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- Segundo o STJ, “[...] O entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça está disposto no sentido de que não se opera a
prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas
no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se
relação de trato sucessivo,  conforme disposto na Súmula 85/STJ:
"Nas  relações  jurídicas  de  trato  sucessivo  em  que  a  Fazenda
Pública  figure  como devedora,  quando  não  tiver  sido  negado  o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação [...]”1.
Tal  como  dispõe  o  40,  §  15,  da  CF,  “o  regime  de  previdência
complementar  de  que  trata  o  §  14  será  instituído  por  lei  de
iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no
art.  202  e  seus  parágrafos,  no  que  couber,  por  intermédio  de

1 STJ, AgRg AgRg REsp 1310847/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2ª TURMA, 14/08/2012.



entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  de  natureza
pública,  que  oferecerão  aos  respectivos  participantes  planos  de
benefícios somente na modalidade de contribuição definida”. Não
existindo  regime  de  previdência  complementar  no  município,
impossível  impor  ao  recorrido  a  determinação  para  que
complemente o valor da aposentadoria paga pelo INSS, sob pena
de infração ao princípio da reserva legal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade, rejeitar a prejudicial de prescrição e, no mérito, deu-se provimento ao apelo,
nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 78.

Relatório

Trata-se de apelação interposta pelo  Município de Pocinhos  contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Pocinhos que deu provimento a
ação de cobrança proposta por Auriolanda Clementino de Almeida.

Na sentença, o magistrado julgou procedente o pleito exordial para
condenar o promovido ao pagamento de complementação de aposentadoria da autora, a
partir de 23/09/2008, atualizados com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária
pelo INPC, bem como honorários advocatícios a base de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,  recorre  a  edilidade  demandada,  levantando
preliminarmente pela prescrição da pretensão, sustentando o transcurso do prazo de três
anos contados da data do ato fato ou ato impugnado, nos termos do art. 206 do Código
Civil.

No mérito,  sustenta  que o  ordenamento jurídico  faculta  aos  entes
federativos  criar  seu  próprio  regime de  previdência,  mas  que  nem todos  os  entes  da
federação têm RPPS.

Aduz que o Município de Pocinhos filia seus servidores titulares de
cargos efetivos ao RGPS, e por não existir um regime de previdência complementar, não
pode instituir o teto para os benefícios, daí porque o cálculo para obtenção do benefício, se
feito  de  forma  equivocada,  deverá  ser  corrigido  pelo  próprio  INSS,  não  cabendo  ao
Município  qualquer  ônus  a  título  de  possível  complementação,  colacionando julgados
nesse sentido.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a



Sentença de primeiro grau, no sentido de não reconhecer qualquer crédito em favor da
recorrida, em relação ao Município recorrente. 

Contrarrazões. (fls. 53/57)

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §1º,
do RITJPB, c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO

Tenciona  o  recorrente  a  reforma  da  sentença,  a  fim  de  que  os
proventos  de  sua  aposentadoria,  percebida  pelo  RGPS,  seja  complementada  pelo
Município, tornando os valores equivalentes aqueles pagos aos servidores da ativa.

Prefacialmente,  quanto  à  prejudicial  de  prescrição  arguida  pelo
Município, entendo que não merece acolhida,  devendo, pois,  ser rejeitada.  Tal é o que
ocorre uma vez que, em tese, o direito que se discute abrange uma relação jurídica de trato
sucessivo,  de  modo  que  a  prescrição  renova-se  periodicamente,  somente  afetando  as
parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Nestes  termos,  faz-se  fundamental  destacar  a  natureza
administrativa  da  presente  causa,  segundo  a  qual,  figurando  como  parte  a  Fazenda
Pública, o prazo prescricional aplicável passa a ser de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo
1º, do Decreto Lei n. 20.910/1932, cujo enunciado segue in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem  assim  todo  e  qualquer  direito  ou  ação  contra  a  Fazenda
federal,  estadual  ou  municipal,  seja  qual  for  a  sua  natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual
se originarem. 

Corroborando  referido  entendimento  e  afastando  a  ocorrência  da
prescrição de fundo de direito, destaca-se a inteligência,  in concreto, da súmula n. 85, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris:

STJ, Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda  Pública  figure  como  devedora,  quando  não  tiver  sido
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da
ação. 



A esse respeito, é salutar a transcrição das seguintes ementas:

ADMINISTRATIVO.  SERVIDORES  PÚBLICOS  DO  PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS
DO CRUZEIRO REAL PARA A UNIDADE REAL (URV). PEDIDO
DE RECOMPOSIÇÃO DE PERDA SALARIAL. LIMITAÇÃO DA
DISCUSSÃO À EDIÇÃO DA LEI N. 4.643/1995. REAJUSTE DOS
NÍVEIS DE VENCIMENTOS EM VALOR FIXO. SUPLANTAÇÃO
DE  EVENTUAIS  PERDAS  ACUMULADAS.  IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  PRESCRIÇÃO.  SÚMULA  85/STJ.  ANÁLISE  DE
DIREITO LOCAL.  IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.  1.  O
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está
disposto no sentido de que não se opera a prescrição do fundo de
direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior
ao  ajuizamento  da  ação,  por  configurar-se  relação  de  trato
sucessivo,  conforme  disposto  na  Súmula  85/STJ:  "Nas  relações
jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora,  quando  não  tiver  sido  negado  o  próprio  direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes
do  qüinqüênio  anterior  à  propositura  da  ação.  [...]  Agravo
regimental  parcialmente provido.  (STJ,  AgRg no AgRg no REsp
1310847/SC,  Rel.  Min.  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, 14/08/2012, DJe 20/08/2012)(GRIFOS PRÓPRIOS)

