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RESUMO 

 

 

Consiste em um estudo sobre o conflito entre o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 que 

estipulou o prazo de prescrição quinquenal para todas as ações contra a Fazenda Pública, e o 

art. 206, §3º, V, do Código Civil de 2002 que supervenientemente veio a prever um prazo 

trienal para as demandas fundadas na reparação civil, sem, contudo, excluir de sua previsão as 

pessoas jurídicas de direito público. Controvérsia jurídica esta de nítida importância jurídica e 

social, já que envolve uma possível diminuição do lapso temporal para acionamento do 

Judiciário em uma eventual demanda indenizatória do particular em face da Fazenda Pública. 

Busca-se assim identificar os critérios hermenêuticos utilizados pela doutrina para a solução 

desta antinomia e definir qual deles traduz a interpretação mais consentânea com o 

ordenamento jurídico. Intenta-se ainda, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, identificar como o tribunal competente constitucionalmente para pacificar os conflitos 

de normas infraconstitucionais vem decidindo o conflito normativo observado.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil do Estado. Decreto-Lei 20.910. Prescrição 

quinquenal. Código Civil. Prescrição trienal. Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The main study consists on the conflict between the 1st article of Decree-Law nº 20.910/32, 

which stipulated the five-year limitation period for all claims against the Treasury, and article 

206, §3º, V, of the Civil Code of 2002 which afterwards came to establish a three-year term 

based on the demands for civil damages, without, however, excluding from its prediction legal 

entities of public law. This legal controversy has a clear legal and social importance, since it 

involves a possible reduction of the lag time for activating Judicial branch in any demand for 

compensation of the individual before the State. The aim is thus to identify the criteria used 

by the hermeneutic doctrine to the solution of this contradiction and define which one 

translates the most consistent interpretation within the legal system. It is also intended, based 

on the judge-made law from the Superior Court of Justice, to identify how this court, which 

was constitutionally determined to settle quarrels throught ordinary laws, has been solving 

conflicts of the normative conflict observed. 

 

Keywords: Liability of the state. Decree-Law 20.910. Five-year prescription. Civil Code. 

Prescription triennial. Superior Court of Justice. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A prescrição, sem dúvida, é um dos institutos de fundamental importância para a 

estabilidade e a consolidação de todos os direitos de nosso ordenamento jurídico. Há, em 

verdade, interesse de ordem pública no afastamento das incertezas em torno da existência e 

eficácia dos direitos justificando a prescrição. Sem ela e seus institutos afins não haveria 

estabilidade nas relações jurídicas, teríamos uma insustentável insegurança jurídica.  

Com efeito, a prescrição é matéria de extrema importância na dinâmica 

processual, sendo, pois, claramente de ordem pública. Por isso, pode ser alegada a qualquer 

tempo (art. 193 do CC/2002), e reconhecida mesmo de ofício pelo magistrado (art. 219, §5º, 

do CPC). Além disso, leva a extinção da demanda judicial com resolução do mérito (art. 269, 

IV, do CPC), resolvendo em definitivo o processo, uma vez que obsta a propositura de uma 

nova ação que vise discutir a mesma pretensão já extinta, sob pena de ofensa a coisa julgada 

material.  

Destaque-se ainda, por óbvio, sua fundamental importância como instituto de 

defesa peremptória nas Procuradorias e Advocacias Públicas, conforme vivenciado na prática 

tanto no âmbito Federal, como no Estadual. 

Além desta importância jurídica incontroversa, não se pode olvidar ainda que a 

prescrição também tem nítida relevância social, pois, se implementado seu prazo, extingue 

eventual pretensão jurídica, ou seja, tal instituto delimita o lapso temporal no qual as partes 

têm que tomar as medidas necessárias que evitem o perecimento de sua pretensão pelo 

escoamento do prazo legal de prescrição.   

Em relação à prescrição nas demandas de reparação civil contra as pessoas 

jurídicas de direito público, que especificamente nos interessa, há muito tempo tem-se 

entendido que o prazo prescricional aplicável às demandas indenizatórias propostas em face 

da Fazenda Pública seria o quinquenal, prerrogativa processual legal e genericamente 

delimitada pelo Decreto-Lei nº 20.910/32.  

Ocorre que, com o advento do Código Civil de 2002, alterou-se profundamente o 

regramento geral do instituto da prescrição, especialmente no tocante aos prazos, uma vez que 

estes foram drasticamente reduzidos em relação aos existentes no revogado Diploma Civil de 

1916. Cite-se como exemplo o prazo geral de prescrição para as ações pessoais que no Código 

revogado chegou a ser de trinta, e no atual Código não passa de dez anos. 
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É neste contexto que o art. 206, §3º, V, do Código Buzaid, que impõe a prescrição 

trienal em casos de reparação cível, sem delimitar o sujeito passivo da norma, veio conflitar 

com o Decreto regulador da prescrição quinquenal, até então aplicável para todas as ações 

contra a Fazenda Pública, inclusive as fundadas na reparação civil.  

É este conflito aparente de normas jurídicas que se enfrentará. 

Pela controvérsia exposta vale perguntar qual é o critério hermenêutico que 

permite a correta identificação da norma prescricional prevalecente, e qual o entendimento 

atual predominante no Superior Tribunal de Justiça sobre o prazo prescricional das ações 

indenizatórias em face da Fazenda Pública, já que tal Tribunal Superior tem a importante 

função de resolução destes conflitos de normas infraconscitucionais. 

Para tanto, com o objetivo de solucionar a contenda exposta, a pesquisa foi 

desenvolvida tendo como centro de reflexões o conflito existente entre os preceitos basilares 

do ordenamento jurídico e a estipulação de um prazo prescricional maior para as ações de 

reparação civil movidas em desfavor das pessoas jurídicas de direito público. 

Adotou-se para tanto o estudo doutrinário, visando apreender as concepções 

teóricas que poderiam suplantar a controvérsia exposta, bem como a pesquisa legislativa e 

jurisprudencial para demonstrar a atualidade da discussão e a exigência de solução para a 

querela posta em discussão. 

A pesquisa em alusão tem os seguintes objetivos: analisar os princípios que 

fundamentam a prescrição e a importância de tal instituto no âmbito social e nas relações 

jurídico-administrativas; identificar as normas específicas da Fazenda Pública que 

regulamentam a prescrição da pretensão indenizatória do particular em face do Estado e a 

interferência nestas do Código Civil de 2002; estudar os critérios hermenêuticos que 

permitam a correta identificação da norma prescricional prevalecente; e pesquisar como os 

ministros do Superior Tribunal de Justiça têm se posicionado ante os prazos prescricionais das 

ações indenizatórias contra a Fazenda Pública. 

Procuramos expor o tema da presente monografia em três capítulos. 

No primeiro, sinteticamente, conceituaremos o instituto da prescrição, 

identificaremos seus fundamentos, o diferenciaremos de seus institutos afins e apresentaremos 

os requisitos para a sua verificação. Abordaremos também o conceito de Fazenda Pública e de 

reparação civil, além de pontuarmos os textos normativos existentes que estabelecem os 

prazos prescricionais para as ações indenizatórias em desfavor da Fazenda Pública. 
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No segundo capítulo serão apresentadas, além da problemática em si das normas 

que regulam os prazos prescricionais, às divergências de entendimento doutrinário em relação 

aos autores que abordam o conflito em deslinde.  

Tem-se na doutrina basicamente dois posicionamentos sobre o conflito em 

deslinde, um entendendo pela aplicabilidade do prazo quinquenal estabelecido no Decreto-Lei 

nº 20.910/32, e outro pela aplicabilidade do prazo trienal colocado no Código Civil de 2002. 

Entre os que entendem pela aplicação do prazo quinquenal identificam-se duas 

abordagens para justificar esta prevalência do Decreto-Lei nº 20.910/32. 

Uma primeira destaca que na colisão de preceitos normativos o critério 

hermenêutico da especialidade prevaleceria sobre o critério cronológico, ou seja, o Decreto-

Lei nº 20.910/32, norma especial diretamente relacionada a prescrição em face da Fazenda 

Pública, prevaleceria sobre o Código Civil que apesar de posterior é norma geral 

disciplinadora do instituto da prescrição. 

