
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO DES . OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0123632-66.2012.815.2001.
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator      : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Fillho.
Apelante : Eduardo Barbosa de Freitas.
Advogado : Ricardo Nascimento Fernandes.
Apelado    : Estado da Paraíba.
Procurador : Renan de Vasconcelos Neves.

APELAÇÃO.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
PRETENSÃO  PRINCIPAL  DE
REINTEGRAÇÃO  DE  POLICIAL
MILITAR.  AFASTAMENTO  OCORRIDO
HÁ  MAIS  DE  15  (QUINZE)  ANOS.
RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO.
DESPROVIMENTO.

- Em se verificando que o afastamento do militar
que  busca  a  reinclusão  nos  quadros  da
corporação se deu há mais de 05 (cinco) anos, há
de  ser  reconhecida  a prescrição  da  pretensão
principal,  ainda  que  em  sede  de  demanda
cautelar ajuizada com o objetivo de obtenção de
documentos tendentes a  instruir  futura ação de
desconstituição do ato de exclusão.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  Eduardo Barbosa
de Freitas contra sentença (fls. 18/20) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da
Fazenda  Pública  da  Capital que,  nos  autos  da  “Ação  de  Exibição  de
Documentos”  ajuizada  em  face  do Estado  da  Paraíba,  extinguiu  o  feito
reconhecendo  a  prescrição  da  pretensão  cautelar,  em  julgado  dotado  da
seguinte ementa:
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“AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  C/C
PEDIDO LIMINAR. EXCLUSÃO DO AUTOR DAS
FILEIRAS  DA  CORPORAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  E  PUBLICAÇÃO
OFICIAL.  PEDIDO  DE  APRESENTAÇÃO  DOS
DOCUMENTOS  QUE  EMBASARAM  A
EXONERAÇÃO.  DEMANDA  CAUTELAR
AJUIZADA 15 (QUINZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES
APÓS  A  DATA  DO  FATO.  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  ART.  1º  DO  DECRETO
20.910/1932.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  COM
JULGAMENTO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO
ART. 269, IV.
-  A tutela cautelar não se destina ao propósito de
resguardar pretensão não ajuizada no tempo devido
em virtude de inércia do autor. Assim, decorridos 15
(quinze) anos e 10 (dez) meses do fato narrado na
inicial,  não  se  pode  mais  demandar  ao  judiciário
qualquer  determinação  contra  a  Fazenda  Pública,
por força da prescrição quinquenal  das pretensões
contra  ela  formuladas,  nos  termos  do  Decreto  nº
20.910/32.
- Considerando-se que a ação foi  proposta após o
prazo previsto em lei,  a extinção do processo com
julgamento  do  mérito  (art.  269,  IV,  do  CPC),  por
reconhecimento  da  prescrição,  é  medida  que  se
impõe”.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Apelatório (fls. 21/25),
alegando  o  equívoco  da  decisão  sob  o  fundamento  de  que  buscou  o
esclarecimento acerca de uma possível exoneração do cargo, e não da licença
pessoal mencionada na inicial como tendo ocorrido em 17/01/1997. Defende
que a prescrição não pode ser concluída pela narrativa apresentada na inicial,
mas  apenas  após  a  eventual  apresentação  dos  documentos  que  objetiva  a
exibição. Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  28/29),  ressaltando  que  o
reconhecimento da prescrição na hipótese bem observou a jurisprudência desta
Corte  de  Justiça,  sobretudo  quando  o  afastamento  do  ex-militar  ocorreu
regularmente desde 17/01/1997.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 33/36), manifestando-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.
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Como  relatado,  o  cerne  da  presente  apreciação  consiste  na
análise do acerto ou desacerto da sentença, proferida em demanda de exibição
de documentos, que reconheceu a prescrição cautelar, sob o fundamento do
decurso  de  mais  de  15  (quinze)  anos  do  fato  administrativo  que  objetiva
impugnar.

