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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE  DOCUMENTOS.  POLICIAL  MILITAR.
AFASTAMENTO  DA CORPORAÇÃO  MILITAR  POR
DÉCADAS.  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO
PARA  EVENTUAIS  AÇÕES  CONTRA  A  FAZENDA
PÚBLICA RECONHECIDA. IRRESIGNAÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL  QUINQUENAL.  INTELIGÊNCIA
DO  DECRETO  N.  20.910/32. MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO.

–  O prazo para propositura da 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.
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 – A pretensão de exibição de documentos se submete ao
prazo prescricional aplicável à pretensão a ser veiculada
na ação principal. 

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O .

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Sebastião
Epifanio  da  Silva contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da
Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital  (fls.  33/35)  que,  nos  autos  da
“AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C PEDIDO DE
LIMINAR”  por  ele  ajuizada  em face  do  Estado  da  Paraíba,  extinguiu  o
processo com resolução de mérito ao reconhecer a prescrição, por entender
que “as ações formuladas em face da Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco)
anos”,  fundamentando que “A exclusão do promovente  das  fileiras  da  Polícia
Militar se deu em 1982, no entanto, apenas no ano de 2012, ou seja, 30 anos após o
ocorrido,  o  promovente  ingressou  com  a  presente  ação  cautelar  de  exibição  de
documentos.”.

Em  suas  razões  recursais,  às  fls.  38/41,  o  apelante
sustenta a reforma da decisão, alegando violação ao direito constitucional
de acesso à informação.

Contrarrazões, fls. 44/47, pelo desprovimento.
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Parecer  Ministerial  pela  manutenção  do  decisum,  fls.
53/57.

É o relatório.

V O T O .

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.

A presente demanda foi ajuizada por Sebastião Epifanio
da Silva objetivando que o Estado da Paraíba exibisse diversos documentos
(“Cópia integral da Ficha de Assentamento e qualquer outro documento que conste
em nome do autor.”).

A parte autora afirma que esses arquivos são necessários
para ajuizar “no prazo legal, a ação principal de obrigação de fazer, objetivando a
reintegração da mesma a Policia Militar do Estado da Paraíba” (fl. 06). Para tanto,
alega que ingressou na corporação, por meio de concurso público, tendo,
“No ano de 1982, para tratar de questões de cunho pessoal, obtido 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.”.

Pois bem.

O processo em debate foi ajuizado em novembro de 2012
–  30  (trinta)  anos após  o  suposto  licenciamento.  A princípio,  impende
destacar que eventual direito pretendido pelo ora recorrente nasce a partir
do término do vínculo laborativo, contando, assim, o prazo quinquenal da
prescrição.

No caso dos autos, muito embora não se tenha notícia da
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data do término desse vínculo, ele mesmo afirma que, em 1982 requereu
uma licença para tratar de questão de cunho pessoal, tendo, por mais de três
décadas,  se  mantido  afastado  da  corporação,  sem  que,  por  todo  esse
período, tivesse qualquer interesse em retornar ou buscar eventuais direitos
a que fizesse jus.

Considerando  verídica  a  informação  acerca  de  sua
licença,  qualquer pretensão do apelante, decorrente de seu desligamento,
encontra-se  prescrito,  em  razão  do  lapso  temporal  decorrido  até  a
propositura da ação. 

Insta ressaltar, ainda, que não se pode desconsiderar que
tenha ocorrido um verdadeiro abandono da função por parte do autor, por
não parecer razoável acreditar que a licença tenha sido deferida por todo
esse período.

Assim,  caso  o  recorrente  tenha  a  intenção  de  ser
reenquadrado aos quadros da Polícia Militar, de nenhuma utilidade teria a
presente ação cautelar, já que a pretensão principal estaria prescrita.

Independente  do  ato  administrativo  ter  violado  o
princípio do devido processo legal ou qualquer outra norma jurídica,  no
caso, já ocorreu a prescrição de qualquer direito que possa buscar, já que
esse lapso é quinquenal, conforme art. 1º, Decreto-Lei nº 20.910/32, assim
disposto:

“Art. 1º. Todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública,

prescreve-se em cinco anos, contados da data do ato ou do fato do

qual se originou”.