Numa segunda abordagem sobre o tema os doutrinadores entendem que a norma 

que estabelece o prazo quinquenal de prescrição deveria prevalecer, uma vez que a norma 

trazida pelo Diploma Civil, eminentemente de direito privado, não deveria ser aplicada a 

matéria regulada pelo Direito Administrativo, já que a autonomia científica deste ramo do 

direito público não permitiria este influxo do direito comum privado. 

Noutra linha de pensar estão os que pregam a prevalência da norma de prescrição 

trienal. Apontam para uma derrogação da regra trazida pelo Decreto de 1932 no tocante ao 

prazo prescricional das ações de reparação civil intentadas contra a Fazenda Pública pelo art. 

206, §3º, V, do Código Civil com base na interpretação lógico-sistemática do ordenamento 

jurídico, e do próprio art. 10 do Decreto-Lei nº 20.910, fundada num dos valores que plasmam 

o ordenamento jurídico, qual seja, o tratamento favorecido às pessoas jurídicas de direito 

público quando em juízo. 

No último capítulo apontaremos a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal 

de Justiça em relação ao tema em deslinde e o atual posicionamento das Turmas de direito 

público sobre a problemática em comento.  

Destaque-se que no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

tribunal ao qual compete decidir em última instância sobre matéria infraconstitucional, esta 

divergência ganhou força recentemente com decisões entendendo pela aplicabilidade do prazo 

trienal, em especial após o julgamento do Recurso Especial nº 1.137.354/RJ relatado pelo 

Ministro Castro Meira em 2009, mudando o posicionamento anterior da Corte que entendia de 
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forma quase uníssona pela aplicabilidade do prazo quinquenal do vetusto Decreto-Lei de 1932 

a todas as demandas, sem exceções. 

Apesar do destaque que vem ganhando a matéria, que foi alvo recentemente de 

uma Questão de Ordem levantada pelo Ministro Teori Albino Zavaski, identificando a 

divergência entre a Primeira Turma, que entende pela prevalência da prescrição quinquenal, e 

a Segunda Turma, que vota majoritariamente pela aplicação do prazo trienal, a Seção de 

direito público do Superior Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou em definitivo sobre 

tal antinomia. Justificando a originalidade e a importância do presente trabalho na busca por 

identificar o critério correto para identificar a norma jurídica prevalecente. 

É essa oscilação de entendimento doutrinário e jurisprudencial, ora pela aplicação 

do prazo trienal da norma de direito privado, ora pelo prazo quinquenal do Decreto-Lei de 

1932, gerando insustentável insegurança jurídica aos litigantes, presente atualmente até no 

Superior Tribunal de Justiça, a quem compete interpretar e aplicar por último o direito 

infraconstitucional vigente no Brasil, que se demonstrará. 
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1 DA PRESCRIÇÃO 

 

 

De início, antes de entrar no tema propriamente dito, cumpre-nos tecer alguns 

comentários acerca da prescrição, instituto pouco debatido e desconhecido com profundidade 

científica pelos juristas, apesar do seu manejo tão usual na prática forense. 

 

 

1.1 Origem histórica 

 

 

Perante a Lei das XII Tábuas, as ações do Direito Civil eram perpétuas, não se 

admitia o tempo como fator extintivo no Direito, o ato nulo inexistia no ponto de vista da lei, 

e, por isso, não produzia efeitos jurídicos. Só emergia a noção da usucapio, que entendemos 

hoje como a prescrição aquisitiva, e somente beneficiava o cidadão romano e em relação às 

coisas romanas.1 

Conforme doutrina Antônio Luís Câmara Leal, é com Justiniano, mais 

precisamente após a edição da Lei Aebutia, no ano de 520 de Roma, que, tardiamente, passou 

a ser assegurada ao pretor a possibilidade da fixação de prazo para a criação de ações não 

previstas pelo direito, as ações temporárias.2 

Ao estabelecer que a ação era temporária o pretor fazia precedê-la de parte 

introdutória denominada de praescripitio, termo derivado do verbo praescribere que significa 

escrever antes ou no início da fórmula. Daí, por uma evolução conceitual, o termo passou a 

designar extensivamente a matéria contida nessa parte preliminar, surgindo a acepção 

tradicional de extinção da ação pelo decurso do prazo e a expressão prescrição.3 

Assim, passaram a existir no Direito Romano basicamente duas figuras jurídicas: 

a praescriptio longi temporis que indicava um modo de adquirir a propriedade pela posse 

prolongada, o que entendemos hoje como prescrição aquisitiva, ou usucapião; e a praescriptio 

longissimi temporis, extintiva de todas as ações, reais ou pessoais, sendo meio de liberação de 

uma obrigação pelo decurso do tempo, a conhecida prescrição liberatória.
4
 

                                                
1
 NASSAR, Elody. Prescrição na Administração Pública. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 9. 

2
 CÂMARA LEAL, Antônio Luís da. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 1978, pp. 4-5. 
3
 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 5. ed. São Paulo: Altas, 2005, p. 596. 

4
 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. v. 1: parte geral. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 352. 
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Importante registrar que o direito canônico mostrou-se hostil ao instituto da 

prescrição, procurando restringi-la, uma vez que era tida com uma exceção imoral, nutritiva 

di peccato.
5
 

Foi neste contexto que se originou, em linhas gerais, o instituto em comento, 

vinculado às contendas nas esferas dos direitos Civil e Comercial, limitando sua atuação 

inicialmente ao direito privado. Certamente por isso, ainda hoje, é inevitável essa influência 

civilista no instituto da prescrição, seja pela antecedência da sistematização do direito 

privado, seja pela generalidade de seus princípios e de suas instituições, aplicáveis, sem 

dúvida, a todos os outros ramos do Direito, inclusive no Direito Administrativo. 

 

 

1.2 Conceito e requisitos 

 

 

Para conceituar tal instituto necessário observar antes que a prescrição em nosso 

sistema jurídico é dividida em duas espécies, ora influenciando a aquisição de direitos, 

prescrição aquisitiva, também denominada usucapião, ora extinguindo a pretensão pela 

negligência de seu titular ao fim de certo lapso de tempo, denominada de liberatória ou 

extintiva.  

Inexiste assim uma unidade conceitual que abranja estas duas espécies de 

prescrição, neste sentido Câmara Leal se posiciona entendendo que ambas tem objetos, 

condições e efeitos diversos. A liberatória possui por objeto ações de todos os ramos do 

direito, como condições a inércia e o tempo, e é seu efeito extinguir as ações; já a aquisitiva 

tem por objeto a propriedade, circunscrevendo-se ao direito das coisas, tem como condições 

elementares a posse e o tempo, acompanhada de justo título e boa-fé, e é seu efeito a 

aquisição do domínio. Por isso, não se pode observar estes dois institutos sob um prisma 

único. Ademais, o posicionamento adotado por nosso ordenamento jurídico é claramente 

dualista.
6
 

A espécie de prescrição que efetivamente nos interessa no presente trabalho é a 

extintiva, denominada pelo nosso Código sem qualquer qualificativo, já a espécie de 

prescrição que indica a aquisição de propriedade, é conhecida por sua denominação primitiva 

                                                
5
 MONTEIRO, Curso de direito civil. v. 1: parte geral, p. 353. 

6
 CÂMARA LEAL, Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil, pp. 6-7. 
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de usucapião, estando sua disciplina especialmente localizada na parte especial do Código 

Civil, no direito das coisas, enquanto a prescrição encontra seus balizamentos na parte geral. 

Conceituando prescrição Clóvis Beviláqua assim aduz:  

 

Prescrição é a perda da acção attribuida a um direito, e de toda a sua capacidade 

defensiva, em consequencia do não uso dellas, durante um determinado espaço de 

tempo. Não é a falta de exercício do direito, que lhe tira o vigor; o direito pode 

conservar-se inactivo por longo tempo sem perder a sua efficacia. E’ o não uso da 

acção que lhe atrophia a capacidade de reagir.
7
 

 

Praticamente no mesmo sentido doutrina Câmara Leal ao entender que a 

prescrição age contra a inércia da ação e não do direito, a fim de restabelecer a estabilidade do 

direito, fazendo desaparecer o estado de incerteza resultante da perturbação não removida 

pelo seu titular.
8
 

Com efeito, conforme esclarece Caio Mário, o titular de um direito subjetivo 

recebe da ordem jurídica o poder de exercê-lo, e normalmente o exerce, sem obstáculo ou 

oposição de qualquer pessoa. Entretanto, se num dado momento ocorre a sua violação, nasce 

para o titular uma pretensão judicialmente exigível, entretanto não se conserva 

indefinidamente a faculdade de intentar um procedimento judicial defensivo de seu direito, 

visto que a lei estabelece que a pretensão deve ser exigida em determinado prazo, sob pena de 

perecimento, aqui ocorre a prescrição.
9
 

Oportuno ainda trazer, com esteio no art. 189 do Código Civil de 2002, o conceito 

que o legislador atribuiu a prescrição: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a 

qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.” Indicando 

claramente que se trata da extinção do direito de reclamar uma prestação. 

