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APELAÇÃO  CÍVEL.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR 
PÚBLICO.  POLICIAL  MILITAR.  LICENCIAMENTO. 
PEDIDO  DE  NULIDADE  DO  ATO.  REINTEGRAÇÃO. 
PRESCRIÇÃO.  RECONHECIMENTO.  PRECEDENTES  STJ. 
DESPROVIMENTO.

O prazo para propositura de ação objetivando a reintegração 
de servidor no cargo é de 05 (cinco) anos, a contar do ato do 
desligamento, nos termos do Decreto 20.910/32, ainda que se 
trate de ação ajuizada em face de ato nulo. Precedentes.

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 contra sentença de fls. 
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83/85,  que  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  com  pedido  de  Tutela 
Antecipada, reconheceu a prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito, 
conforme preconizado no art. 269, IV, do CPC.

Nas razões recursais, fls. 86/94,  o apelante assevera que o ato 
administrativo  combatido  encontra-se  eivado  de  ilegalidade,  ilicitude  e 
antijuridicidade.  Assim,  o  ato  de  exclusão  como  instrumento  de  demissão  no 
serviço público não oportunizando a ampla defesa, torna-se nulo de pleno direito.

Com  isso,  aduz  ser  descabida  a  prescrição,  posto  que  o 
decurso do tempo não convalida o ato que na sua origem é nulo. 

Rebate  a  ausência  do  direito  de  defesa  e  devido  processo 
legal,  bem  assim  sustenta  abuso  no  poder  punitivo  e  a  incompetência  da 
autoridade para assinar o ato.

Pede,  ao  final,  o  provimento  do  recurso,  para  que  seja 
reconhecida a nulidade do ato administrativo que licenciou o autor, determinando 
sua reincorporação às fileiras da Polícia Militar. 

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 96.

A Procuradoria Geral  de Justiça em parecer de fls.102/103, 
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graça s Morais Guedes - Relatora

Cuida-se  de  apelação  cível  interposta  contra  sentença  que 
nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  com pedido  de  Tutela  Antecipada, 
reconheceu a prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito, conforme 
preconizado no art. 269, IV, do CPC.

Para melhor compreensão dos fatos, nos moldes historiado 
na exordial pelo próprio autor, ora apelante, consta que ingressou nas fileiras da 
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polícia militar em 06/08/1987,  e em 28/07/1993, foi licenciado conforme Boletim 
Interno n°056/1993. 

Anota, no entanto que o licenciamento ocorreu  ex officio,  a 
bem da disciplina,  com caráter  punitivo,  sem que lhe fosse  assegurado prévio 
procedimento investigativo,  ampla defesa e o contraditório.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, em consonância com os 
argumentos  apresentados  pelo  apelante  em  seu  arrazoado,  mostra-se 
irrepreensível, de fato, o julgamento singular, sendo inexitosa a pretensão.

Nos  termos  da  Ficha  de  Assentamento  da  Polícia  Militar, 
consta a informação de que o apelante ingressou nos quadros efetivos da PMPB, 
na data de 06/08/87 e foi licenciado em 28/07/1993 (fl. 21).

Mais  adiante  consta  o  Boletim  Interno  nº  135,  pag.  1.483, 
datado de 28/07/93, assentando o licenciamento do Apelante (fl. 72).

Como se vê, o ato administrativo que o Apelante se insurge é 
datado  de  28/07/93,  tendo  a  presente  ação  sido  proposta,  tão-somente,  em 
25/05/2012, ou seja, quase 19 (dezenove) anos da data do fato alegado como lesivo, 
impondo-se o reconhecimento da prescrição.

