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Gabinete da Desa. Maria Das Graças Morais Guedes

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002105-16.2013.815.2001
Origem: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relatora:      Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante:     José Hilton Felipe de Souza 
Advogado:   Cláudio Marques Picolli 
Apelado    : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Felipe de Brito 
Lira Souto 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
REINTEGRAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO C/C PEDIDOS 
DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  ANTECIPAÇÃO  DE 
TUTELA.  POLICIAL  MILITAR.  LICENCIAMENTO   A 
PEDIDO.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL ENTRE  A DATA 
DA LESÃO AO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 
OCORRÊNCIA.  INCIDÊNCIA DO ART.  1º  DO DECRETO 
N. 20.910/32. DESPROVIMENTO. 

Prescreve em cinco anos qualquer  direito contra a Fazenda 
Pública,  por força do disposto no  Decreto n.° 20.910/32, o 
qual preceitua: "As ações contra as  pessoas jurídicas de direito  
público prescrevem em cinco  anos”.

O  direito  de  ação  nasce  no  momento  em  que  surge  o 
interesse  de agir. Portanto, a partir da lesão invocada, nasce 
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a fluência do prazo prescricional. 

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

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

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível ajuizada por José Hilton Felipe de 
Souza desafiando sentença, fls. 34/37, prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da 
Fazenda Pública  da Comarca da Capital  que,  nos  autos da Ação Ordinária  de 
Reintegração no Serviço Público c/c pedidos de Obrigação de Fazer e Antecipação 
de Tutela, aviada em desfavor do Estado da Paraíba, reconheceu a prescrição da 
pretensão autoral e julgou extinto o processo com julgamento do mérito, com base 
no art. 269, inciso IV c/c o art. 1º do Decreto n. 20.910/32. 

Em razões recursais, fls. 38/44, sustenta o recorrente que  é 
policial militar efetivo lotado no 4º BPM, investido no cargo de soldado engajado 
QPMG-1/QPMP-0, para o qual foi aprovado por meio de concurso público. 

Afirma  que  requereu  licenciamento  da  Polícia  Militar  em 
junho de 1996, mas até a data da propositura da ação o seu ato demissionário não 
foi  publicado em Diário Oficial,  o que acarretou a nulidade do ato, porquanto 
publicado  apenas  no  Boletim Geral  da  Corporação.  Entende  que  não  ocorre  a 
prescrição do ato, em razão de não ter sido convalidado com o decurso do tempo. 

Diante  disso,  requer  o  provimento  do  apelo  a  fim  de 
reconhecer a nulidade do ato jurídico que o excluiu das fileiras da Corporação e, 
via de consequência, reintegrá-lo, com todos os direitos daí advindos.  

Contrarrazões,  fls.  46/48,  requerendo  o  desprovimento  do 
apelo. 

A Procuradoria de Justiça lançou parecer, fls. 54/58, opinando 
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pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 

É o relatório.

VOTO 
Exma Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora
 
José Hilton Felipe de Souza ingressou com a presente  Ação 

Ordinária de Reintegração no Serviço Público c/c pedidos de Obrigação de Fazer e 
Antecipação de Tutela aviada em desfavor do Estado da Paraíba, com a finalidade 
de  obter  a  anulação  do  ato  de  exclusão  dos  quadros  da  Corporação  Militar 
(licenciamento  a  pedido)  ocorrido  no  ano  de  1996,  com  a  sua  consequente 
reintegração às fileiras da Polícia Militar.  

O  magistrado  sentenciante  reconheceu  a  prescrição  da 
pretensão autoral e julgou extinto o processo com julgamento do mérito, com base 
no  art.  269,  IV,  c/c  o  art.  1º  do  Decreto  nº  20.910/32,  considerando  que  o 
licenciamento  ocorreu  em  17/06/1996,  Boletim  Interno  n.  049,  fls.  21,  e  o 
ajuizamento da ação em 22/01/2013.  É dessa decisão que o recorrente se insurge. 

A questão  devolvida  a  esta  Instância  Superior  gravita  em 
torno da análise da ocorrência da prescrição quinquenal, insculpida no art. 1º do 
Decreto nº 20.910/32.

O Decreto n°. 20.910/32, que disciplina a matéria, possui força 
de lei e constitui norma especial capaz de derrogar a de natureza geral (Código 
Civil), na situação que enfoca, qual seja, a pretensão contra a Fazenda Pública. 

Confira:  

Art.  1°  As  dívidas  passivas  da  União,  dos  Estados  e  dos 
Municípios,  bem  assim  todo  e  qualquer  direito  ou  ação 
contra  a Fazenda federal,  estadual  ou municipal,  seja qual 
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da 
data do ato ou fato do qual se originarem. 
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Desse modo, a ação de reintegração de cargo e seus  reflexos 
movida contra a Fazenda Pública prescreve em  cinco anos. 

No caso, extraio do caderno processual que o marco inicial 
do  lapso  prescricional  ocorreu  na  data  de  17/06/1996,  dia  em  que  houve  o 
licenciamento a pedido do autor dos Quadros da Corporação da Polícia Militar, de 
acordo com a ficha de dados do promovente, fls. 21. 