Conhecido o conceito da prescrição podemos agora traçar os requisitos 

necessários para a sua ocorrência, neste sentido, Carlos Roberto Gonçalves, atualizando as 

quatro condições elementares delimitadas por Câmara Leal10, destaca como elementos 

necessários para a ocorrência da prescrição apenas três fatores, a saber: a violação do direito, 

                                                
7
 BEVILAQUA, Clovis. Codigo civil dos Estados Unidos do Brasil, v. 1. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria 

Francisco Alves, 1921, p. 423. 
8
 CÂMARA LEAL, Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil, p. 10. 

9
 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de direito civil, v. 1. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, v. 1, 

p. 682. 
10

 Para este autor quatro seriam as condições elementares da prescrição, a saber: 1º) a existência de uma ação 

exercitável (actio nata); 2º) inércia do titular da ação pelo seu não exercício; 3º) continuidade dessa inércia 

durante um certo lapso de tempo; 4º) ausência de algum fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, 

suspensiva ou interruptiva do curso prescricional. CÂMARA LEAL, Da prescrição e da decadência: teoria 

geral do direito civil, p. 11. 
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com o nascimento da pretensão; a inércia do titular; e o decurso do tempo fixado em lei.
 11

 

Presentes estes requisitos temos a perda da pretensão, ou melhor, do poder de exigir 

judicialmente uma ação ou omissão de outrem.  

 

 

1.3 Fundamentos da prescrição 

  

 

Oportuno e essencial destacar que não há mais espaço para questionar o instituto 

da prescrição, especialmente sob a utilização de considerações éticas e lógicas embaraçosas, 

que estabeleciam não poder o credor ficar privado de receber o seu crédito, ou ser o 

proprietário privado da coisa que lhe pertencia, pelo simples fato de não ter tido o cuidado de 

exercer oportunamente os seus direitos, uma vez que não consubstanciava nenhuma infração, 

e que por isso não deveria alterar as relações jurídicas.
12

 

Tal posicionamento comum aos não iniciados na ciência jurídica, entendendo 

como injusto e contrário a justiça o instituto em apreço, especialmente por contrariar o 

preceito milenar de “dar a cada um o que é seu”, hodiernamente, já está superado, sendo a 

prescrição universalmente aceita em praticamente todos os ordenamentos jurídicos. 

Em verdade são inúmeros os fundamentos que a sustentam, exsurgindo em 

especial a necessidade da estabilidade das relações sociais, ou seja, cumpre atender não só ao 

interesse individual, mas também e principalmente ao interesse social. 

Câmara Leal identifica objetivamente na doutrina romana os seguintes 

fundamentos para a prescrição: o interesse público, a estabilização do direito e o castigo à 

negligência; representando o primeiro o motivo inspirador da prescrição; o segundo, a sua 

finalidade objetiva; o terceiro, o meio repressivo de sua realização.
13

 

Quanto à sanção da negligência do titular do direito, induzindo a presunção de seu 

desinteresse, seria uma aplicação prática do brocardo jurídico dormientibus non succurrit jus, 

que muitos consideram não como um motivo positivo da prescrição, mas como uma resposta 

à alegativa de injustiça deste instituto. 

Os ensinamentos de Yussef Said Cahali, justificam a prescrição: o interesse social 

em que as relações jurídicas não permaneçam indefinidamente incertas, impondo-se a 

                                                
11

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, v. 1: parte geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 

470. 
12

 CAHALI, Yussef Said. Prescrição e Decadência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.18. 
13

 CÂMARA LEAL, Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil, p. 16. 
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conveniência de encerrar a incerteza em um lapso de tempo determinado; a presunção de que 

quem descura do exercício do próprio direito não tinha vontade de conservá-lo; a utilidade de 

punir a negligência; e para evitar que o autor, adiando por tanto tempo a sua ação, possa 

aumentar as dificuldades da defesa e da produção de provas pelo réu.
14

 

Atualmente a imprescritibilidade é exceção no nosso ordenamento jurídico, uma 

vez que desponta em todas as disciplinas jurídicas como imoral e atentatória à estabilidade 

das relações sociais. Com efeito, a prescrição é essencial para que a instabilidade do direito 

não venha a se perpetuar, com sacrifício da harmonia social, que é a base fundamental do 

equilíbrio em que se funda a ordem pública.
15

 

A prescritibilidade alcança todos os direitos subjetivos patrimoniais de caráter 

privado. Não toca, excepcionalmente, os direitos à personalidade (os direitos à vida, à honra, 

à liberdade, à integridade física ou moral não se sujeitam a qual quer prescrição), em razão de 

sua própria natureza), ou ao estado das pessoas (estado de filiação, a qualidade de cidadania, a 

condição conjugal), já que não é licita a constituição de um estado que lhes seja contrário.
16

  

Indiscutivelmente, exsurge como principal fundamento da prescrição o interesse 

jurídico-social da estabilização das relações jurídicas e a consolidação de todos os direitos de 

nosso ordenamento jurídico, já que sem ela as relações jurídicas seriam insustentáveis, ante a 

ausência de um mínimo de segurança jurídica. O proprietário, por exemplo, jamais estaria 

seguro de seus direitos, e o devedor livre de ser cobrado de uma dívida praticamente 

esquecida pelo credor. 

 

 

1.3.1 Do princípio da segurança jurídica 

 

 

Importante, de logo, esclarecer que o princípio da segurança jurídica não é uma 

norma expressa em nossa Constituição, trata-se de preceito unanimemente reconhecido pela 

doutrina como implícito à cláusula do Estado Democrático de Direito e ao sistema de direitos 

fundamentais, por certo um dos maiores dentre eles.
17
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 PEREIRA, Instituições de direito civil, v. 1, p. 687. 
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Apesar de o texto constitucional falar em seu art. 5º, caput, em segurança dos 

brasileiros e estrangeiros residentes no País, essa deve ser vista no aspecto da segurança 

física, ou seja, não compreendendo a ora analisada segurança jurídica. 

Tal princípio é extraído, dentre outras normas, da própria cláusula do Estado 

Democrático de Direito (art. 1º da CRFB/88); do elenco dos direitos fundamentais 

individuais, como o princípio da legalidade (art. 5º, II da CRFB/88), da proteção ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88).18
 

Vale destacar que no Direito Administrativo este princípio encontra expressa 

previsão legal na Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da 

administração federal, mais especificamente em seu art. 2º, onde estabelece como dever da 

Administração Pública a obediência ao princípio da segurança jurídica, e explicita em seu 

inciso XIII a vedação a aplicação de nova interpretação retroativamente. 

Comentando tal preceito Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que esta previsão 

legal se justifica pelo fato de ser comum, na seara administrativa, haver mudanças de 

interpretação de determinadas normas legais, afetando situações reconhecidas e consolidadas 

na vigência de orientação anterior. Tais mudanças são inevitáveis, porém geram insegurança 

jurídica, já que os interessados nunca sabem quando a sua situação será passível de 

contestação pela própria Administração, por isso que existe este preceito que veda a aplicação 

retroativa de nova interpretação, corolário do princípio da segurança jurídica.
19

 

Feita esta breve digressão, vale pontuar que a prescrição é um dos institutos 

através do qual a ordem jurídica confere destaque ao princípio da estabilidade das relações 

jurídicas, ou, como se tem denominado atualmente, ao princípio da segurança jurídica.  

Com efeito, se a possibilidade de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, 

haveria uma insuperável instabilidade social, além disso, o Direito sem segurança é estímulo à 

arbitrariedade, à desordem e, por conseguinte, origem de incertezas e mal-estar. 