Sobre  o  tema,  a  jurisprudência  da  Superior  Tribunal  de 
Justiça é pacífica no sentido de que as ações que buscam a reintegração de servidor 
público  devem  ser  propostas  no  prazo  de  cinco  anos  (art.  1º  do  Decreto 
20.910/1932) do ato de exclusão,  mesmo quando se trate de ato administrativo 
nulo. Veja alguns recentes precedentes:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  VIOLAÇÃO  A 
DISPOSITIVO  DA  CF.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE. 
COMPETÊNCIA  DO  STF.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC. 
INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DE POLICIAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL. 
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  280/STF.  MILITAR.  PRAZO 
PRESCRICIONAL. DECRETO N. 20.910/32.  PRECEDENTES. SÚMULA 
Nº 83/STJ. (…) 4. A jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de 
que 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.  20.910/32.  Precedentes.  Súmula nº  83/STJ. 5.  O 
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Superior Tribunal de justiça firmou entendimento no sentido de que 
"mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar 
a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende 
a reintegração de policial militar. Súmula nº 83/STJ. Precedentes: AGRG 
no  RESP  1.167.430/am,  Rel.  Min.  Napoleão  nunes  maia  filho,  quinta 
turma, dje de 13.12.2010; AGRG no RESP. 1.021.679/SC, Rel. Min. Laurita 
vaz, quinta turma, dje de 9.3.2009; RESP. 869.811/ce, Rel. Min. Arnaldo 
esteves  Lima,  quinta  turma,  DJU  de  7.2.2008;  AGRG  nos  ERESP 
545.538/SC, Rel. Min. Maria thereza de Assis moura, terceira seção, dje de 
5.11.2009"  (AgRg  no  RESP  1.323.442/am,  Rel.  Min.  Mauro  campbell 
marques,  segunda  turma):  agravo  regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-
AREsp  342.696;  Proc.  2013/0137854-9;  DF;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  
Humberto Martins; DJE 11/09/2013; Pág. 1994)  

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. 
INTIMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO A PEDIDO.  ATO 
NULO.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  SUBMISSÃO.  ART.  1º  DO 
DECRETO  Nº  20.910/1932.  RECONHECIMENTO.  1.  Inexiste  previsão 
regimental ou legal de intimação para apresentação de contraminuta em 
agravo regimental ou interno (ristj, art. 258 e CPC, art. 557). 2. O direito à 
ampla  defesa  e  ao  contraditório  são  atendidos  com  a  intimação  para 
apresentação de contrarrazões ao Recurso Especial.  3. A jurisprudência 
desta corte é pacífica no sentido de que as ações de reintegração de 
servidor público exonerado obedece à prescrição quinquenal (art. 1º do 
Decreto nº 20.910/1932), cujo termo inicial é a data do ato de exclusão. 4. 
A regra prescricional não se altera se o ato de exclusão for considerado 
nulo. 5.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ;  AgRg-AgRg-REsp  
1.296.584;  Proc.  2011/0289918-5;  RJ;  Segunda  Turma;  Relª  Minª  Eliana  
Calmon Alves; DJE 01/07/2013; Pág. 1483)  

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PEDIDO DE 
REINTEGRAÇÃO.  ATO  NULO.  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE 
DIREITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.  1. "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.  Precedentes. "  (AGRG no RESP 1.167.430/AM, Rel.  Ministro 
Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  DJe  de  13/12/2010)  2.  O  dissídio 
jurisprudencial  não foi  demonstrado na forma exigida pelos  arts.  541, 
parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, tendo em conta que a 
parte  recorrente  não  procedeu  ao  necessário  cotejo  analítico  entre  os 
julgados,  deixando  de  evidenciar  o  ponto  em  que  os  acórdãos 
confrontados,  diante  da mesma base  fática,  teriam adotado  a  alegada 
solução jurídica diversa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(STJ; AgRg-AREsp 47.688; Proc. 2011/0132855-7; GO; Primeira Turma; Rel.  
Min. Sérgio Kukina; Julg. 21/03/2013; DJE 02/04/2013)  

Diferente não é o entendimento deste egrégio tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0087015-10.2012.815.2001        4



AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  ATO 
ADMINISTRATIVO  CUMULADA  COM  REINTEGRAÇÃO.  Policial 
militar.  Licenciamento.  Ausência  de  regular  procedimento 
administrativo. Contestação.  Preliminar.  Falta  de  interesse  de  agir. 
Prejudicial  de  prescrição.  Publicação  do  ato.  Impossibilidade  de 
arrependimento.  Sentença  de  extinção  do  processo  com  resolução  de 
mérito, acolhimento da  prescrição quinquenal.  Apelação.  Prescrição do 
fundo de direito. Ocorrência. Decreto nº 20.910/32.  Precedentes. Pedido 
de licenciamento voluntário.  Publicação em boletim geral  da polícia 
militar.  Finalidade atingida. Obediência ao princípio da publicidade. 
Nulidade do ato. Inocorrência. Precedentes. 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 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).  A 
publicação do licenciamento no boletim interno da corporação atende ao 
princípio da publicidade estabelecido no art. 37, caput, da constituição 
federal.  (TJPB; AC 0095231-57.2012.815.2001; Quarta Câmara Especializada  
Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 04/10/2013; Pág.  
11)  

REMESSA  NECESSÁRIA.  Ação  declaratória  de  nulidade  de  ato 
administrativo. Reintegração de servidor público. Afastamento desde 
2001.  Alegação  de  ausência  do  devido  processo  legal. 
Imprescritibilidade do ato nulo. Afirmação inconsistente. Aplicação da 
prescrição  quinquenal  (decreto  nº  20.910/32)  ainda  que  a  ação tenha 
como  objeto  a  nulidade  da  exoneração.  Precedentes  do  Superior 
Tribunal  de  justiça  e  dos  tribunais  pátrios.  Recurso  oficial  provido. 
Autorização emanada do art. 557, § 1º. A, do código de processo civil. - o 
Superior Tribunal de justiça entende que, mesmo em se tratando de ato 
administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para 
a propositura da ação em que se pretende a reintegração de servidor 
público. - o prazo para o ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública 
é de cinco anos, conforme previsão do art. 1º do Decreto nº 20.910/32; se 
o  autor  não  busca  sanar  a  suposta  ilegalidade  no  prazo  legal,  o 
reconhecimento da  prescrição é medida que se impõe. -  a  prescrição 
quinquenal atinge o ato administrativo independentemente de ser nulo 
ou ineficaz, não havendo que se perquirir sobre sua validade.  (TJPB;  
RNec 121.2011.0000022-5/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz  
Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 19/09/2013; Pág. 12)  

POLICIAL  MILITAR.  Pedido  licenciamento.  Anulatória  de  ato 
administrativo c/c  reintegração  ao  cargo  público.  Prescrição.  Decreto 
federal nº 20.910/32. Reconhecimento de ofício. Extinção do processo 
com resolução de mérito. Apelação. Ausência de publicação do ato em 
diário  oficial.  Ainda  que  se  trate  de  ato  nulo.  Desnecessidade. 
Precedentes do STJ. Recurso desprovido. “o prazo para propositura de 
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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).  (TJPB;  AC 200.2012.075239-5/001;  Quarta Câmara Especializada  
Cível; Rel. Juiz Conv. Wolfram da Cunha Ramos; DJPB 03/09/2013; Pág. 20) 

Em que pese já haver decidido favorável à reintegração de 
ex-militar aos quadros da polícia militar, me acosto aos recentes posicionamentos 
do STJ e deste egrégio Tribunal,  no sentido de que a imprescritibilidade não é 
absoluta, atingindo o ato administrativo independente de ser nulo ou ineficaz.    

Se  assim  não  o  fosse,  poder-se-ia  propor  a  mesma  ação 
próximo da aposentadoria/reserva.

Desse  modo,  mantém-se  o  comando  sentencial  que 
reconheceu  a  prescrição,  com  fulcro  no  art.  1º  do  Decreto  nº  20.910/32,  pois 
transcorrido mais de 18 (dezoito) anos da publicação da exoneração do apelante 
dos  quadros  da  Polícia  Militar,  inexistindo  qualquer  causa  suspensiva  ou 
interruptiva do prazo prescricional.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 de agosto de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 114, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.  Presente  à  sessão,  a  Exma.  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  02 de setembro de 
2014.

 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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