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR
PÚBLICO.  MILITAR.  VENCIMENTOS.  PRESCRIÇÃO.
OBRIGAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.  SÚMULA  85/STJ.
REAJUSTE  DE  28,86%.  LEIS  NºS  8.622/93  E  8.627/93.  REVISÃO
GERAL DE REMUNERAÇÃO. I - Em se tratando de prestações de
trato sucessivo e de natureza eminentemente alimentar, a prescrição
renova-se periodicamente – no caso, mês a mês – e atinge apenas as
parcelas vencidas antes do qüinqüênio que precede o ajuizamento
da  ação.  É  aplicável  ao  caso,  portanto,  o  enunciado  contido  na
Súmula nº 85 do STJ. (STJ - AgRg no REsp 738.731, Rel. Min. Felix
Fischer, 5ª T, DJ 01.08.2005, p. 549 )(GRIFOS PRÓPRIOS)

Em  razão  dessas  considerações  supramencionadas,  rejeito  a
prejudicial  de  mérito  da  prescrição  suscitada,  ao  tempo em que passo  a  examinar  o
mérito recursal propriamente dito.

No  mérito,  a  pretensão,  todavia,  não  merece  acolhida.  É  que  o
Município de Pocinhos adotou como regime de previdência para seus servidores o RGPS,



não  possuindo  regime  próprio,  tampouco  instituindo  regime  de  previdência
complementar.

Tal como dispõe o 40, § 15, da CF, § 15.  “o regime de previdência
complementar de que trata o § 14 será instituído por lei  de iniciativa do respectivo
Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por
intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública,
que  oferecerão  aos  respectivos  participantes  planos  de  benefícios  somente  na
modalidade de contribuição definida”. 

Neste  contexto,  impossível  compelir  o  município  a  efetuar  a
complementação  da  aposentadoria  da  recorrente  quando  inexistente  o  regime
correspondente, sob pena de infração ao princípio da reserva legal. 

Sobre o tema, aliás, relevantes as palavras de Hely Lopes Meirelles:

“A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao
atendimento da  lei.  Na Administração Pública  não há  liberdade
nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito
fazer  tudo que a  lei  não  proíbe,  na  Administração  Pública  só  é
permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa
“pode fazer assim”, para o administrador público significa “deve
fazer assim.” (Direito Administrativo Brasileiro, 19ª ed., Malheiros:
São Paulo, pp. 82/83).

A jurisprudência não destoa desse entendimento:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  MUNICÍPIO  DE
IMBÉ.  COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 01/96 E DO ARTIGO
40 DA CARTA MAIOR. - A conduta da Administração está regida
pelo  princípio  da  legalidade  (art.  37,  caput,  da  Constituição
Federal),  cabendo  aos  Municípios,  dentro  de  sua  esfera  de
competência, legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I). -
Diante do atual caráter contributivo dos sistemas de previdência,
os benefícios devem ter fonte de custeio correspondente, a fim de
garantir a integridade do sistema. - Na hipótese, a parte autora foi
aposentada pelo Regime Previdenciário do INSS e, inexistindo no
âmbito  local  instituição  de  plano  de  previdência  complementar
(sistema  contributivo),  não  há  como  ser  alcançado  o  benefício
postulado  na  presente  demanda.  Precedentes  desta  Corte.
NEGARAM  PROVIMENTO  AO  RECURSO  DE  APELAÇÃO.
(Apelação Cível Nº 70051706315, Terceira Câmara Cível, Tribunal



de  Justiça  do  RS,  Relator:  Matilde  Chabar  Maia,  Julgado  em
24/04/2014) (TJ-RS - AC: 70051706315 RS , Relator: Matilde Chabar
Maia, Data de Julgamento: 24/04/2014, Terceira Câmara Cível, Data
de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2014)

Nesse  mesmo  sentido,  ressalto,  que  foram  julgados  vários  feitos
reconhecendo  a  impossibilidade  da  Edilidade  realizar  a  complementação  pretendida,
perante a Egrégia Quarta Câmara Cível desta Corte de Justiça, inclusive relacionados ao
Município  de  Pocinhos,  o  qual,  da  relatoria  deste  Gabinete,  destaco  os  de  nºs
00014571720148150541 e 001470-16.2014.815.0541.

Expostas estas considerações,  rejeito a prejudicial de prescrição e,
no mérito, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente o pleito exordial.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  n rejeitar  a  prejudicial  de
prescrição e, no mérito, deu-se provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