Em nome do preceito em comento consolidaram-se institutos desenvolvidos 

historicamente tornando-se palpável tal princípio com destaque para a preservação dos 

direitos adquiridos, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada; da legalidade; da 

irretroatividade da lei penal; do devido processo legal. Exemplos de institutos prestigiadores 

da segurança jurídica, também denominado de princípio da proteção à confiança. 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, os estudiosos se têm dedicado, 

especialmente no direito alemão, à necessidade de estabilização de certas relações jurídicas, 
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principalmente em virtude do transcurso do tempo e da boa-fé, e distinguem o princípio da 

segurança jurídica do da proteção à confiança da seguinte forma: 

 
Pelo primeiro, confere-se relevo ao aspecto objetivo do conceito, indicando-se a 

inafastabilidade da estabilização jurídica; pelo segundo, o realce incide sobre o 

aspecto subjetivo, e neste se sublinha o sentimento do indivíduo em relação a atos, 

inclusive e principalmente do Estado, dotados de presunção de legitimidade e com 

aparência de legalidade.
20

 

 

Com efeito, entende-se que tal distinção é mero preciosismo, uma vez que ambos 

estão intimamente interligados. Em verdade, deve-se observar que o decurso do tempo, 

consumido pela inércia do titular, serve a uma das finalidades supremas da ordem jurídica,  

assegurar a proteção às relações sociais. Como por muito tempo não se modificou o estado de 

coisas, não é justo que se continue a expor as pessoas à insegurança que o direito de reclamar 

mantém sobre todos. A prescrição assegura assim que o inseguro é seguro, e quem podia 

reclamar não o pode mais.
21

 

Pode-se dizer então que a segurança jurídica constitui uma parcela dos anseios 

humanos no sentido de adaptar o futuro de forma previsível, concedendo ao indivíduo um 

sentimento de tranquilidade e paz que alicerça a formação da própria sociedade dentro do 

Estado de Direito. A prescrição, por sua vez, é um dos institutos de manifestação deste 

princípio. 

 

 

1.4 Institutos processuais afins 

 

 

Em nosso ordenamento jurídico, encontramos vários outros institutos processuais 

que, como a prescrição, obstam o curso ou o início da tutela jurisdicional em razão do tempo, 

resolvendo ou não o mérito do processo.  

Dentre estes há três que, embora não constituam o eixo fundamental das 

indagações aqui procedidas, por sua marcante semelhança ao instituto da prescrição, exigem, 

ao menos de passagem, que se tenha uma noção razoável de seus conteúdos. São eles: a 

decadência, a preclusão, e a perempção. 
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1.4.1 Decadência 

 

 

O primeiro destes institutos a ser diferenciado da prescrição é a decadência ou 

caducidade, matéria que representa, sem dúvida, uma das maiores dificuldades da teoria geral 

do Direito Civil. Todavia, é incontroverso que distinção entre tais institutos existe, apesar de 

ambas se fundarem na inércia continuada do titular de um direito durante certo tempo e serem 

causas de extinção do processo com julgamento de mérito (art. 269, IV, CPC). 

Muita dificuldade emanou do Código Civil de 1916, uma vez que não previa a 

decadência, sendo englobadas indiscriminadamente as causas devidas à fluência do tempo, 

todas sob a denominação genérica de prescrição, e sendo subordinadas a um tratamento 

igualitário. 

Conforme a doutrina até então dominante no Brasil, o elemento diferenciador 

residia no campo de incidência de tais institutos: a prescrição atingia diretamente a ação e por 

via reflexa fazia desaparecer o direito por ela tutelado; a decadência, ao inverso, atingia 

diretamente o direito e por via oblíqua extinguia a ação.22 

Entretanto, este critério mais divulgado para a distinção entre os institutos da 

prescrição e da decadência, conforme doutrina Agnelo Amorim Filho, além de carecer de base 

científica, é absolutamente falho e inadequado, visto que faz a distinção pelos efeitos ou 

consequências destes institutos, sem identificar precisamente quando o prazo atinge a ação ou 

o direito.
23

 

Com arrimo em novos estudos processuais, especialmente a teoria dos direitos 

potestativos de Chiovenda, que prenunciaram o direito autônomo de ação e uma nova 

classificação dos direitos individuais, autores modernos intentaram identificar elementos para 

diferenciar, por bases científicas, a prescrição da decadência, insatisfeitos com os critérios 

empíricos até então elaborados.24 

Em suma, tem-se que Chiovenda dividiu os direitos subjetivos em duas grandes 

categorias. A primeira compreendendo aqueles direitos que têm por finalidade um bem da 

vida a conseguir-se mediante uma prestação, uma conduta, positiva ou negativa, do sujeito 
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passivo, recebendo a denominação de "direitos a uma prestação", e como exemplos podemos 

citar todos os que compõem as classes dos direitos reais e pessoais, onde sempre há um 

sujeito passivo obrigado a uma prestação, seja positiva (dar ou fazer), seja negativa (abster-

se), como nos direitos de propriedade. A segunda categoria é a dos denominados "direitos 

potestativos", e compreende aqueles poderes que a lei confere a determinadas pessoas de 

influírem, com uma declaração de vontade, sobre situações jurídicas de outras, sem o 

concurso da vontade dessas.25 

Desta feita, percebe-se claramente que estas categorias de direitos contrapõem-se.  

Em se tratando de direitos a uma prestação, deriva o poder de exigir de outrem 

uma prestação positiva ou negativa, ou melhor, uma pretensão é exercida por via da ação 

condenatória. Assim, somente em relação a esta espécie de direito se pode falar em 

inadimplemento, já que há conduta devida pelo sujeito passivo. 

Por outro lado, na dos direitos potestativos o titular vai a juízo pretendendo a 

criação, modificação ou extinção da situação jurídica que está autorizado a determinar por ato 

unilateral de vontade, ou seja, a tutela dos direitos potestativos se dá mediante ação 

constitutiva. 

Após identificadas as espécies de ações que correspondem a cada categoria de 

direito subjetivo, Agnelo Amorim Filho aduz que: 

 

[...] fixada a noção de que o nascimento da pretensão e o inicio do prazo 

prescricional são fatos correlatos, que se correspondem como causa e efeito, e 

articulando-se tal noção com aquela classificação dos direitos formulada por 

CHIOVENDA, concluir-se-á, fácil e irretorqüivelmente, que só os direitos da 

primeira categoria, (isto é, os "direitos a uma prestação"), conduzem à prescrição, 

pois somente eles são suscetíveis de lesão ou de violação, e somente eles dão origem 

a pretensões, conforme ficou amplamente demonstrado.  Por outro lado, os da 

segunda categoria, isto é, os direitos potestativos - (que são, por definição, "direitos 

sem pretensão", ou "direitos sem prestação", e que se caracterizam, exatamente, pelo 

fato de serem insuscetíveis de lesão ou violação) - não podem jamais, por isso 

mesmo, dar origem a um prazo prescricional. 

Por via de conseqüência chegar-se-á, então, a uma segunda conclusão importante: só 

as ações condenatórias podem sofrer os efeitos da prescrição, pois são elas as únicas 

ações por meio das quais se protegem judicialmente os direitos que irradiam 

pretensões, isto é, os da primeira categoria da classificação de CHIOVENDA. Com 

efeito, as condenatórias são as únicas ações que servem de meio para se obter 

judicialmente, com a intervenção do Estado, satisfação das pretensões não atendidas 

extrajudicialmente pelos sujeitos passivos das relações jurídicas substanciais.  Igual 

satisfação não é possível obter, jamais, por via de ações constitutivas ou 

declaratórias, pois essas têm finalidades diversas.
26
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Desta forma, conclui-se que nos direitos potestativos o poder outorgado ao 

respectivo titular origina-se com o próprio direito, ou seja, se estabelecido prazo para o seu 

exercício, será de decadência. Já em relação aos direitos a uma prestação, a pretensão 

condenatória nasce posteriormente, com a lesão representada pelo inadimplemento da 

prestação; assim, será de prescrição o prazo para a respectiva ação. 

Comentando esta proposta de diferenciação científica destes institutos em estudo, 

Yussef Said Cahali aduz que com este critério trazido baseado na divisão dos direitos 

subjetivos de Chiovenda a dificuldade teria se deslocado para o âmbito da classificação dos 

direitos em espécie, e não resolveria o problema daqueles direitos que, na classificação de 

outros doutrinadores, não se qualificassem como direitos potestativos ou como direito a uma 

prestação como preconizado por Chiovenda.  

