
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0036509-98.2010.815.2001.
ORIGEM: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Daniel Limeira dos Santos e outros.
ADVOGADO: Miguel de Farias Cascudo.
APELADO: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Julio Tiago de C. Rodrigues.

EMENTA: APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.  POLICIAL  MILITAR. 
VALIDADE  DO  DECRETO  DE  PROMOÇÃO.  ATO  ANULADO  POR 
SUPOSTA OFENSA À LEI  DE RESPONSABILIDADE FISCAL.  SENTENÇA 
QUE  DECLAROU  A  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO.  AÇÃO 
MERAMENTE DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE. 
PRETENSÃO  DE  MODIFICAÇÃO  DE  SITUAÇÃO  JURÍDICA.  CARÁTER 
CONSTITUTIVO. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO 
DE CINCO ANOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 
1º DO DECRETO N.º 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.  "Quando  a  ação  busca  configurar  ou  restabelecer  uma  situação  jurídica,  a 
prescrição deve ser contada a partir do momento em que a parte teve o seu direito 
atingido, de forma inequívoca, passando a ter a possibilidade de acionar o Poder 
Judiciário para satisfazer a sua pretensão; a prescrição, consequentemente, faz-se 
sobre o próprio fundo do direito" (REsp 262.550⁄PB, 5.ª Turma, Rel Min. EDSON 
VIDIGAL, DJ de 06⁄11⁄2000)

2. Em se tratando de ação que visa configurar ou restabelecer uma situação jurídica, 
cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver o seu 
direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/32.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
nº 0036509-98.2010.815.2001, em que figuram como Apelantes Daniel Limeira dos 
Santos e outros, e como Apelado o Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação e negar-lhes provimento. 

VOTO.

Daniel Limeira dos Santos, Givaldo Medeiros Gonçalo, Irlan Trajano de 
Sena, Janderlan do Nascimento Gomes, João Sérgio da Silva, Jobson Vinícius 
Ribeiro da Cunha, Joseliton de Souza Oliveira, Lamark Victor Donato, Lúcio 
Domingos  da  Silva,  Maxsuel  de  Lima,  Montgomery  Silva,  Mouglan  Silva 
Moreira  dos  Santos,  Oscar  Beuttenmuller  Neto,  Paulo  Sérgio  de  Oliveira 
Bastos,  Sérgio  da  Silva  Linhares  e  Valmir  César  Ferreira  do  Nascimento 
interpuseram Apelação contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda 



Pública da Comarca desta Capital, f.  158/162, nos autos  da Ação Declaratória por 
eles ajuizada  em  face  do  Estado  da  Paraíba,  que  extinguiu  o  processo  com 
resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, nos termos do 
Decreto n.º 20.910/32, atingindo definitivamente a pretensão dos Autores, tendo em 
vista que o ato que se pretende declarar válido foi publicado em  27/12/2002 e o 
presente feito foi proposto apenas em 03/09/2010.

Em  suas  razões  recursais,  f.  163/166,  alegaram  que  a  demanda  possui 
natureza meramente declaratória, razão pela qual, a seu entender, não há que se falar 
na incidência de prazo prescricional.

Pugnaram pelo provimento do Apelo para que a Sentença seja anulada, com 
o consequente regular prosseguimento do presente feito e a apreciação do mérito, 
assim  como  a  procedência  do  pedido  de  declaração  de  validade  do  ato 
governamental que os promoveu ao cargo de Major da Polícia Militar do Estado da 
Paraíba.

Contrarrazoando,  f.  168/173,  o  Apelado  sustentou  que  o  prazo  para 
ajuizamento de ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é de cinco 
anos,  motivo  pelo  qual  operou-se  a  prescrição  do  fundo  de  direito,  devendo  a 
Sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

O  Ministério  Público,  f.  178/180, opinou  pelo  conhecimento  e  regular 
processamento do Apelo,  não se manifestando sobre o mérito, porquanto ausentes 
os requisitos legais autorizadores para sua intervenção.

É o Relatório.

