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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acordão 
Apelação Cível – nº. 0001249-10.2008.815.0261.

Relator: Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado).

Apelante: Elenilda Amaral da Silva Vale – Adv.: Francisco de Assis Remígio II
(OAB/PB nº 9.464).

Apelado: Município  de  Olho  D´Água,  representado  por  seus  Procuradores
Francisco Leite Minervino e Bruno da Nóbrega Carvalho.

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE
COBRANÇA  C/C  REINTEGRAÇÃO  DE  CARGO  -
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DE
MÉRITO  –  OCORRÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO  -
IRRESIGNAÇÃO – ATO DE EXONERAÇÃO  - COTEJO
DE  PROVAS  -  PRESCRIÇÃO  CARACTERIZADA  -
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32,
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua
natureza,  prescreve  em cinco  anos  contados  da
data do ato ou fato do qual se originaram.

- “A demissão de servidor público é ato de efeito
concreto  modificador  de  sua  situação  jurídica
perante a Administração, é o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos
para postular sua reintegração ao cargo”.  (STJ -
AgRg  no  REsp:  1072214  RS  2008/0141194-3,
Relator:  Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA,  Data
de Julgamento: 18/02/2010, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 15/03/2010).

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
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identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Elenilda Amaral
da Silva Vale, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da Comarca de
Piancó-PB que, nos autos da  Ação de Cobrança c/c Reintegração de Cargo e
Obrigação  de  Fazer,  por  ela  manejada  contra  o  Município  de  Olho  D’
Água/PB, extinguiu o processo com resolução de mérito, por entender que a
pretensão autoral encontrava-se prescrita.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  160/165)  sustenta:  (a)  a
ausência de prescrição; (b) que na narrativa da inicial consta que a demissão
indireta  ocorreu  na  data  de  dezembro/2005  e  a  ação  foi  ajuizada  em
07/05/2008;  (c)  que  em  seu  depoimento  pessoal,  quando  menciona  a
expressão “(…) que em 2000 lhe tiraram da prefeitura”, na verdade quer dizer
que deixou de exercer suas funções na sede administrativa e retornou a sala
de aula. 

Por  fim,  sustenta  a  ilegalidade  do  ato  da  administração
pública municipal,  já que foi  afastada de seu cargo sem o devido processo
legal,  mesmo  sendo  concursada.  Requereu  o  provimento  do  apelo  e,
consequente, reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e os
pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Devidamente  intimado,  o  Município  apelado  deixou  de
apresentar contrarrazões, conforme certidão de fl. 174.

Instada  a  se manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu
parecer opinando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão contra a
Fazenda Pública e,  no mérito,  evidenciou que não há interesse público que
recomende a sua intervenção. (fls. 181/186).

 
É o relatório.
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V O T O

A controvérsia cinge-se acerca da sentença que  negou o
pleito  de  reintegração de cargo ao  fundamento de que decorreu  o  prazo
prescricional de cinco anos para ajuizamento da demanda.

Ao que se verifica dos autos, a ora apelante ajuizou ação
visando ser reintegrada aos quadros do Município de Olho D’Água/PB, sob o
argumento  de nulidade  absoluta  do  ato  administrativo  que  decretou  a  sua
exoneração. 

Pois bem, da análise dos autos, com o fim de perquirir se a
pretensão autoral restou atingida pela prescrição,  constata-se a presença de
incoerência quanto a data da destituição do cargo, pois a ora recorrente, em
sua narrativa inicial, afirma que foi exonerada em dezembro de 2006 (fl. 03),
na audiência de instrução e julgamento, em seu depoimento pessoal, afirmou
que  “no  ano  de  2000  lhe  tiraram  da  prefeitura”  (fl.  82)  e,  quando  da
interposição do recurso, sustenta em suas razões de apelação que a demissão
foi em dezembro de 2005 (fl. 161).