Assim conclui que a teoria de Agnelo Amorim Filho é válida e plenamente 

aplicável no caso de ser identificado, de pronto, o direito a uma prestação ou o direito 

potestativo; e este critério seja completado com a distinção clássica mais ampla e fundada na 

origem da ação.
27

 

Assim sendo, quando presente o perecimento do direito potestativo, em razão do 

seu não exercício em um prazo predeterminado, temos a decadência; já a prescrição surge 

quando se extingue a pretensão de um direito subjetivo que não tinha prazo para ser 

exercido.
28

  

Pelas consequências práticas em tais institutos ainda podem ser diferenciados. Na 

prescrição o prazo interrompe-se pela propositura da ação conferida ao sujeito, recomeçando a 

correr de novo, já o da caducidade é um requisito de exercício do direito, e, assim, uma vez 

ajuizada a ação, o tempo deixará de atuar no perecimento dele. Observe-se que a decadência 

opera de maneira fatal, atingindo irremediavelmente o direito, se não for oportunamente 

exercido, não se suspendendo depois de iniciado, nem deixa de começar, qualquer que seja a 

causa impeditiva.
29

 

Hodiernamente, com a vinda do Código de 2002, a diferença entre prescrição e 

decadência, uma vez que se tratou destes institutos de forma ordenada e em separado, 

consegue ser feita de forma mais fácil. 
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1.4.2 Preclusão 

 

 

Outro instituto que pode gerar alguma confusão com a prescrição, apesar de serem 

na essência completamente diferentes, é o da preclusão. 

Chiovenda a conceitua como um instituto geral que consiste na perda de uma 

faculdade processual por se haverem tocado os extremos fixados em lei para o exercício dessa 

faculdade no processo ou numa fase do processo.
30

 

Complementando tal ensinamento, Orlando Gomes aduz que o prazo preclusivo, é 

o prazo temporal que serve de medida para a duração da possibilidade de se praticar um ato 

com eficácia jurídica.
31

 

Assim sendo, temos que, enquanto a prescrição é a perda de uma pretensão, a 

preclusão, ao contrário, representa a perda, extinção ou consumação de atos ou faculdades 

dentro da ação, tanto pelas partes, como pelo próprio magistrado. São, pois, inconfundíveis. 

Vale lembrar que a preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento 

processual, sendo indispensável para a estruturação e a delimitação das regras que compõem o 

formalismo processual. 

Em linhas gerais a preclusão vem tratada no art. 473 do CPC, in verbis: “É defeso 

à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a 

preclusão.” 

Para Fredie Didier Jr. tal instituto nada mais é que um limitador do exercício 

abusivo dos poderes processuais das partes, e serve como impedimento para que o magistrado 

não possa, em regra, reexaminar questões já decididas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a 

insegurança jurídica.
32

  

Interessante ainda destacar que a doutrina contemporânea divide a preclusão em 

três espécies, quais sejam: temporal, lógica e consumativa. 

A temporal consiste em linhas gerais na perda do poder processual em razão de 

seu não exercício em momento oportuno. A perda do prazo é a clássica inércia que implica 

preclusão temporal. 

No tocante a preclusão lógica vale estabelecer que consiste na perda da faculdade 

processual por se ter praticado um ato incompatível com seu exercício, decorre dos princípios 
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da boa-fé objetiva e da lealdade, nas quais as partes tem que pautar suas condutas, mais 

especificamente em um de seus subprincípios, o venire contra factum proprium. Pode-se citar 

como exemplo desta espécie de preclusão o cumprimento de uma obrigação imposta 

judicialmente e, logo em seguida, contraditoriamente, a interposição de um recurso pela parte 

que anteriormente havia aceitado tacitamente a decisão. 

A última espécie de preclusão a ser destacada é a consumativa que nada mais é do 

que a perda do poder processual em razão de ter sido exercido, ou seja, de já se ter praticado o 

ato pretendido, não sendo possível, em regra, corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. É o que 

ocorre quando a parte contesta no quinto dia do prazo, mas esquece de ventilar um argumento 

importante, assim, como já se exerceu e consumou sua faculdade de recorrer, não pode mais, 

nos dez dias restantes do prazo, corrigir a contestação.
33

 

 

 

1.4.3 Perempção 

 

 

Outro instituto que se assemelha à prescrição por gerar a extinção do processo, 

com lastro na irresponsabilidade da parte, é a perempção. Ele é regulado pelo parágrafo único 

do art. 268 do CPC, in verbis: “Se o autor der causa, por três vezes, à extinção do processo 

pelo fundamento previsto no nº III do artigo anterior, não poderá intentar nova ação contra o 

réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em 

defesa o seu direito.”  

Comentando tal instituto, Cândido Rangel Dinamarco aduz que se trata de uma 

figura antiquada e praticamente em desuso no processo civil, uma vez que a única hipótese de 

perempção no processo civil brasileiro, de raríssima e improvável ocorrência, é a hipótese 

acima transcrita, e logo conclui ser este instituto: “um pressuposto negativo da 

admissibilidade da sentença de mérito porque, quando acontece, esta se torna inadmissível. É 

um fator externo, porque não ocorre no próprio processo em que se cogita de proferir ou não 

essa sentença, mas vem do passado.”
34

 

Sobre a diferença que efetivamente nos interessa deve-se destacar que a 

perempção não alcança a pretensão de direito material, como a prescrição, nem extingue o 
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 DIDIER JR., Curso de Direito Processual Civil, v. 1, p. 284. 
34

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, v. 3. 4. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2004, p. 136. 
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direito material como a decadência, tão somente obsta o exercício da pretensão à atividade 

jurisdicional do Estado, podendo, por isso, ser conhecida de ofício e, pelo mesmo motivo, 

subsiste o direito a pretensão de natureza substancial, oponíveis como defesa.
35

  

Como diferença fundamental entre a perempção e a prescrição podemos citar 

ainda o fato desta extinguir o direito de uma prestação e, por conseguinte, o processo com 

resolução de mérito, art. 269, IV, do CPC, enquanto a perempção, nos termos do art. 267, V, 

do CPC, dá causa a extinção do processo, entretanto, permanece ileso o direito de ação que 

poderá ser renovado em outro feito. 

 

 

1.5 Da prescrição na reparação de danos civis contra a Fazenda Pública e a diversidade 

de textos normativos 

 

 

Traçados os conceitos necessários de prescrição no Direito Civil, cumpre-nos 

agora estabelecer algumas diretrizes sobre os textos normativos que tratam da questão 

envolvendo os prazos prescricionais que efetivamente nos interessam, no caso, os que 

delimitam a pretensão do particular, fundada na reparação civil, contra a Fazenda Pública.  

Antes desta explanação, todavia, cumpre-nos, para fins de repleto esclarecimento 

estabelecer o conceito de Fazenda Pública essencial para o desenvolvimento do presente 

tópico, sem esquecer ainda da delimitação do que se entende por reparação civil. 

Para Leonardo José Carneiro da Cunha, Fazenda Pública é a expressão utilizada 

em sentido lato, para traduzir a atuação do Estado em juízo, refletindo a personificação do 

Estado, abrangendo as pessoas jurídicas de direito público que figurem em ações judiciais. 

Elenca de forma taxativa como entes que aderem à qualificação aludida, gozando, assim, das 

prerrogativas correspondentes, a União, os Estados-membros, os Municípios, bem como as 

respectivas autarquias, nestas compreendidas as agências executivas e reguladoras, e as 

fundações públicas de direito público.
36
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Neste mesmo sentido ensina Hélio do Valle Pereira indicando que a expressão 

Fazenda Pública é evocada como representativa da feição patrimonial das pessoas jurídicas de 

direito público interno, tanto mais quando observadas sob sua atuação judicial.
37

 

Excluem-se do citado conceito as empresas estatais, compreendidas neste termo 

as empresas públicas e as sociedades de economia mistas, que por apresentarem personalidade 

jurídica de direito privado, apesar da derrogação parcial do direito comum por disposições 

publicistas, gerando um regime jurídico híbrido, não podem gozar de tratamento processual 

favorecido em relação às demais empresas privadas atuantes na ordem econômica, sob pena 

de flagrante concorrência desleal. 

Entendido o conceito de Fazenda Pública, há que se delimitar ainda mais as 

normas prescricionais que iremos estudar, já que não são todos os textos normativos que 

preveem a prescrição contra a Fazenda Pública que analisaremos, mas só aqueles que incidam 

nas ações fundadas na reparação civil contra o Estado.  