Pois bem, de antemão, consigno, em estrita consonância com o
parecer ministerial, que correta se revela a declaração do lapso prescricional,
tal qual realizada pelo magistrado a quo.

Isso porque, ao contrário do que alega o apelante, não é preciso
grande esforço interpretativo – especialmente mediante a utilização do método
teleológico  –,  para  se  constatar  que  sua  pretensão  se  volta,  efetivamente,
contra um fato administrativo ocorrido há mais de uma década. 

Ora, relata o demandante que ingressou nos quadros da Polícia
Militar da Paraíba em 02/06/1988, tendo apresentado pedido verbal de licença,
da qual assevera ter efetivamente gozado e que conclui ter culminado com sua
exoneração. Eis os exatos termos de sua redação:

“Em 17 de janeiro de 1997, para tratar de questões
de  cunho  pessoal,  obteve  licença  a  pedido
REALIZADO  DE  MODO  EXCLUSIVAMENTE
VERBAL,  ou  seja,  sem  qualquer  tipo  de
procedimento  administrativo,  nem  tampouco
publicação  no  Diário  Oficial  do  Estado  que
culminasse com sua exoneração” (fls. 03).

Apesar  da  tentativa  de  desvincular  o  fato  “licença”  do  fato
“exoneração”  em  seu  recurso  apelatório,  verifica-se  que,  diante  das
peculiaridades  do  presente  caso, ambos  se  encontram umbilicalmente
vinculados,  tendo em vista  a nítida finalidade de reinclusão nos quadros da
Policial Militar (fls. 13/15), após o inegável afastamento alegadamente verbal
e em virtude de licença cuja data se reporta a evento ocorrido há mais de 15
(quinze) anos.

Sobre a identidade de característica, para efeitos de contagem
do prazo prescricional,  entre o ato de licenciamento e o ato de exclusão do
militar  que  objetiva  a  reintegração,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  se
pontuou que o termo a quo do lapso é contado de um ou de outro, conforme se
infere do seguinte aresto:

“ADMINISTRATIVO.  POLICIAL  MILITAR.  AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  ATO  DE  LICENCIAMENTO
COM PEDIDO DE NATUREZA CONDENATÓRIA.
DECRETO  N.  20.910/32.  APLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO  DO  PRÓPRIO  FUNDO  DE
DIREITO.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. 
1. O prazo para propositura de ação de reintegração
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de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do
ato  de  exclusão  ou  licenciamento,  nos  termos  do
Decreto n. 20.910/32. Precedentes.
2. Como o agravo regimental não trouxe argumento
capaz  de  infirmar  a  decisão  que  deseja  ver
modificada, esta deve ser mantida por seus próprios
fundamentos. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1204478 DF 2010/0142645-2,
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento:  08/02/2011,  T2 -  SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 18/02/2011). (grifo nosso).

Assim,  uma  vez  que  o  afastamento  do  militar  que  busca  a
reinclusão nos quadros da corporação se deu há mais de 15 (quinze) anos, o
reconhecimento da prescrição da pretensão principal é medida que se impõe,
ainda que em sede de demanda cautelar ajuizada com o objetivo de obtenção
de documentos tendentes a instruir futura ação de desconstituição do ato de
exclusão.

Quanto à possibilidade de declaração da prescrição da pretensão
principal em ação de natureza cautelar, é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgado que se segue:

