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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  FATO  OCORRIDO  EM  2003.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM PRAZO SUPERIOR
AO  QUINQUÊNIO  APLICÁVEL  ÀS  AÇÕES  QUE
ENVOLVAM  A  FAZENDA  PÚBLICA.  TERMO
INICIAL. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO
PELO  DECRETO  Nº  22.287/2002.
ENTENDIMENTO  ESPOSADO  NOS  TRIBUNAIS
SUPERIORES.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,
CAPUT, DO CPC.  SEGUIMENTO NEGADO.

-     As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios,  bem  como  todo  e  qualquer  direito  ou
ação  contra  a  Fazenda  federal,  estadual  ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato
do qual se originarem.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  José Luiz da Silva

Soares contrariado com a decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda

Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

movida  em  face  do  Estado  da  Paraíba, julgou  extinto  o  processo,

pronunciando, para tanto, a prescrição da pretensão formulada.

Irresignado,  o  Promovente  interpôs  o  presente  recurso
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voluntário, aduzindo, em síntese, que sequer iniciou o prazo prescricional, pois

se tratando de ato nulo, é inexistente e contra esse nenhum prazo pode ser

contado, não há como ocorrer o prazo prescricional.

Sem contrarrazões (fl.43).

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  às  fls.  50/52,  pelo

desprovimento do recurso apelatório.

É o relatório.

  VOTO

Dos  documentos  acostados  aos  autos,  bem  como  da

informação contida na inicial, constata-se que o Autor da demanda objetiva que

seja contado como data da sua promoção o mês de outubro de 2002 e não

março de 2003 e que sejam pagas as diferenças salariais devidas em razão

desse equívoco.

É de se ressaltar, contudo, que o Promovente foi promovido em

março de 2003 (fls.  10/15),  nascendo daí o termo inicial  referente ao lapso

prescricional das ações que envolvam a Fazenda Pública, em virtude do que

determina o  Decreto  nº  20.910/32,  que pacificou o  entendimento  de que o

prazo para propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, a

contar da data da pretensão autoral.

 

Dessa forma, resta verificada a prescrição do próprio fundo de

direito à obtenção da pretensão posta na inicial.

No caso em discussão, a  prescrição é quinquenal, conforme

regulamentação do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, cuja redação prescreve:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios,  bem como todo e qualquer  direito  ou ação
contra  a  Fazenda  federal,  estadual  ou  municipal,  seja
qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos,
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
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Neste  diapasão,  constata-se  que  a  presente  demanda  foi

ajuizada no dia  30 de julho de 2012, período superior a 04 (quatro) anos do

termo inicial do pretenso evento lesivo.

A propósito,  os  Tribunais  Superiores  não  divergem  sobre  o

tema em debate (negritei e grifei):

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO  DA INICIAL  DO  MANDAMUS  POR
DECISÃO  UNIPESSOAL  DO  RELATOR.
RECONHECIMENTO  DA PRESCRIÇÃO.  CABIMENTO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1.  O  reconhecimento,  de  plano,  da  decadência  ou  da
prescrição autoriza o magistrado a indeferir  a inicial  do
mandado de segurança, tendo em vista o disposto no art.
267, I, c/c art. 295, IV, ambos do CPC.
2. A regra inscrita no art. 8º da Lei 1.533/51 não afasta a
possibilidade  de   indeferimento  da  petição  inicial  do
mandado  de  segurança  de  acordo  com  o  Código  de
Processo Civil.  De fato, não apenas quando desprovido
de  algum  dos  requisitos  da  Lei  1.533/51  é  possível  o
indeferimento  da  inicial  do  mandamus.  Se  presente
alguma das hipóteses preconizadas no art. 295 do CPC
também cabe a extinção do feito.
3. Apresenta-se caracterizada a decadência do direito de
impetrar mandado de segurança ou a prescrição do fundo
de direito,  conforme decidido pelo acórdão recorrido.  O
recorrente  teve  ciência  da  readaptação  em  11/2/94,
quando publicado o ato no Diário Oficial.
Postulou  sua  revisão  administrativa  em  18/8/04,
quando  já  transcorrido  integralmente  o  prazo
prescricional a que alude o Decreto 20.910/32.
4.  Os atos  administrativos  gozam dos  atributos  de
presunção  de  legitimidade  e  veracidade,
imperatividade  e  auto-executoriedade  (Hely  Lopes
Meirelles,  Direito  Administrativo  Brasileiro,  29ª  ed.,
Malheiros,  São  Paulo,  2004,  pp.  158/159).  Se  o
interessado  os  reputa  nulos,  deve  impugná-los  no
prazo  prescricional  estabelecido  no  Decreto
20.910/32.  O  ordenamento,  em  regra,  repudia  a
imprescritibilidade. Não há como dar amparo à tese
de que a nulidade pode ser declarada judicialmente
independentemente  do  transcurso  do  prazo
prescricional. 5. Agravo regimental improvido.1

AGRAVO  INTERNO.  PROCESSO  CIVIL.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  POSSIBILIDADE DO  RELATOR DAR
PROVIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ART. 557,