Assim sendo, entendemos importante para a escorreita compreensão do presente 

trabalho trazer a baila também o conceito de reparação civil que é a pretensão que busca a 

reposição do estado anterior ao acontecimento conducente à alteração de certa situação 

jurídica preexistente, em outras palavras, é o instituto destinado a restaurar o equilíbrio 

patrimonial e moral provocado pelo autor do dano.
38

 

Quando este acontecimento decorre de comportamentos unilaterais, lícitos ou 

ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos imputáveis ao Estado incumbe a este 

ente causador do dano reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente 

garantida de outrem, isto é, restaurar o statu quo ante, é a denominada responsabilidade civil 

do Estado.
39

  

Aqui vale lembrar que é a responsabilidade extracontratual que nos interessa, uma 

vez que trata das várias atividades estatais sem qualquer conotação pactual, diferindo da 

contratual que deriva dos contratos celebrados pela Administração Pública. 

Hodiernamente a responsabilidade civil extracontratual do estado está fundada no 

art. 37, §6º, da CRFB/88
40

 e no art. 43 do Código Civil
41

, dispositivos dos quais a doutrina 
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extrai três requisitos, ou pressupostos, necessários para a responsabilização do ente público, 

quais sejam: primeiro, a ocorrência do dano; segundo, a ação ou omissão do agente público, 

agindo nesta qualidade; e, terceiro, o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente 

público. 

Coexistindo imprescindivelmente estes três requisitos, o Estado deve ser 

objetivamente responsabilizado pelo dano, independentemente de perquirição de qualquer 

elemento subjetivo da conduta. 

Importante destacar ainda que José dos Santos Carvalho Filho entende ser este 

dever de reparação civil uma sanção denominada de indenização, se configurando como o 

montante pecuniário que representa a reparação dos prejuízos causados pelo responsável.
42

 

Assim sendo, utilizamos para denominar as ações fundadas na reparação civil contra o Poder 

Público de indenizatórias.  

Vale ressaltar que, para fins didáticos, vamos considerar que o conceito de 

ressarcimento se confunde com o de indenização, uma vez que na linguagem usual, e mesmo 

na técnica, até mesmo na utilizada pelos tribunais, as duas expressões aparecem empregadas 

indiferentemente.
43

 

Feita esta digressão, vamos aos textos normativos que tratam da prescrição nas 

demandas reparatórias por danos civis propostas contra a Fazenda Pública.  

 

 

1.5.1 Código Civil de 1916 e o Decreto-Lei nº 20.910/32 

 

 

Cronologicamente, devemos observar que a temática da prescrição veio 

inicialmente regulamentada pelo Código Civil de 1916, instituído pela Lei nº 3.071 de 1º de 

janeiro de 1916, que imputava o prazo de prescrição nas reparações de danos civis na regra 

                                                                                                                                                   
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
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geral de trinta anos, nos termos do art. 177, uma vez que não havia regra específica para o 

tema, prazo que foi reduzido para vinte anos
44

 por meio da Lei nº 2.473/55.
45

 

No tocante as demandas reparatórias ajuizadas em face da Fazenda Pública, já 

existia uma previsão diferenciada nos termos do art. 178, §10, VI, do Código Civil revogado 

que assim aduzia: 

 
Art. 178. Prescreve:  

[...] 

§ 10. Em 5 (cinco) anos:  

[...] 

VI – as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, e bem assim toda e 

qualquer ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal; devendo o prazo da 

prescrição correr da data do ato ou fato do qual se originar a mesma ação. Os prazos 

dos números anteriores serão contados do dia em que cada prestação, juro, aluguer 

ou salário for exigível; 

 

Foi neste contexto que surgiu certamente a norma mais destacada de prescrição 

relacionada à Fazenda Pública, qual seja o Decreto-Lei nº 20.910/32. Decreto com força de 

lei, já que editado no período pós-revolucionário, no qual o Poder Legislativo estava 

enfeixado nas mãos do Chefe do Executivo.
46

  

Este diploma legal ao longo de seus onze artigos veio minudenciar a prescrição 

quinquenal proposta no dispositivo acima transcrito, aduzindo em seu artigo inicial 

praticamente a mesma redação do supramencionado inciso, 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.
 

 

Desse modo, até a edição do Código Civil de 2002, o tratamento do instituto da 

prescrição encontrava a regra geral prevista no Código Civil de 1916, a saber: vinte anos para 

as ações pessoais, e para as reais dez anos entre presentes e quinze entre ausentes. 

Como se percebe, na sistemática do Código de 1916 a prescrição ordinária diferia 

conforme se tratasse de ações pessoais ou reais. Aquelas eram as que tendiam a exigir o 

cumprimento de uma obrigação, já as reais as que se fundavam num direito real, as que 

nasciam de um jus in re. Tal divisão atualmente não mais persiste.
47
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Para a Fazenda Pública, tanto nas ações pessoais quanto nas reais, embora a 

doutrina e a jurisprudência tenham limitado o alcance do Decreto nº 20.910 às lides 

pessoais
48

, o prazo aplicável era reduzido para cinco anos. 

Como se infere dos excertos acima transcritos, o lapso prescricional para o 

exercício de um direito ou ação contra a Fazenda Pública, até a edição do Código de 2002, era 

extremamente mais exíguo que àquele previsto para regulamentar, em geral, as relações de 

direito privado. 

Observando ainda o Decreto em estudo deve-se destacar também que seu art. 10 

traz a seguinte previsão legal: “Art. 10º. - O disposto nos artigos anteriores não altera as 

prescrições de menor prazo, constantes, das leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas 

as mesmas regras.” 

Assim sendo, depreende-se desta regra que existindo um prazo prescricional 

menor a tratar da matéria de prescrição, este prevalece sobre o estipulado no Decreto-Lei em 

comento. 

Há que se advertir que o referido Decreto assim que fora editado tinha a sua 

aplicabilidade reduzida para a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal nos termos do art. 1º 

acima transcrito, todavia, posteriormente, com o Decreto-Lei nº 4.597/42, houve uma 

ampliação dos sujeitos de incidência do Decreto-Lei de 1932 nos termos do art. 2º:  

 

O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, 

abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, 

criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, 

exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e 

qualquer direito e ação contra os mesmos. 

 

Assim sendo, ampliou-se a previsão normativa para abranger as autarquias e as 

fundações públicas, além das entidades federativas pacificamente já contidas no art. 1º do 

Decreto-Lei de 1932, ou seja, hodiernamente tal Decreto-Lei é legalmente aplicável a todos os 

entes públicos com regime de Fazenda Pública, a exceção das pessoas jurídicas prestadoras de 
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serviços públicos, tendo sido recepcionado pelas diversas Cartas a ele posteriores, inclusive a 

nossa atual Constituição de 1988. 

  

 

1.5.2 Lei nº 9.494/97 

 

 

Visando regulamentar o art. 37, §5º49 da Carta Magna de 1988, foi introduzido o 

art. 1º-C na Lei nº 9.494/97, pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, 

com o seguinte teor: “Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos 

causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito 

privado prestadoras de serviços públicos.” 

Trata-se de norma pouco observada pela doutrina e pelos tribunais, uma vez que 

introduzida em diploma legal totalmente impertinente, que, segundo sua ementa, deveria 

regular somente a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública, e não conter uma regra de 

prescrição de ações contra a Fazenda Pública. 

Assim estipulando, ofendeu-se frontalmente o art. 7º da Lei Complementar nº 

95/98
50

, que é claro ao vedar que a lei contenha matéria estranha a seu objeto ou a este não 

vinculado por afinidade, pertinência ou conexão, e que um mesmo assunto seja tratado em 

duas normas diversas sem expressa remissão.  

Apesar de a referida Lei objetivar a otimização da produção legislativa no Brasil, 

não se estipulou nenhuma sanção legal para o seu descumprimento, claro no presente caso, já 

que prescrição não tem qualquer ponto de contado com antecipação de tutela, ficando, pois, 

praticamente sem eficácia.  

Disso resulta a conclusão que é imprescindível para aquele que disponha a estudar 

Direito no Brasil a tarefa de garimpar em busca das normas que efetivamente disciplinam a 

hipótese que estuda.
51
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Quanto ao dispositivo transcrito, importante observar a referência que faz as 

pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos, em 

igualdade de condições e com lastro no art. 37, §6º, da Constituição, não se referindo, 

portanto, as pessoas jurídicas exploradoras de atividade econômica, já que não estão sujeitas a 

um regime típico de direito público, inclusive em relação aos prazos para responder aos danos 

que, nessas circunstâncias, venham a ocasionar como já comentado.  

