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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 002168-31.2012.8.15.0011.
ORIGEM: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: João José Moura da Silva, representado por sua curadora Maria das Neves Ferreira de
Moura.
ADVOGADOS: Thélio Queiroz Farias (OAB/PB n.° 9.162) e outro(s).
APELADO: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Ricardo Ruiz Arias Nunes (OAB/PB nº. 17.877-B).

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  REINTEGRAÇÃO  DE
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL  AO  CARGO.  POLICIAL  MILITAR
LICENCIADO  “EX-OFFICIO”,  A  BEM  DA  DISCIPLINA.  ART.  85,  V,  E
PARÁGRAFO  ÚNICO,  E  ART.  109,  II  E  §2º,  C,  DA  LEI  ESTADUAL  Nº.
3.909/77. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE. CAUSA
IMPEDITIVA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.  ART.  169,  I,  DO
CC/1916. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
PRODUÇÃO  DE  EFEITOS  EX  NUNC.  POSSIBILIDADE  DOS  EFEITOS
RETROAGIREM À DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. NECESSIDADE
DE  PRONUNCIAMENTO  JUDICIAL  EXPRESSO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  HÁBIL  A  DEMONSTRAR  A
INCAPACIDADE DO APELANTE AO  LONGO  DO DECURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DESPROVIMENTO DO APELO.

1.  Segundo  o  entendimento  adotado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.251.993/PR, a prescrição contra a
Fazenda  Pública  possui  regramento  especial  próprio,  previsto  no  Decreto  nº
20.910/32, o qual estabelece que todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja
qual for sua natureza, prescreve em cinco anos.

2.  O Código Civil  de  1916 dispunha,  em seu  art.  169,  I,  que a  prescrição  não
decorria  em desfavor  daqueles  que  fossem  absolutamente  incapazes  de  exercer
pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do art. 5º do citado Diploma Legal.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada a partir do julgamento
do REsp nº. 652.837/RJ, admite a suspensão do curso do prazo prescricional para o
indivíduo  absolutamente  incapaz  no  instante  em  que  a  causa  impeditiva  se
manifesta,  desde  que  haja  pronunciamento  judicial  expresso  nesse  sentido  na
sentença  que  decreta  sua  interdição,  porquanto  a  declaração  da  existência  de
incapacidade produz, em regra, efeitos ex nunc.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento, relativo à
Apelação,  nos  autos  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  autuada  sob  o  n.º  0002168-
31.2012.8.15.0011,  em que  figuram como  Apelante  João  José  Moura  da  Silva,
representado por sua curadora Maria das Neves Ferreira de Moura, 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  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  negar-lhe
provimento.

VOTO.

João José Moura da Silva, representado por sua curadora Maria das Neves
Ferreira de Moura, interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, f. 66/72, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer por ele proposta em desfavor do Estado da Paraíba,
que  julgou  improcedente  o  seu  pedido  de  reintegração  ao  cargo  de  Soldado
Engajado da Polícia Militar da Paraíba, ao fundamento de que a pretensão deduzida
na  Petição Inicial  está  prescrita,  porquanto  exercida  após o decurso de mais  de
dezesseis anos do Ato de Licença “ex-offício” praticado pelo Comandante Geral da
Coorporação.

Em suas razões, f. 74/81, o Apelante afirmou que o curso da prescrição não
se  inicia  quando  o  titular  do  direito  for  incapaz  exercê-lo,  como  nos  casos  de
pessoas que possuem enfermidade mental que lhes tolhe o necessário discernimento
para a prática dos atos da vida civil, nos termos do art. 3º, I, e 198, I, do Código
Civil, razão pela qual a pretensão deduzida na Exordial não está prescrita, pugnando
pela reforma da Sentença.

Intimado, f. 85, o Estado da Paraíba não apresentou Contrarrazões, f. 84.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do Apelo,
f. 89/91, ao argumento de que para a caracterização da prescrição não basta apenas o
transcurso do tempo, sendo necessária a presença concomitante da possibilidade de
exercício de uma ação que tutele  o direito  e  a  inércia  do seu titular,  o  que não
ocorreu no caso dos autos.

