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EMENTA:  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  ATO
ADMINISTRATIVO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  REINTEGRAÇÃO  DE
SERVIDORA  PÚBLICA  ESTADUAL  AO  CARGO.  ASSESSOR
ADMINISTRATIVO VII.  RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR
MEIO  DE  PORTARIA.  PUBLICAÇÃO  EM  DEZEMBRO  DE  1989.
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  DEDUZIDA.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE
RESCISÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA SUA PRÁTICA. ATO
QUE  NÃO  TERIA  SIDO  PUBLICADO.  INOCORRÊNCIA.  DOCUMENTOS
PÚBLICOS CERTIFICANDO A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA
DO  ATO.  PRESUNÇÃO  DE  LEGALIDADE,  LEGITIMIDADE  E
VERACIDADE.  RECURSO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO ADOTADO
NO  ACÓRDÃO  PROFERIDO  NO  JULGAMENTO  DO  RESP  1.251.933/PR.
RECURSO REPETITIVO. ART. 932, IV, B, CPC. DESPROVIMENTO.

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.  Os documentos  produzidos  por  agentes  estatais  no exercício das  funções  nas
quais  estão  investidos  dispõem  de  natureza  pública,  gozando,  portanto,  de
presunção  relativa  de  legalidade,  legitimidade  e  veracidade,  passível  de  ser
desconstituída, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, por arguição de
incidente de falsidade material, ou por outros meios de prova, em caso de falsidade
ideológica, nos termos dos art. 364 e 390, do referido Diploma Legal.

Vistos.

Maria  Madalena  Gomes  Pereira interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da  5ª. Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f.
50/52,  nos  autos  da Ação Declaratória  de Nulidade de Ato Administrativo e  de
Obrigação de Fazer por ela proposta em desfavor do  Município de João Pessoa,
que  julgou  improcedente  o  seu  pedido  de  reintegração  ao  cargo  de  Assessor
Administrativo VII, ao fundamento de que a pretensão deduzida na Petição Inicial
está prescrita, porquanto exercida após o decurso de mais de vinte e três anos da
publicação oficial do ato por meio do qual seu contrato de trabalho foi rescindido,
condenando  a  Apelante  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  dos  honorários
advocatícios,  fixados  em  10%  (dez  por  cento)  do  valor  atribuído  à  causa,
suspendendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça.



Em suas razões, f. 54/61, o Apelante afirmou que o curso da prescrição não
se iniciou, posto que o ato que promoveu o desfazimento de seu vínculo trabalhista
com o Município de João não foi devidamente motivado e não foi publicado no
órgão oficial, razão pela qual a pretensão deduzida na Exordial não está prescrita,
pugnando pela reforma da Sentença e pelo provimento do Apelo, para que o pedido
seja julgado procedente.

Contrarrazoando,  f.  63/68,  o  Município  de  João  Pessoa  afirmou  que  a
pretensão deduzida está prescrita, ante o fato de ato cuja nulidade se pretende haver
sido praticado há mais de vinte e três anos, e que dispensa da Apelante se deu por
conduta de agente público no exercício legal das funções nas quais estava investido,
razão pela qual ela é existente, válida e eficaz, pugnando pelo desprovimento do
Apelo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e sua interposição não pressupõe a comprovação do
recolhimento do preparo recursal, posto que a Apelante é beneficiária da gratuidade
da  justiça,  f.  52, pelo  que,  presentes  os  demais  requisitos  de  admissibilidade
legalmente previstos, dele conheço.

Resulta demonstrado nos autos que o Contrato de Trabalho da Apelante, por
meio  do  qual  ela  foi  admitida  pelo  Município  de  João  Pessoa  para  exercer  as
funções  de  Assessora  Administrativa  VII,  f.  22,  foi  rescindido  pela  Portaria  n.
1.313/89,  publicada  no  Semanário  Oficial  n.  167,  que  circulou  de  20  a  31  de
dezembro  de  1989,  conforme  informado  pela  Divisão  Municipal  de  Registro  e
Cadastro Funcional, às f. 32.

Após o decurso de mais de vinte e um anos da publicação da Portaria n.
1.313/89, a Apelante, no ano de 2011, f. 31, contrapôs-se ao desfazimento de seu
vínculo contratual,  requerendo sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado,
entretanto, a pretensão não foi acolhida pela Secretaria Municipal de Administração,
por meio do Expediente n. 013/2012, publicado no Semanário Oficial n. 1.304/12,
com circulação de 08 a 14 de janeiro de 2012.