Por fim, restando evidenciada a prescrição de qualquer
ação  que  o  autor  possa  ingressar  contra  a  Fazenda  Pública,  deve  ser
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reconhecida a prejudicial de mérito da presente medida cautelar, uma vez
que  a  pretensão  de  exibição  de  documentos  se  submete  ao  prazo
prescricional aplicável à pretensão a ser veiculada na ação principal. 

Vejamos:

APELAÇÃO.  MEDIDA  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE

DOCUMENTOS.  POLICIAL  MILITAR.  EXCLUSÃO  DA

CORPORAÇÃO.  AFASTAMENTO  POR  EXTENSO  LAPSO

TEMPORAL.  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO  PARA

EVENTUAIS AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO

PRESCRICIONAL  QUINQUENAL.  INTELIGÊNCIA  DO

DECRETO  N.  20.910/32.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

DESPROVIMENTO DO 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."

- A pretensão de exibição de documentos se submete ao prazo

prescricional  aplicável  à  pretensão  a  ser  veiculada  na  ação

principal. VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes  autos

acima identificados. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº

00900905720128152001,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator

DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. Em 13-10-2016)

APELAÇÃO.  MEDIDA  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE

DOCUMENTOS.  POLICIAL  MILITAR.  EXCLUSÃO  DA

CORPORAÇÃO.  AFASTAMENTO  POR  EXTENSO  LAPSO

TEMPORAL.  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO  PARA

EVENTUAIS AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO

PRESCRICIONAL  QUINQUENAL.  INTELIGÊNCIA  DO

DECRETO  N.  20.910/32.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

DESPROVIMENTO DO RECURSO. - "O prazo para propositura

_____________________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível Nº 0119839-22.2012.815.2001                                                                                                                                           5



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."1 -  A pretensão de exibição de documentos se submete ao

prazo prescricional aplicável à pretensão a ser veiculada na ação

principal.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00898515320128152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator

DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 12-07-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.

AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.

CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO.

ART.  810  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  A pretensão  de

exibição  de  documentos  se  submete  ao  prazo  prescricional

aplicável à pretensão a ser veiculada na ação principal,  atinente

aos  atos  consignados  nos  documentos  buscados.  No  caso  em

exame é aplicável a prescrição de acordo com a norma geral para

as ações pessoais, regulada pelo art. 177 do Código Civil de 1916 e

pelo art. 205 do atual diploma civil, com observância da regra de

transição contida no art. 2.028 do mesmo diploma legal.  Assim, o

dever de guarda dos documentos de interesse dos signatários de

Contratos de Participação Financeira, pela ré, não pode superar o

prazo  prescricional  para  as  ações  que  tem  por  objeto  o

reconhecimento  de  direitos  decorrentes  de  atos  nestes

instrumentos consignados. Tendo em vista o disposto no art. 810

do Código de Processo Civil, impositiva se afigura a declaração da

prescrição no âmbito das ações cautelares. É possível o decreto de

extinção do feito cautelar, inclusive de ofício, nos moldes do art.

219,  §  5º,  do Código de Processo Civil.  APELAÇÃO PROVIDA.

AÇÃO  JULGADA  EXTINTA  (  TJ-RS  -  AC:  70056761968  RS  ,

Relator:  Alberto  Delgado Neto,  Data de  Julgamento:  25/03/2014,

Vigésima Terceira  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da
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Justiça do dia 31/03/2014).

Não  é  demais  destacar  o  que  dispõe  o  art.  310  do
CPC/15:  “O indeferimento  da  tutela  cautelar  não  obsta  que  a  parte  formule  o
pedido  principal,  nem  influi  no  julgamento  desse,  salvo  se  o  motivo  do
indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição”.

Com essas considerações, em harmonia com o Parecer
Ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Presidu a sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 06 de dezembro de 2016,
conforme Certidão do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram do julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria das  Graças
Morais Guedes (relatora), o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides,
e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o
Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Presente  ao  julgamento,  o  Exmo  Dr.
Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça. 

Gabinete no TJ/PB, em 07 de dezembro de 2016. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
    R E L A T O R A    
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