É o Relatório.

A Apelação é tempestiva e dispensada de preparo, f. 32, pelo que presentes
os  requisitos  de  admissibilidade  previstos  no  CPC/73,  conforme  Enunciado
Administrativo nº. 02 do STJ1, dela conheço.

Resulta demonstrado nos autos que o Apelante foi excluído do Serviço Ativo
da  Polícia  Militar  por  ato  de  licenciamento  “ex-officio”,  a  bem  da  disciplina,
consoante  Nota  nº.  433/95-DP/5  expedida  pelo  Comandante  Geral  da  Polícia
Militar, publicada no Bol. PM nº. 143, de 02 de agosto de 1995, nos termos do art.
85, V e parágrafo único, e 109, II e §2º, c, da Lei Estadual nº. 3.909/772.

1 STJ,  Enunciado administrativo nº.  02: Aos recursos  interpostos  com fundamento  no CPC/1973
(relativos a  decisões  publicadas até  17 de março de 2016) devem ser  exigidos os  requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

2 Lei Estadual nº. 3.909/77, Art. 85. O desligamento ou a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar
é feito, salvo o previsto no inciso VIII, em consequência de: (…) V – licenciamento; (…).
Parágrafo Único.  O desligamento do serviço ativo será processado após a expedição de ato do
Governador do Estado e a exclusão, por ato do Comandante Geral da Polícia Militar.

Art. 109. O licenciamento do serviço ativo, aplicado às praças, se efetua: (…) II - “ex-officio”. […]
§2º.  O licenciamento “ex-officio” será feito na forma da legislação peculiar:  (…).  c) a bem da
disciplina.



Na citada Nota, f. 49, foi informado que o Apelante foi submetido à inspeção
de saúde e foi considerado apto na data do ato do seu licenciamento, informação
essa não impugnada3 e que goza de presunção relativa de veracidade, porquanto
exarada  em  documento  público,  nos  termos  dos  art.  364  e  387  do  Código  de
Processo Civil/734.

Segundo  o  entendimento  adotado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.251.993/PR5, a prescrição contra a
Fazenda  Pública  possui  regramento  especial  próprio,  previsto  no  Decreto  nº
20.910/32, o qual estabelece que todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja
qual for sua natureza, prescreve em cinco anos.

Dezesseis anos após o ato do seu licenciamento “ex-officio”, o Apelante foi
diagnosticado com esquizofrenia (CID 10 – F20.3), segundo o Laudo Médico de 16
de novembro de 2011, f. 24/26, e declarado incapaz de exercer, pessoalmente, os
atos  da  vida  civil  por  Sentença  prolatada  nos  autos  do  Processo  nº.  0026115-
51.2011.8.15.0011,  no  dia  09  de  janeiro  de  2012,  decretando  sua  interdição  e
nomeando sua esposa como sua curadora, f. 17/20.

Na data de expedição do ato de licença “ex-officio” do Apelado, seguindo  o
princípio tempus regit actum, estava vigente o Código Civil de 1916, que dispunha,
em seu art. 169, I6, que a prescrição não decorria em desfavor daqueles que fossem
absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos
do art. 5º7 do citado Diploma Legal.

3 CPC/73, Art. 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito,  com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que
pretende produzir.

Art. 302. Cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial.
Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo: I - se não for admissível, a seu respeito, a
confissão;  II  -  se  a  petição  inicial  não  estiver  acompanhada  do  instrumento  público  que  a  lei
considerar da substância do ato; III - se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu
conjunto.

4 CPC/73, Art. 364. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos
que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença.

Art.  387.  Cessa  a  fé  do  documento,  público  ou particular,  sendo-lhe  declarada  judicialmente  a
falsidade.
Parágrafo único. A falsidade consiste: I  -  em formar documento não verdadeiro;  II -  em alterar
documento verdadeiro.