Os Apelantes  são integrantes  do quadro de pessoal  da Polícia  Militar  do 
Estado da Paraíba,  tendo sido promovidos ao posto de  Capitão,  e não de Major 
como afirmam, por ato do então Governador do Estado José Targino Maranhão, 
publicado em 27 de dezembro de 2002, ato este que foi posteriormente declarado 
nulo  pelo  Governador  Cássio  Rodrigues  da  Cunha  Lima,  por  supostamente  ter 
violado a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em 22 de abril de 2003, transcorridos cento e oitenta dias da posse do novo 
Governador,  este efetivou  a  promoção  dos  Apelantes,  e,  assim,  a  seu  entender, 
respeitou o prazo  para  aumento de  despesas  com pessoal  previsto  pelo  referido 
diploma legal.

A pretensão  dos  Apelantes  é  a  declaração  da  legalidade  da  promoção 
ocorrida em 27/12/2002, data a partir da qual requerem a contagem da antiguidade e 
do  interstício  no  posto  para  o  qual  foram  promovidos,  corrigindo, 
consequentemente, as promoções e escalas hierárquicas decorrentes, com pedido de 
expedição de ofício ao Departamento Pessoal da Polícia Militar da Paraíba para as 
anotações funcionais.

O Superior Tribunal de Justiça  firmou o entendimento de que  a  demanda 
meramente  declaratória,  aquela em  que  não  se  busca,  nem  mediatamente,  a 
efetivação de qualquer direito, é imprescritível1
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Contudo,  verifica-se  que  a pretensão  dos  Apelantes  é  essencialmente 
constitutiva, porquanto criará uma situação jurídica nova, a qual implicará em novo 
enquadramento funcional  e todos seus desdobramentos, daí porque não há que se 
falar  em  ação meramente  declaratória,  tampouco em  imprescritibilidade  da 
pretensão.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência dominante do STJ, em se tratando 
de ação que visa configurar ou restabelecer uma situação jurídica, cabe ao servidor 
reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, 
consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/322.

DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CONSTITUTIVO. IMPRESCRITIBILIDADE. 
INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932. 1. A alegação genérica de violação ao art. 535, II, do 
CPC, sem apontar eventual vício do acórdão recorrido, caracteriza deficiência na fundamentação (Súmula nº 
284/STF),  inviabilizando  o  conhecimento  do  Recurso  Especial  quanto  ao  ponto.  2.  A ação  meramente 
declaratória, na lição de Cândido Rangel Dinamarco, é aquela que visa à eliminação da crise de certeza 
sobre a existência de determinado direito ou relação jurídica. Pode ser positiva ou negativa. E, assim 
caracterizada, não se sujeita à prescrição.  3. No caso dos autos, a recorrente ingressou com ação visando a 
declaração  de  que  não  é  mais  proprietária  de veículo  automotor,  em razão de,  anos  depois  da  venda,  ser  
notificada sobre dívida de IPVA em seu nome, por não ter havido o registro da transferência do bem junto ao  
Detran. 4.  A ação não teve pretensão condenatória ou constitutiva, não houve extinção, constituição ou 
modificação da relação jurídica.  Também não houve pedido de anulação de débito,  compensação ou 
repetição do indébito. Houve pronunciamento meramente declaratório para afastar a dúvida no mundo 
dos  fatos:  se  a  recorrente  ainda  era  ou  não  proprietária  do  bem.  Trata-se,  portanto,  de  ação 
imprescritível. Precedentes desta Corte. 5. Sentença que concedeu efeitos ex tunc à declaração. Inexistência de 
prejuízo à Fazenda Pública, visto que o interesse público está resguardado e as responsabilidades tributárias 
serão arcadas pela recorrente até a data da sentença declaratória, e, a partir daí, pelo proprietário adquirente.  
Recurso Especial conhecido em parte, e, nesta parte, provido. (STJ; REsp 1.361.575; Proc. 2013/0002699-4; 
MG; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 02/05/2013; DJE 16/05/2013)