Observa-se assim que a Lei nº 9.494/97 estendeu o prazo prescricional quinquenal 

para as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, que não eram 

legalmente contempladas com tal benesse nos termos do Decreto de 1932 e suas alterações.
52 

Neste sentido vale lembrar que este prazo quinquenal, seja do Decreto-Lei de 

1932, seja da Lei nº 9.494, não beneficia empresa pública, sociedade de economia mista ou 

qualquer outra entidade estatal exploradora de atividade econômica. O art. 173, §1º, da 

Constituição é claro ao submeter ao direito privado não apenas a forma de organização e 

funcionamento daquelas entidades, mas também sua atividade empresarial, uma vez que ao 

Estado não é lícito fazer concorrência desleal à iniciativa privada. 

Foi neste contexto que se editou inclusive a enunciado nº 39 do Superior Tribunal 

de Justiça
53

 que esclareceu, ainda sob a égide do Código de 1916, ser de vinte anos o prazo de 

prescrição para ser intentada ação de indenização por responsabilidade civil contra sociedade 

de economia mista, referindo-se ao prazo de prescrição geral das ações pessoais, e não ao 

prazo prescricional específico destinado a Fazenda Pública. 

Atualmente tal enunciado, ante o advento do Código Civil de 2002, deve ser 

interpretado aplicando-se a tais entidades às regras de direito privado, mais especificamente, a 

prescrição trienal estabelecida no art. 206, §3º, entre os quais se incluem a pretensão de 

reparação civil e de ressarcimento de enriquecimento sem causa.
54

 

 

 

1.5.3 Código Civil de 2002 

 

 

A última norma para completar este quadro normativo é o Código Civil de 2002, 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que alterou profundamente o regramento geral do 
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instituto da prescrição, não mais prevendo a divisão prescricional entre as ações reais e as 

pessoais, e, especialmente, no tocante aos prazos, uma vez que estes foram reduzidos 

drasticamente em relação aos existentes no revogado Diploma Civil de 1916.  

O que se justificou pela rapidez da comunicação e do transporte que o mundo 

vivenciava, e que o direito precisou acompanhar, sendo mais ágil, já que as pessoas, assim, 

tendem a ser mais diligentes nas suas relações jurídicas. Com efeito, prazos prescricionais 

longos estendem desnecessariamente relações que podem ser mais rapidamente encerradas, 

sem prejuízo para os litigantes.
55

 

Tal Diploma veio tentar diminuir o descompasso deste instrumento jurídico com a 

realidade, sempre muito a frente do Direito, ainda mais ao se observar a forte influência da 

tecnologia e da informática no mundo fático. 

Assim, a regra geral, que antes chegou a ser de trinta anos, agora ficou 

estabelecida em dez anos nos termos do atual art. 206, caput, do Código Civil e fixou-se para 

o caso específico das reparações de danos o prazo de três anos (art. 206, §3º, V).  

Por fim é necessário destacar que este Diploma de 2002 não completou qualquer 

regra específica sobre a prescrição diferenciada para as ações ajuizadas pelo particular em 

face do Estado. 
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2 DO CONFLITO DE NORMAS QUE REGULAM O PRAZO 

PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL EM FACE 

DA FAZENDA PÚBLICA 

 

 

É cediço que com a promulgação do Código Civil de 2002 houve uma grande 

modificação em relação ao instituto da prescrição, principalmente em relação aos prazos até 

então estabelecidos no Código de 1916. 

Tais alterações repercutiram também no âmbito Administrativo, uma vez que em 

relação à pretensão indenizatória do particular em face da Fazenda Pública, sobre a qual era 

aplicável pacificamente o prazo quinquenal geral do famigerado art. 1º do Decreto-Lei 

20.910/32, ou do art. 1º-C da Lei nº 9.494/97, houve uma superveniente regulação desta 

matéria também pelo art. 206, §3º, V, do Código Buzaid. 

Com efeito, este dispositivo do atual Código Civil, que impõe a prescrição trienal 

em casos de reparação cível, veio conflitar com os diplomas legais reguladores da prescrição 

quinquenal, aplicável para todas as ações contra a Fazenda Pública, inclusive as reparatórias.  

Assim sendo, observa-se uma antinomia entre tais regras, a qual deve ser superada 

por um critério razoável e científico para definir a norma legal a ser aplicável, pois sua 

solução é indispensável para que se mantenha a coerência do sistema jurídico. 

Lembre-se que antinomia jurídica é o conflito entre duas normas, dois princípios, 

ou de uma norma e um princípio geral do direito em sua aplicação prática a um caso 

particular, em outros termos, é a presença de duas normas conflitantes sem que se possa saber 

qual delas deverá ser aplicada ao caso singular.
56

 

Vale destacar que a complexidade da questão em deslinde ultrapassa os limites do 

raciocínio lógico-formal da subsunção, sendo insuficiente a análise do positivismo jurídico, o 

que faz grande parte da doutrina do Direito Administrativo e do Direito Civil não enfrentar o 

conflito existente entre o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo Decreto nº 

20.910/32 e o prazo trienal do Código Civil de 2002, no que tange a pretensão de reparação 

civil contra a Fazenda Pública.
57
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Podemos citar neste sentido Celso Antônio Bandeira de Mello
58

 e Hely Lopes 

Meirelles
59

 que, apesar de dedicarem várias páginas de seus livros clássicos para a prescrição, 

não conhecem da existência do conflito ora analisado, nem propõem solução para tal querela. 

Neste trabalho, por óbvio, nos interessam os ensinamentos dos professores, as 

opiniões dos tratadistas e os trabalhos forenses que conhecem tal conflito e propõem critérios 

para identificar a norma prevalecente, já que é a doutrina, fonte indireta ou mediata do direito, 

ao lado da jurisprudência, que depura e cristaliza o melhor critério interpretativo em um 

conflito de normas, a servir de guia para o julgador e de boa orientação para o legislador.
60

 

Como será a seguir destacado existem dois posicionamentos sobre o conflito em 

deslinde, um entendendo pela aplicação do prazo quinquenal estabelecido no Decreto-Lei nº 

20.910/32, e outro pela aplicabilidade do lapso temporal trienal posto no Código Civil de 

2002.  

 

  

2.1 Dos posicionamentos doutrinários existentes que entendem pela aplicabilidade do 

prazo estabelecido no Decreto nº 20.910 de 1932 

 

 

Analisando a doutrina de Direito Administrativo e de Direito Civil identificamos 

basicamente duas abordagens diferentes utilizadas por esta fonte do direito para demonstrar a 

prevalência do prazo quinquenal de prescrição disciplinado pelo Decreto-Lei nº 20.910/32, ou 

ainda pela Lei nº 9.494/97, sobre o prazo de três anos estabelecido no art. 206, §3º, V, do 

Código Civil de 2002, em relação às demandas indenizatórias propostas em face da Fazenda 

Pública.
61

  

Como veremos nos tópicos seguintes, alguns autores destacam a prevalência 

absoluta do critério da especialidade na solução desta antinomia, mesmo diante de outros 

fundamentos ou critério que apontem em sentido contrário, ou ainda de outras técnicas de 

solução de conflito de normas que indiquem solução diversa.  

Outros, por sua vez, enfatizam a autonomia do Direito Administrativo, 

entendendo que este ramo do Direito autônomo não deveria ter sua norma, o Decreto nº 
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20.910, ou a Lei nº 9494/97, derrogada por uma regra de direito privado, já que adquiriu sua 

autonomia científica, não devendo, por isso, receber influência direta do Direito Civil. 

 

 

2.1.1 Da colisão entre os critérios cronológico e da especialidade na resolução de antinomias 

 

 

Partindo-se da premissa que o ordenamento jurídico é um sistema e, como tal, não 

comporta contradições internas, estabeleceu-se um mecanismo de controle voltado à 

superação das antinomias eventualmente verificáveis entre os enunciados legais.  