Por sua vez, a presente ação anulatória foi proposta na data 
de  22/01/2013, fls. 02, ou seja, dezesseis anos e cinco meses após o dia do ato que 
originou a pretensão. 

O  direito  de  ação  nasce  no  momento  em  que   surge  o 
interesse de agir, isto é, quando houve lesão ou violação a um direito ou  interesse 
legalmente assegurado.

Nesse caso, o direito de ação do promovente/apelante nasceu 
no  momento em que ocorreu a alegada lesão ao seu direito: a partir  da data de 
seu desligamento dos quadros da Polícia Militar do Estado da Paraíba, data em 
que efetivamente ocorreu o ato, em 17 de junho de 1996, por meio de publicação 
no Boletim Interno da PM.  

É importante ressaltar que a própria jurisprudência considera 
despicienda a  publicação do ato de licenciamento em Diário Oficial  quando já 
ocorrida no próprio Boletim de Serviços. 

A respeito do assunto, o nosso egrégio Tribunal de Justiça da 
Paraíba já se pronunciou:   

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  ATO 
ADMINISTRATIVO  C/C  REINTEGRAÇÃO  DE  CARGO  PÚBLICO. 
POLICIAL  MILITAR.  SOLICITAÇÃO  DE  LICENCIAMENTO. 
ASSUNTOS  PARTICULARES.  DEFERIMENTO.  PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL  RECONHECIDA.  ART.  1º  DO  DECRETO  Nº  20.910/ 
1932.  RATIFICAÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO.  Decorridos 
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mais de cinco  anos entre  o  ato  que licenciou,  a pedido,  o  soldado da 
polícia militar e o ajuizamento da demanda para anulação e reintegração 
no cargo, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com fundamento no 
art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Não prospera a afirmação de que o prazo 
prescricional não teve seu marco inicial, em razão de não ter sido o ato 
de    licenciamento/exoneração publicado em diário oficial, porquanto é   
entendimento  assente  na  jurisprudência  pátria,  notadamente  no 
Superior Tribunal de justiça, que a publicação em boletim de serviços 
não constitui qualquer ilegalidade. (TJPB; AC 0071724-67.2012.815.2001; 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega Coutinho; DJPB 06/05/2014; Pág. 15). 

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 
DE  ATO  JURÍDICO  C/C  COM  REINTEGRAÇÃO  NO  CARGO. 
APELAÇÃO  CÍVEL.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.°  15  DO  TJPB. 
PRESCRIÇÃO.  DEMANDA  AJUIZADA  CONTRA  A  FAZENDA 
PÚBLICA.  INTELIGÊNCIA DO ART.  1°  DO DECRETO N°.  20.910/32. 
PRAZO MARCO INICIAL. DATA DA SUPOSTA LESÃO AO DIREITO. 
LAPSO  TEMPORAL  INOBSERVADO.  EVIDENTE  PRESCRIÇÃO. 
INSTITUTO  QUE  ATINGIRA  A  TODO  0  DIREITO  ALMEJADO. 
RECONHECIMENTO.  DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.  É 
incontroverso o fato de prescrever, em cinco anos, qualquer direito contra 
a Fazenda Pública,  por  força  do disposto no  Decreto n.°  20.910/32,  ao 
preceituar  que  as  ações  contra  as  pessoas  jurídicas  de  direito  público 
prescrevem em cinco anos . O direito de ação nasce no momento em que 
surge o interesse de agir e,  portanto, é daquele momento em que se 
revelara a lesão invocada, o início da fluência do prazo prescricional. Se 
é assim, demonstrado que o  dies a quo  do lapso prescricional de  cinco 
anos, contando-se a partir do dia  24 de maio de 1996, não resta dúvida 
que   esta  ação  está  fulminada  pelo  instituto  da  prescrição. 
20020120686452001 Relator:  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  -  Juiz 
Convocado Órgão Julgador: 2ª Câmara cível Data de Julgamento: 13-11-
2012. 

POLICIAL MILITAR.  PEDIDO DE LICENCIAMENTO.  ANULATÓRIA 
DE  ATO  ADMINISTRATIVO  C/C  REINTEGRAÇÃO  AO  CARGO 
PÚBLICO.  PRESCRIÇÃO.  DECRETO  FEDERAL  N.  20.910/32. 
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  COM 
RESOLUÇÃO  DO  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  ação  de 
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reintegração  de  policial  militar  é  de  cinco  anos,  a  contar  do  ato  de 
exclusão ou licenciamento,  nos termos do Decreto n.  20910/32,  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 Convocado Wolfram da Cunha Ramos. DJPB 03/09/2013.   

 
Portanto,  considerando  que  o  dies  a  quo do  lapso 

prescricional de  cinco anos iniciou na data de 17/06/1996, não resta dúvida que a 
presente ação se encontra fulminada pelo instituto da prescrição. 

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO CÍVEL, mantendo incólume a sentença de 1º grau. 

É como voto.

Presidiu a sessão a Exma Sra. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes  .  Participaram do julgamento,  a  Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes  (relatora),  o  Exmo Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  para 
substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo Des. José Aurélio da 
Cruz. 

Presente  ao  julgamento,  o  Dr.  Francisco  Paulo  Lavor, 
Promotor de Justiça convocado. 

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de setembro de 2014. 

Gabinete no TJPB, em 03 de setembro de 2014. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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