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  EX-CELETISTA.  ATIVIDADE 
PERIGOSA,  INSALUBRE  OU  PENOSA.  CONTAGEM  DE  TEMPO  DE  SERVIÇO.  POSSIBILIDADE. 
AÇÃO  DECLARATÓRIA.  IMPRESCRITIBILIDADE.  CONTEÚDO  CONDENATÓRIO.  OCORRÊNCIA. 
APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O 
servidor público, ex-celetista, que exerceu atividade perigosa, insalubre ou penosa, detém direito à contagem do 
tempo  de  serviço  com  o  devido  acréscimo  legal,  para  fins  de  aposentadoria  estatutária.  II  -  Conforme 
entendimento  do Superior Tribunal  de Justiça a ação meramente  declaratória é imprescritível,  salvo 
quando também houver pretensão condenatória, como ocorre na hipótese dos autos. III - Esta Corte Superior 
possui  entendimento  no sentido de  reconhecer  a  prescrição  do fundo de  direito  nos  casos em que houver  
pretensão de revisão do ato de aposentadoria de servidor público, com inclusão de tempo de serviço insalubre,  
desde que decorridos mais de cinco anos entre o ato da concessão e o ajuizamento da ação. lV - Agravo interno 
desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.174.119; Proc. 2009/0248587-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Gilson Langaro 
Dipp; Julg. 04/11/2010; DJE 22/11/2010)

2 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DE HOSPITAL MUNICIPAL. MODIFICAÇÃO 
DO  REGIME  CELETISTA  PARA  O  ESTATUTÁRIO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  COM  CARGA 
CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. 1. Com efeito,  a jurisprudência do 
STJ é firme no sentido de que a ação declaratória é imprescritível, o mesmo não ocorrendo com as ações 
condenatórias,  as  quais  são  atingidas  pelo  instituto  da  prescrição. 2.  O  Tribunal  a  quo  reconheceu  a 
prescrição da Ação Ordinária proposta pelo autor "por não se tratar de ação declaratória pura, mas, sim, uma 
ação que traz consigo inevitável carga condenatória"(fl.  1.068, e-STJ). 3.  In casu, o recorrente pretende, na 
verdade, a modificação de uma situação jurídica fundamental, isto é, a conversão do regime celetista a que  
estava vinculado para estatutário. E, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se 
tratando de ação que visa configurar ou restabelecer uma situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la 
dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do 
Decreto 20.910/32. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 
de Julgamento: 20/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA)

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  AUXÍLIO  ALIMENTAÇÃO.  CONCESSÃO  PELA  LEI 
DISTRITAL  Nº  786⁄94.  BENEFÍCIO  SUSPENSO  PELO  DECRETO  Nº  16.990⁄95.  PRESCRIÇÃO  DO 
FUNDO DE DIREITO. 1. "O Decreto do Distrito Federal n.º 16.990⁄95 que suprimiu o benefício denominado 
auxílio  alimentação  é  ato  único  de  efeito  concreto,  que  não  caracteriza  relação  de  trato  sucessivo" 
(AgRgEDClREsp 951680⁄DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 04⁄08⁄2008). Tendo sido a ação proposta no ano de 
2005, ou seja, quase 10 anos após a incidência da referida supressão, impõe-se o reconhecimento da ocorrência 



Constatado o transcurso do prazo quinquenal entre a publicação do Decreto 
nº  23.866,  de  janeiro  de  2003,  ato governamental  que  anulou  a promoção  dos 
Apelantes, e a propositura da demanda, em 3 de setembro de 2010, não há como ser 
afastada a prescrição do fundo de direito.

Posto isto, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

da prescrição do próprio fundo de direito. 2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado 
na linha de que "quando a ação busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica, a prescrição deve 
ser contada  a  partir do  momento  em que  a  parte  teve  o  seu  direito  atingido,  de  forma inequívoca,  
passando a ter a possibilidade de acionar o Poder Judiciário para satisfazer a sua pretensão; a prescrição, 
consequentemente, faz-se sobre o próprio fundo do direito" (REsp 262.550⁄PB, 5.ª Turma, Rel Min. EDSON 
VIDIGAL,  DJ  de  06⁄11⁄2000).  3.  Recurso  especial  provido.  (REsp  1286616⁄DF,  Rel.  Ministro  MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 09⁄12⁄2011).