Registre-se  que  os  documentos  constantes  nos  autos,  advindos  da
Secretaria Municipal de Administração e de seus órgãos internos, possuem natureza
pública e foram produzidos por agentes estatais no exercício das funções nas quais
estão  investidos,  gozando,  portanto,  de  presunção  relativa  de  legalidade,
legitimidade e veracidade, que não foi  desconstituída por arguição de incidente de
falsidade material, ou por outros meios de prova, em caso de falsidade ideológica,
nos termos dos art. 364 e 390, do CPC/731, vigente à data da instrução processual.

Segundo o entendimento  adotado pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no

1 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. 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à
parte, contra quem foi produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez)
dias, contados da intimação da sua juntada aos autos. 



julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.251.993/PR2, a prescrição contra a
Fazenda  Pública  possui  regramento  especial  próprio,  previsto  no  Decreto  n.
20.910/32, o qual estabelece que todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja
qual for sua natureza, prescreve em cinco anos.

Na lide em julgamento, o prazo prescricional se exauriu em 31 de dezembro
de 1994, razão pela qual, ainda que se admita que a dedução da pretensão de forma
administrativa  dispõe  de  aptidão  para  suspender  o  curso  da  prescrição3,  tanto  a
formulação do requerimento perante a Administração Municipal, no ano de 2011,
quanto a propositura desta demanda, em 28 de maio de 2013, deram-se a destempo,
pelo que as razões de decidir adotadas na Sentença estão em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça4.

2 “[...]  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).

3 ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  SENTENÇA
PENAL ABSOLUTÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SUSPENSÃO
DO  PRAZO  EM  RAZÃO  DA  FORMULAÇÃO  DE  PEDIDO  ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. 1. É bem verdade que este Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e
civil. No entanto, pacificou também orientação no sentido de excepcionar a referida regra nos casos
em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria.
2.  Em complemento, a  jurisprudência desta Corte Superior  firmou orientação segundo a qual  a
contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em
julgado da sentença absolutória, nos casos em que enquadrados nas mencionadas hipóteses. 3. No
presente, o trânsito em julgado da sentença absolutória se deu em 30/4/93, razão pela qual o prazo
restaria fulminado em 30/4/98. Ocorre que, em decorrência da referida decisão na esfera penal, a ora
recorrente protocolou requerimento administrativo, em 23/6/93, visando a reintegração no cargo do
qual havia sido demitido, fato este que ocasionou a suspensão da prescrição da pretensão de propor
ação de reintegração perante o Poder Judiciário. Isso porque, este Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que o prazo prescricional somente não se interrompe ou suspende nos
casos em que decorridos mais de cinco anos até a data de formulação do pedido administrativo, o
que não se deu na espécie.  Precedentes.  4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp
996.746/GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015).

4 “[…]  5.  O  STJ  consolidou  o  entendimento  de  que,  nas  ações  em  que  o  militar  postula  sua
reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o
transcurso  de  mais  de  cinco  anos  entre  o  ato  de  licenciamento  e  o  ajuizamento  da  Ação.
Inaplicabilidade  da  teoria  do  trato  sucessivo.  6.  Como o  ato  de  licenciamento  dos  recorrentes
ocorreu em 29.7.2002, e a Ação foi ajuizada somente em 5.7.2013, portanto, há mais de dez anos,
está  correto  o  acórdão  recorrido  que  pronunciou  a  prescrição  do  próprio  fundo  de  direito.  7.
Ademais, segundo "precedentes deste Superior Tribunal, mesmo em ato administrativo nulo, não há
como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração
de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do
STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014)” (REsp 1680861/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017).

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o
prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato
que excluiu o servidor  público,  ainda que o ato seja nulo.  Precedentes.”  (STJ,  AgRg no REsp
1158353/AM,  Rel.  Ministro  Rogerio  Schietti  Cruz,  Sexta  Turma,  julgado  em 05/08/2014,  DJe
19/08/2014)



Posto isso, conhecida a Apelação,  considerando que a Sentença está em
consonância com o Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso  Especial  n.  1.251.933/PR,  julgado  pelo  rito  repetitivo,  conforme
disposição do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil5, nego-lhe provimento,
majorando os  honorários  advocatícios  imputados  à  Apelante,  ante  a
sucumbência recursal, em percentual a ser arbitrado, pelo Juízo de 1º. Grau, a
incidir sobre o valor atualizado causa, após cumpridas as exigências dispostas
nos §§ 3º, 4º e 5º, do art. 85, do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

Comunique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

5 CPC, Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (…) b)
acórdão  proferido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  ou  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  em
julgamento de recursos repetitivos; (…).