1 STJ – AgRg nos EDcl no RMS 23998/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª TURMA, julg.
11/11/2008, DJe 01/12/2008. 
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§ 1º-A, DO CPC, APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 9.756/98.
SERVIDOR  PÚBLICO.  DEMISSÃO.  REINTEGRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. PRECEDENTES.
I - Nos termos do artigo 557, § 1º-A, com a redação que
lhe foi  dada pela Lei 9.756/98;  "Se a decisão recorrida
estiver  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do Supremo Tribunal  Federal,
ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento
ao  recurso."  Assim  sendo,  não  existe  a  irregularidade
apontada.
II - Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça,  havendo  demissão  de  servidor  público,  a
ação de  reintegração no cargo prescreve  em cinco
anos, contados a partir do ato demissório.
Precedentes.
III - Agravo regimental desprovido.2

ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL -  POLICIAL
MILITAR  -  ATO  DE  LICENCIAMENTO  EX  OFFICIO  -
FUNDO DE DIREITO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA -
ART.  1º,  DO  DECRETO  Nº  20.910/32  -  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COTEJADO.
1 - Esta Turma tem entendido, reiteradamente, que, a teor
do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, para comprovação e
apreciação  do  dissídio  jurisprudencial,  devem  ser
mencionadas  e  expostas  as  circunstâncias  que
identificam ou assemelham os casos confrontados, bem
como juntadas cópias integrais de tais julgados ou, ainda,
citado repositório oficial de jurisprudência. Apesar de ter
sido citado o respectivo repositório oficial de alguns dos
julgados tidos como paradigmas,  não foi  feito  o devido
confronto analítico. Impossível, sob este prisma, conhecer
da divergência aventada.
2  -  A  prescrição  quinquenal  das  ações  contra  a
Fazenda  Pública  atinge  o  próprio  fundo  de  direito
quando  o  ato  da  Administração  negar  a  situação
jurídica fundamental em que se embasa a pretensão
judicialmente veiculada.
3 -  Não tendo sido requerida a invalidade do ato de
licenciamento,  oportuno  tempore,  apresenta-se
evidenciada a  ocorrência  da  prescrição quinquenal,
por  ter  o  ato  da  Administração  atingido  o  próprio
fundo de direito. Reconhecimento da prescrição, com
fundamento  no  art.  1º,  do  Decreto  nº  20.910/32.
Prejudicada a análise de suposta violação aos arts. 515,
475, II e 535, do CPC, bem como aos arts. 168 e 176, do
CC, em face da prescrição reconhecida.
4 -  Precedentes (STF, RE nºs 110.4109/SP, 97.631/SP,
80.913/RS e 109.295/RS e STJ, REsp nºs  62.997/PE e
EREsp nº 117.614/SP).
5  -  Recurso  conhecido,  nos  termos acima expostos  e,
neste aspecto, provido para, reformando o v. acórdão de
origem,  reconhecer  a  prescrição,  consoante  art.  1º,  do
Decreto  nº  20.910/32,  e  restabelecer  a  r.  sentença

2 STJ – AgRg no REsp 278039/RJ, Rel.  Min. Gilson Dipp, 5ª TURMA, julg.  28/05/2002, DJ
24/06/2002 p. 324.
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monocrática, em todos os seus termos.3

O Tribunal de Justiça da Paraíba já se pronunciou em matéria

análoga:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO  DE   TUTELA   ANTECIPADA.   POLICIAL
MILITAR.  EXCLUSÃO.    PEDIDO    DE
REINTEGRAÇÃO   NO   CARGO. AFASTAMENTO   POR
EXTENSO   LAPSO   TEMPORAL. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APLICAÇÃO  DO  ART.    557,   CAPUT,   DO   CPC.
SEGUIMENTO   NEGADO   AO   RECURSO. - “O prazo
para  propositura  de  ação  de   reintegração  de  policial
militar  é de 5 (cinco) anos,  a contar do ato de exclusão
ou  licenciamento,   nos  termos  do  Decreto  20.910/32,
ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo”.
(TJPB  -  Processo nº  20020090313871001  - Relator
Des. JOÃO ALVES DA SILVA - j. em 06/11/2013).

Portanto,  diante  da  documentação  acostada  aos  autos,  bem

como  da  vasta  jurisprudência  existente  nos  Tribunais  Superiores,  resta

patentemente configurada a prescrição da pretensão do Apelante relativa ao

pedido de promoção.

Tendo  em  vista  que  a  decisão  recorrida  se  encontra  em

manifesto  confronto  com  a  jurisprudência  dominante  do  STJ,  invoco  o

dispositivo constante do art. 557 do Código de Processo Civil, dispensando o

seu julgamento pelo órgão colegiado. 

Em casos desta natureza, deve o relator negar seguimento ao

recurso, consoante reza a lei e jurisprudência:

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível,  improcedente,  prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior”.

Por tais considerações, aciono o dispositivo do art. 557, caput,

do  CPC,  para,  de  ofício,  reconhecer  a  prescrição  do  fundo  de  direito  do

Apelante e NEGAR SEGUIMENTO ao recurso apelatório interposto.

3 STJ  –  REsp  369632/PE,  Rel.  Min.  Jorge  Scartezzini,  5ª  TURMA,  julg.  04/04/2002,  DJ
20/05/2002. p. 180. 
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Publique-se. Intime-se.

João Pessoa,  _______ de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
           Relator
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