Pelo cotejo de tais fatos, ao conjunto probatório dos autos,
em especial o depoimento de testemunha da parte autora (fl. 80), bem como
os contracheques (fls. 12/19 e 49/53), temos que só há provas nos autos que
a ora apelante laborou até o ano 2000 para o município apelado.

Diante  de  tais  circunstâncias,  aliado  ao  fato  de  que  a
propositura da ação de reintegração só se deu em 07/05/2008 (fl. 32), temos
que  a  providência  reclamada  pela  recorrente  foi  atingida  pela  prescrição
quinquenal prevista no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que assim preconiza,
in verbis:

Art. 1º - 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. 

Considerando que o ato de afastamento da apelante se deu
no ano de 2000 e tendo a ação sido ajuizada oito anos  depois  do ato de
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desligamento,  inequívoca  a  ocorrência  da  prescrição  do  próprio  fundo  do
direito pleiteado.

Sobre o tema, trago à baila os seguintes julgados:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO  FEDERAL.  DEMISSÃO.  REINTEGRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.  TERMO  INICIAL.  INDEPENDÊNCIA
DAS  ESFERAS  PENAL  E  ADMINISTRATIVA.
AGRAVO  IMPROVIDO.  1.  A  demissão  de  servidor
público  é  ato  de  efeito  concreto  modificador  de  sua
situação jurídica perante a Administração  é o termo�

inicial  para  a  contagem do  prazo  prescricional  de  5
(cinco) anos para postular sua reintegração ao cargo. 2.
As esferas criminal e administrativa são independentes,
estando a Administração vinculada apenas à decisão do
Juízo  criminal  que negara existência  ou a autoria do
crime. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1072214 RS 2008/0141194-3,
Relator:  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  Data  de
Julgamento: 18/02/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 15/03/2010)

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
DEMISSÃO.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATO DEMISSÓRIO.
PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO
RECONHECIDA.  DECRETO  N.  20.910/1930. 1.  É
assente o entendimento jurisprudencial de que o ato de
demissão não gera relação de trato sucessivo, posto ser
ato único, que se exaure no momento em que ele se
concretiza, por isso que nas ações em que se pretende
a  reintegração  do  servidor  demitido,  a  prescrição
alcança o próprio fundo de direito e não somente as
parcelas  vencidas  anteriores  aos  cinco  anos  do
ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto
n.  20.910/1932.  2.  No  caso  dos  autos,  o  Autor  foi
desligado do serviço público em 11/09/2001, por meio
da  Portaria  n.  1987,  do  Exmo.  Senhor  Ministro  de
Estado  da  Educação,  por  improbidade  administrativa,
nos termos do caput do art. 136 e § único do art. 137,
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ambos da Lei n. 8.112/90, sendo certo que a presente
ação  ordinária  somente  foi  ajuizada  em 04/12/2006,
quando passados mais de cinco anos do ato demissório.
3. De acordo com o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932,
"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".
4. Apelação e remessa oficial a que se dá provimento,
para declarar a prescrição do fundo de direito.
(TRF-1  -  AC:  200634000363978  DF
2006.34.00.036397-8,  Relator:  DESEMBARGADOR
FEDERAL  NÉVITON  GUEDES,  Data  de  Julgamento:
16/04/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-
DJF1 p.734 de 19/08/2013)

Desse modo, evidenciada a prescrição,  pois ultrapassados
mais de cinco anos entre o ato da exoneração e o aforamento da demanda na
qual a autora busca a nulidade do ato administrativo que lhe exonerou, com
vistas à reintegração no cargo de professora, afigura-se irretocável a sentença
já que o apelante ficou inerte por mais de cinco anos sem tomar qualquer
providência a respeito do seu caso. 

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO,  mantendo  inalterada  a  sentença  de  primeiro  grau,  ante  a
inequívoca incidência da prescrição. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria das Graças Morais Guedes,

Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  Ricardo  Vital  de  Almeida   (Juiz

convocado, com Jurisdição limitada, para substituir o Excelentíssimo Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator. 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.
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Sala de sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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