“I  -  RECURSO  ESPECIAL.  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUBSCRIÇÃO DE
AÇÕES.  PRETENSÃO  PRINCIPAL.
PRESCRIÇÃO  DECLARADA  NA  CAUTELAR.
POSSIBILIDADE.  1.  É lícito ao juiz,  na cautelar
preparatória,  desde  que  provocado  para  tanto,
declarar a prescrição ou a decadência da pretensão
principal (Art. 810 do CPC). II - ART. 287, II, 'G',
DA LEI 6.404/76 NÃO APLICÁVEL. 1. O amplíssimo
Art.  267, II,  'g',  da Lei 6.404/76, só tem aplicação
quando  o  acionista  demanda  contra  a  companhia
buscando a satisfação de direito ou a exoneração de
um  dever  que  contraiu  por  sua  condição  de
acionista.  Nessa  situação  específica  -  em  que  a
condição  das  partes  é  determinante  para  a
persecução  do  direito  reclamado  -  o  prazo  de
prescrição  será  trienal,  independentemente  do
fundamento  da  demanda.  III  -  PRETENSÃO  DE
REPARAÇÃO DE DANO, DECORRENTE DE ATO
ILÍCITO.  DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.
PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO (ART. 177
DO  CÓDIGO  BEVILÁCQUA).  REGRA  DE
TRANSIÇÃO.  ART.  2.028  DO  NOVO  CÓDIGO
CIVIL.  PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART.
206,  §  3º,  V,  DO  NOVO  CÓDIGO  CIVIL).  1.  A
pretensão  de  reparação  civil,  decorrente  de
descumprimento contratual - como é a de subscrição
correta  de  ações  -  tem  seu  prazo  prescricional
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regulado  pelo  Art.  177  do  Código  Bevilácqua.  2.
Pela regra de transição estabelecida no Art. 2.028 do
novo  Código  Civil,  "serão  os  da  lei  anterior  os
prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na
data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido
mais  da  metade  do  tempo  estabelecido  na  lei
revogada". 3. É da entrada em vigor da lei nova que
começa a fluir o prazo prescricional mais curto nela
previsto. IV - PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO
DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO NA
CAUTELAR. 1. A prescrição ocorre quando o titular
do direito não exerce, no prazo legal, ação tendente
a  proteger  tal  direito.  A  inércia  é  o  requisito
essencial da prescrição. 2. O despacho do juiz que
determina a citação na ação cautelar preparatória
tem o condão de interromper o prazo prescricional
referente  à  pretensão  principal  a  ser  futuramente
exercida (Art. 202, I, do novo Código Civil)”.
(STJ -  REsp: 822914 RS 2006/0043781-8,  Relator:
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data
de  Julgamento:  01/06/2006,  T3  -  TERCEIRA
TURMA,  Data  de  Publicação:  DJ  19/06/2006  p.
139RT vol. 852 p. 200). (grifo nosso).

Em  hipótese  idêntica  à  dos  autos,  veiculada  por  meio  de
demanda ajuizada por militar patrocinado pelo mesmo causídico subscritor do
apelo,  este  próprio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba  igualmente
reconheceu a incidência prescrição. A respeito, confira-se:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  AFORADA
CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  DEMANDA
CAUTELAR AJUIZADA HÁ MAIS DE 24 VINTE E
QUATRO  ANOS  DA  DATA  DO  FATO.
PRESCRIÇÃO.  EXTINÇÃO DO PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO ART. 269, IV C/C ART.
810 DO CPC.
-  A tutela cautelar não se presta a proteger direito
prescrito.  Logo,  descrevendo a petição inicial  fato
ocorrido em março de 1988 afastamento verbal de
militar  da  caserna  aplica-se  o  art.  1º  do  Decreto
20.910/32,  que  fixa  o  prazo  fatal  de  cinco  anos
apara  a  propositura  de  qualquer  ação  contra  a
Fazenda.
- Extinção do processo com resolução do mérito art.
269,  IV  do  CPC,  pronunciando-se  a  extinção  do
direito  material  discutido  em  juízo  art.  810  do
Código de Processo. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020120900796001, 3ª Câmara cível, Relator DES.
MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOS , j. em 22-
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10-2012). (grifo nosso).

Há  de  se  ressaltar,  por  fim,  que,  tendo  em  vista  o
reconhecimento  da  prescrição  da  pretensão  da  ação  principal  – cujo
asseguramento visa o processo cautelar de obtenção de documentos –, não há
que se cogitar em desrespeito aos princípios processuais constitucionais, em
especial ao da ampla defesa e do contraditório ou mesmo o da obtenção de
informações.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  em  estrita  consonância  com  o
parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo na íntegra a
sentença recorrida. 

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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