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APELAÇÃO  CÍVEL.  SENTENÇA QUE ACOLHEU 
A PRESCRIÇÃO. POLICIAL  MILITAR  QUE TEVE 
LICENÇA  PARA  TRATAR   DE  QUESTÕES 
PESSOAIS  DEFERIDAS  EM  1986.  SERVIDOR 
CIENTIFICADO  DO  ATO  ADMINISTRATIVO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE RETORNO ÀS FUNÇÕES 
VINTE E SEIS ANOS DEPOIS. PRESCRIÇÃO QUE 
COMEÇA  A  CORRER  DA  CIÊNCIA  DO  ATO. 
DESPROVIMENTO.

-  Poder-se-ia  falar  em  ofensa  ao  princípio  da 
publicidade  apenas  se  a  publicidade  do  ato  de 
concessão de licença tivesse agredido o  interesse 
público ou impedido a defesa do direito pessoal do 
Autor.  Entretanto,  ele  próprio  reconhece  que  a 
licença para tratar de questões pessoais foi feita a 
pedido.  Ao  que  parece,  pretende  o  Apelante 
beneficiar-se  da  própria  torpeza.  Ora,  se  ele  se 
afastou do serviço público por vinte e seis anos, em 
decorrência não de ato arbitrário da Administração, 
mas  de  pedido  seu,  não  pode  agora  retornar  ao 
quadro da Polícia  Militar  sob o argumento  de que 
sua  licença  ou  exoneração  não  foi  publicada  no 
Diário Oficial do Estado. Vale salientar que o pedido 
de reintegração ocorreu apenas em 2012.

-  Saliente-se que deve ser  também considerado o 
princípio  da  eficiência.  Ora,  seria  justo  que  um 
servidor se ausente por mais de uma década e sua 
vaga  fique  “guardada”  para  retornar  ao  serviço 
quando lhe for conveniente? Poder-se-ia falar que o 
Apelante estava contribuindo, deste modo, para uma 
prestação  eficiente  do  serviço  público?  Este 
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afastamento  por  prazo  indeterminado  atende  aos 
interesses da sociedade?

- Se o princípio da eficiência administrativa impõe a 
execução  dos  serviços  públicos  com  presteza, 
perfeição  e  rendimento  funcional,  certamente  o 
afastamento do policial por prazo indeterminado não 
atende  ao  núcleo  do  referido  princípio.  Logo, 
considero  que  a  prescrição  começa  a  correr  do 
deferimento do pedido de licença feito pelo Autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade,  em DESPROVER a Apelação, nos termos do voto 
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 66.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Pedro  Gildo  de 

Souza contra a sentença de fls.31/33 que julgou prescrito o direito invocado e 

extinguiu o processo com resolução de mérito.

No Apelo de fls.34/40, alega que, se não houve publicação do 

ato  de  licenciamento  no  Diário  Oficial,  não  existe  marco  inicial  para  a 

prescrição.

Contrarrazões às fls.42/50.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 

desprovimento do recurso (fls.56/60).

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o cerne da questão cinge-

se a saber qual o termo inicial para contagem do prazo prescricional.

O Autor não nega que requereu licença para tratar de questões 

pessoais em 1986. 
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Compulsando  os  autos,  vê-se  que  sequer  requereu, 

administrativamente,  seu  retorno  ao  quadro  da  Polícia  Militar.  Apenas  em 

17/07/2012, ou seja, vinte e seis anos depois de seu afastamento, ajuizou ação 

visando ser reintegrado à Polícia Militar.

A regra geral é de que o termo inicial da prescrição só pode 

correr da data da publicação do ato, bem como, que a publicação que produz 

efeitos jurídicos é a do órgão oficial da Administração. 

Cumpre, todavia, responder às seguintes perguntas: aplica-se 

a  regra  geral  neste  caso?  Qual  o  objetivo  da  publicidade  dos  atos 

administrativos?

Requisito inerente ao Estado Democrático de Direito é que os 

atos e ações do Poder Público sejam conhecidos pela sociedade.

Segundo  José  dos  Santos  Carvalho  Filho,  o  princípio  da 

publicidade “indica que os atos da Administração devem merecer a mais ampla 

divulgação possível entre os administrados, e isso porque constitui fundamento 

do  princípio  propiciar-lhes  a  possibilidade  de  controlar  a  legitimidade  da 

conduta dos agentes administrativos. Só com a transparência  dessa conduta é 

que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de 

eficiência de que se revestem.”

Assim, quando um ato administrativo é publicado em órgãos de 

imprensa,  objetiva-se  tornar  público  aos  cidadãos  que  todas  as  decisões 

tomadas  pelos  agentes  públicos  são  informadas,  que  há  transparência  na 

Administração (art.37 da CF/88). Em consequência, os administrados podem 

conferir  se  a  Administração  está  sendo  bem  ou  mal  conduzida,  só  sendo 

permitido o sigilo quando indispensável à segurança da sociedade e do Estado.

A  publicidade  é  um  instrumento  essencial  no  regime 

democrático para que o cidadão possa acompanhar o desenvolvimento das 
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atividades administrativas,  seja para a defesa de interesses individuais seja 

para a promoção de interesses públicos.

No caso em tela, poder-se-ia falar em ofensa ao princípio da 

publicidade apenas se a publicidade do ato de concessão de licença tivesse 

agredido o interesse público ou impedido a defesa do direito pessoal do Autor.  

