRA 

DECISÃO

.- FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL 

PETROS interpõe Agravo de Instrumento contra decisão que negou seguimento a 

Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", 

da Constituição Federal, contra Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul  (Rel. Des. ARTUR ARNILDO LUDWIG), assim ementado (e-STJ fls. 

183):

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDAÇÃO 
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. 
CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. 

O autor faz jus ao recálculo da renda mensal inicial para sua 
complementação de aposentadoria, utilizando-se a devida 
correção monetária. SENTENÇA MANTIDA.

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

2.- Embargos Declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls. 204).

3.- A recorrente alega ofensa aos arts. 535, I, do Código de Processo 

Civil; 87, 89, da Lei n. 6.435/1977; 31, IV, 42, do Decreto n. 81.240/1978; 844 do 

Novo Código Civil. Aponta divergência jurisprudencial. 

Sustenta, em síntese:

a) negativa de prestação jurisdicional; e 

b) possibilidade de previsão do critério do limite de idade para a 

aposentadoria.
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É o relatório.

4.- O inconformismo não merece prosperar.

5.- Observe-se, de início, que não se viabiliza o especial pela indicada 

violação do art. 535 do Código de Processo Civil. É que, embora rejeitados os 

embargos de declaração, verifica-se que a matéria em exame foi devidamente 

enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma 

fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

6.- Com efeito, embora tenha prevalecido nesta Corte o entendimento 

de que, em casos como o dos autos, a pretensão recursal só poderia ser deduzida em 

âmbito de Recurso Extraordinário, por envolver suposta ofensa a matéria de índole 

constitucional, no julgamento do REsp 1.125.913/RS (Rel. Min. LUÍS FELIPE 

SALOMÃO, DJe de 12.11.2010), decidiu-se que é legítimo o estabelecimento do 

limite de idade em 55 anos promovido pelo Decreto n. 81.240/1978, sem extrapolar os 

parâmetros fixados na Lei n. 6.435/1977, que não veda tal prática, além de ser 

imperativa a manutenção do equilíbrio atuarial da instituição de previdência 

complementar. Confira-se:

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 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. 
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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. 

(REsp 1.125.913/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 12/11/2010).

Ainda sobre o tema: REsp 1.119.246/RS, Relª. Minª. MARIA 

ISABEL GALLOTTI, DJe 19.4.11; Ag 1.387.393/RS, Rel. Min. ALDIR 

PASSARINHO JÚNIOR, DJe 4.4.11.  

7.- Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial, julgando 

improcedente o pedido. O recorrido arcará com as custas e os honorários advocatícios, 

fixados estes em R$ 1.000,00 (mil reais).     

Brasília (DF), 16 de dezembro de 2011.

MINISTRO SIDNEI BENETI 
Relator
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