5 “[...]  o atual  e  consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da
aplicação  do  prazo  prescricional  quinquenal  -  previsto  do  Decreto  20.910/32  -   nas  ações
indenizatórias  ajuizadas  contra  a  Fazenda  Pública,  em  detrimento  do  prazo  trienal  contido  do
Código Civil de 2002. 4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza
especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões
formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma
geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito
menos é capaz de determinar a sua revogação. […] Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ, REsp 1251993/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012).

6 CC/1916, Art. 169. Também não corre a prescrição: I. Contra os incapazes de que trata o art. 5. (…).

7 CC/1916, Art. 5. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I. Os
menores de dezesseis anos; II. Os loucos de todo o gênero; III. Os surdos-mudos, que não puderem
exprimir a sua vontade; IV. Os ausentes, declarados tais por ato do juiz.



Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada a partir
do julgamento do REsp nº.  652.837/RJ8,  admita  a  suspensão do curso do prazo
prescricional  para  os  indivíduos  absolutamente  incapazes  no  instante  em que  a
causa  impeditiva  se  manifesta,  é  imperioso  que  haja  pronunciamento  judicial
expresso nesse sentido na sentença que decreta a interdição, posto que a declaração
da existência de incapacidade produz, em regra, apenas efeitos prospectivos9.

O Apelante foi licenciado do Serviço Ativo da Polícia  Militar  em 02 de
agosto de 1995, pelo que a prescrição da pretensão de anular o ato da sua exclusão
se consumou em 02 de agosto de 2000.

Não foi  afirmado,  na Sentença que decretou a  interdição do Apelante,  f.
17/20, que ele já era incapaz à época do decurso do prazo prescricional e não há nos
autos qualquer documento hábil a permitir essa conclusão, não se prestando para tal
fim uma declaração unilateral  de  um profissional  médico  informando que ele  é
portador de doenças mentais há dezessete anos, f. 24/26, porquanto estar doente não
importa, necessariamente, na incapacidade de exercer pessoalmente os atos da vida
civil10.

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

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o  Exmo.  Des.  João Alves  da Silva.
Presente à  sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

8 “Conquanto a sentença de interdição tenha sido proferida em data posterior ao decurso do prazo
prescricional, a suspensão deste prazo ocorre no momento em que se manifestou a incapacidade
mental do indivíduo. Inteligência do art. 198, inciso I, do Código Civil.” (STJ, REsp 652.837/RJ,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/05/2007, DJ 29/06/2007, p. 692).

9 "A interdição judicial declara ou reconhece a incapacidade de uma pessoa para a prática de atos da
vida civil, com a geração de efeitos ex nunc perante terceiros (art. 1.773 do Código Civil), partindo
de um 'estado de fato' anterior, que, na espécie, é a doença mental de que padece o interditado" (STJ,
REsp  1.469.518/PE,  Rel.  Ministro  Og  Fernandes,  Segunda  Turma,  julgado  em  4/9/2014,  DJe
22/9/2014).

10 “Sob esse prisma, estabelece o art. 495 do CPC que 'o direito de propor ação rescisória extingue em
dois (2) anos, contados do trânsito em julga do da decisão'. Desse modo, o prazo decadencial de dois
anos findou em 30.05.2011 e, como a presente ação foi ajuizada somente em 30.05.2012 (quarta-
feira, fl. 2), quando já decorridos, portanto, mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão
rescindenda, operou-se a decadência.  Embora não olvide que, consoante preconizam os artigos
208 e 198, I, do CC/002, não corre o prazo decadencial contra os incapazes (art. 3º do CC/02),
tais dispositivos não se amoldam ao caso em tela, porquanto, até o presente momento, inexiste
decretação judicial de incapacidade total do autor para os atos da vida civil  . (STJ, AgRg no
AREsp  357.257/RS,  Rel.  Ministro  Paulo  De  Tarso  Sanseverino,  Terceira  Turma,  julgado  em
06/08/2015, DJe 21/08/2015).