Entretanto,  ele  próprio  reconhece  que  a  licença  para  tratar  de  questões 

pessoais  foi  feita  a  pedido.  Portanto,  desde  o  início,  tinha  ciência  e 

conhecimento do ato administrativo e, assim, a publicidade apenas no Boletim 

da Polícia Militar atingiu seu objetivo.

Ao que parece, pretende o Apelante beneficiar-se da própria 

torpeza. Ora, se ele se afastou do serviço público por vinte e seis anos, em 

decorrência não de ato arbitrário da Administração, mas de pedido seu, não 

pode agora retornar ao quadro da Polícia Militar sob o argumento de que sua 

licença  ou  exoneração  não  foi  publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado.  Vale 

salientar que o pedido de reintegração ocorreu apenas em 2012.

Saliente-se que deve ser também considerado o princípio da 

eficiência. Ora, seria justo que um servidor se ausente por mais de uma década 

e  sua  vaga  fique  “guardada”  para  retornar  ao  serviço  quando  lhe  for 

conveniente?  Poder-se-ia  falar  que  o  Apelante  estava  contribuindo,  deste 

modo, para uma prestação eficiente do serviço público? Este afastamento por 

prazo indeterminado atende aos interesses da sociedade?

Se o princípio da eficiência administrativa impõe a execução 

dos  serviços  públicos  com  presteza,  perfeição  e  rendimento  funcional, 

certamente o afastamento do policial por prazo indeterminado não atende ao 

núcleo do referido princípio.

Diante do exposto, entendo que a insurgência do Apelante não 

merece acolhimento.

Nesse sentido:
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AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  ATO 
ADMINISTRATIVO  C/C  REINTEGRAÇÃO.  Policial 
militar  licenciado  sem  o  regular  procedimento 
administrativo.  Con-  testação.  Preliminar.  Falta  de 
interesse  de  agir.  Prejudicial  de  prescrição. 
Publicação  do  ato.  Impossibilidade  de 
arrependimento.  Sentença.  Acolhimento  da 
prescrição. Extinção do processo com resolução de 
mérito. Apelação. Prescrição quinquenal. Ocorrência. 
Inteligência do Decreto nº  20.910/32.  Precedentes. 
Licenciamento.  Publicação  em  boletim  geral  da 
polícia  militar.  Finalidade  atingida.  Princípio  da 
publicidade  obedecido.  Nulidade  do  ato. 
Descabimento.  Precedentes.  Desprovimento.  “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 nº 
20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em 
face de ato nulo” (agrg no RESP. 1.167.430/am, Rel. 
Min.  Napoleão nunes maia  filho,  quinta  turma,  dje 
13/12/10). [...]  (stj, agrg-resp 1.198.492/df, segunda 
turma, Rel. Min. Humberto Martins, dje 28/08/2012). 

APELAÇÃO.  MILITAR.  EXONERAÇÃO. 
ANULATÓRIA  DE  ATO  ADMINISTRATIVO  C/C 
REINTEGRAÇÃO  DE  CARGO.  PRESCRIÇÃO  DA 
PRETENSÃO  ANULATÓRIA.  RECURSO. 
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ATO EM DIÁRIO 
OFICIAL.  DESNECESSIDADE.  PUBLICIDADE  NO 
BOLETIM DA POLÍCIA MILITAR. REGULARIDADE. 
PROVIMENTO  NEGADO.  1.  A  publicação  de  ato 
administrativo em boletim da polícia militar é válida e 
dispensa a exigência de publicidade no diário oficial. 
2. 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  n.  º  20.910/32.  4.  A  matéria  referente  ao 
Decreto n. º 90.608/80 não foi alegada nas razões do 
apelo especial,  o que impede o seu conhecimento 
por  se  tratar  de  inovação  não  admitida  pela 
jurisprudência  desta  corte.  5.  Agravo  regimental 
improvido”.  (agrg no AG 1152666/pe,  Rel.  Ministra 
Maria  thereza  de  Assis  moura).  (TJPB;  AC 
200.2012.062177-2/001;  Quarta  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Wolfram  da 
Cunha Ramos; DJPB 14/05/2013; Pág. 8) 

Vale salientar que não se aplica ao presente caso a Súmula nº 

15 do TJPB ( “É nulo o ato administrativo que exclui  militar estável  ou não 

estável, de sua corporação, sem que lhe tenha sido assegurado o direito ao 

5



Apelação Cível nº 0096712-55.2012.815.2001

devido processo legal e ao princípio da ampla defesa"). Isto porque a exclusão 

dos  quadros  da  Polícia  Militar  revela-se  medida  punitiva.  No  caso,  não  foi 

aplicada punição,  mas apenas deferido o pedido de licença formulado pelo 

servidor por vinte e seis anos, sendo opção deste, e não da Administração, 

ficar afastado.

Logo,  considero  que  a  prescrição  começa  a  correr  do 

deferimento do pedido de licença feito pelo Autor.

Diante de todos os fundamentos expostos,  DESPROVEJO o 
Recurso  Apelatório.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos Cavalcanti  de Albuquerque. Participaram do julgamento, além do 
Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos, os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  a  douta  representante  do  Ministério 
Público,  Dra.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo.  Procuradora  de 
Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 
em João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
  Relator
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