Assim sendo, para solucionar o conflito em análise surgem técnicas jurídicas 

clássicas como a da especialidade, juntamente com os critérios cronológico e hierárquico, 

concebidas pela doutrina para a solução de conflitos aparentes entre normas no direito interno, 

também denominados de conflito de primeiro grau.
62

 

Efetivamente os dois critérios que nos interessam, por se destacarem no conflito 

de normas jurídicas ora analisado, são o cronológico, e o da especialidade. Naquele entende-

se que a norma posterior prevalece sobre a anterior, do latim lex posterior derogat legi priori, 

remontando ao tempo em que as normas começaram a ter vigência. Já com lastro no critério 

da especialidade, do latim lex specialis derogat legi generali, a norma especial afasta a 

aplicação da norma geral, enunciando-se uma pretensa superioridade da norma especial sobre 

a geral.
63

 

Como efeito, alguns doutrinadores entendem, como base no critério da 

especialidade, não ser aplicável o prazo trienal do Código Civil de 2002 nas demandas 

indenizatórias em face do Poder Público, já que existente norma mais especial que o Diploma 

Civil a tratar da matéria, no caso o Decreto-Lei nº 20.910/32, ou a Lei nº 9.494/97.  

Neste sentido, pela aplicabilidade da norma específica estipuladora do prazo 

quinquenal, Marçal Justen Filho escreve que: “[...] a edição de uma lei posterior, fixando o 

prazo de três anos para a prescrição de determinadas ações pessoais, não pode ter o efeito 

jurídico de revogar a lei especial de 1932.”
64

 

Com este mesmo entendimento cite-se ainda Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in 

litteris: 
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Entendo que tem aplicação, no caso, a norma do artigo 2º, §2º, da Lei de Introdução 

ao Código Civil (Decreto-lei nº 4.657, de 4-9-42), segundo a qual “a lei nova, que 

estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem 

modifica a lei anterior”.  Assim como o Decreto nº 20.910/32 não revogou qualquer 

dispositivo do Código Civil de 1916, referente a prescrição, o novo Código Civil 

também não afeta o Decreto nº 20.910/32, [...]. 
65

 

 

Analisando a doutrina administrativista com um todo, Elody Nassar identifica ser 

este o critério da especialidade o principal argumento para sustentar a não aplicabilidade da 

redução temporal na prescrição em relação às pretensões de reparação civil contra a Fazenda 

Pública.
66

 

Entendem que o prazo trienal contido no art. 206, §3º, V, do Diploma Civil, por se 

encontrar no bojo da lei civil codificada, possuiria natureza de norma geral, ao passo que a 

regulação levada a efeito pelo Decreto nº 20.910, por encartar disposições legais especiais, 

referindo-se especificamente à prescrição em favor da Fazenda Pública, possuiria este traço 

diferenciador que garantiria a aplicação aos entes públicos.  

Concluem que se deve tão somente aplicar a máxima segundo a qual lex specialis 

derrogat legi generali, ou ainda, a norma constante do art. 2º, §2º, da antiga Lei de Introdução 

ao Código Civil, agora denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
67

, que 

aduz ser: “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, 

não revoga nem modifica a lei anterior.” 

Com a devida vênia a posição firmada por estes doutrinadores, discordamos de tal 

entendimento, já que a simples utilização na interpretação de tal conflito de prazos 

prescricionais do critério da especialidade, desconsiderando a lógica do sistema normativo 

com um todo, não pode ser considerada de forma absoluta, principalmente quando observado 

o comando inserto no artigo 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

que expressa, também como critério de solução de conflitos entre normas, o cronológico, in 

litteris: “A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com 

ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.
 

Como podemos facilmente perceber, ocorre um conflito entre estas técnicas na 

tentativa de solucionar a contradição dos prazos prescricionais aplicáveis às demandas 

indenizatórias, ou seja, exsurge em verdade uma antinomia de segundo grau ou real
68

, pois, 
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não bastasse a existência de dois prazos para regular a mesma relação, um conflito de normas, 

se contradizem também os critérios utilizáveis para a identificação da possível norma 

prevalecente.  

O critério da especialidade aponta para a permanência integral do Decreto de 

1932, anterior, mas específico; e o cronológico indica estar revogada esta referida norma no 

tocante as demandas reparatórias cíveis pelo Código Civil de 2002, diploma geral, mas 

posterior.  

Sobre tal antinomia de critérios hermenêuticos é esclarecedor o magistério da 

civilista Maria Helena Diniz que entende não ter a meta-regra  lex posterior generalis non 

derogat priori speciali valor absoluto, uma vez que, às vezes, lex posterior generalis derogat 

priori speciali, tendo em vista certas circunstâncias presentes. Conclui assim que por não 

existir uma regra definida, conforme o caso, haverá supremacia ora de um, ora de outro 

critério.
 69

 

A fragilidade deste critério da especialidade quando em conflito com o critério 

cronológico é patente também na doutrina de Carlos Roberto Gonçalves
70

, e ainda assente nos 

ensinamentos de Carlos Maximiliano que assim esclarece: 

 

Quando a lei geral estabelece novos princípios absolutamente incompatíveis com 

aqueles sobre que se baseava a especial anterior, fica a última extinta; do objeto, 

espírito e fim da norma geral é bem possível inferir se teve em mira eliminar até 

exceções antes admitidas.  [...] 

Do exposto já se deduz que, embora verdadeiro, precisa ser inteligentemente 

compreendido e aplicado com alguma cautela o preceito clássico: “A disposição 

geral não revoga a especial.” Pode a regra geral ser concebida de modo que exclua 

qualquer exceção; ou enumerar taxativamente as únicas exceções que admite; ou, 

finalmente, criar um sistema completo e diferente do que decorre das normas 

positivas anteriores: nesses casos o poder eliminatório do preceito geral recente 

abrange também as disposições especiais antigas. Mais ainda: quando as duas leis 

regulam o mesmo assunto e a nova não reproduz um dispositivo particular da 

anterior, considera-se este como ab-rogado parcialmente. 
71

 

 

Desta forma, nenhum desses dois critérios é absoluto, nem muito menos o 

metacritério de que a lei posterior geral não derroga lei anterior especial. Nesta situação 

problemática, para solucionar uma antinomia jurídica real, Maria Helena Diniz afirma ser 
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necessário ao aplicador do direito o recurso aos princípios gerais do direito, aos valores 

predominantes na sociedade, positivados, implícita ou explicitamente, pela ordem jurídica, 

para proporcionar a garantia necessária à segurança, à comunidade, afastando a aplicação de 

uma das normas em benefício do fim social e do bem comum.
72

  

No presente caso, deve o julgador recorrer a outros mecanismos interpretativos, 

como a ratio essendi do ordenamento jurídico em favor da Fazenda Pública, sob pena de, se 

utilizando apenas da especialidade, conduzir o intérprete a uma solução desarrazoada ou, 

ainda, incompatível com os princípios regentes das relações jurídico-administrativas.  

Efetivamente, o Decreto nº 20.910/32 é especial em relação ao Código Civil atual, 

contudo essa relação de especialidade não é capaz, por si só, de apontar para uma intelecção 

normativa que vá de encontro aos vetores axiológicos do nosso ordenamento. 

Com efeito, não se pode justificar unicamente com base no critério da 

especificidade a predominância do prazo quinquenal sobre o trienal, sob pena de se instalar 

permanentemente um quadro desarrazoado e ilógico.  

Partindo da premissa de que tanto a supremacia quanto a indisponibilidade do 

interesse público são as pedras de toque do regime jurídico-administrativo, objetivar a 

aplicação do prazo quinquenal previsto pelo Decreto nº 20.910 na presente situação é pregar a 

inversão do regime administrativista, corroborando com a falsa noção de supremacia do 

interesse privado.
73

 

Caso entenda-se pela aplicação do prazo quinquenal de prescrição, estaria se 

dando uma maior relevância aos interesses individuais quando confrontados com o interesse 

coletivo, já que seria concedido um prazo prescricional mais amplo para os particulares 

proporem ações reparatórias cíveis contra os entes públicos, do que para a Fazenda Pública 

acionar os administrados, entes estes que mais necessitam desta prerrogativa. 

 

 

2.1.2 Da autonomia do Direito Administrativo frente ao Direito Civil 

 

 

Há ainda os que entendem ser o Direito Administrativo, o direito comum do 

direito público, como o Direito Civil é do direito privado, configurando, pois, um sistema ao 
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qual não se pode mais negar o reconhecimento de sua autonomia temática e científica, não 

guardando nenhuma dependência mais em relação às normas civilistas afastando, pois, a 

necessidade do eterno retorno ao direito privado.  

Neste sentido, Elody Nassar conclui: “[...] o Decreto n. 20.910/32 estabelece a 

prescrição qüinqüenal para todas as dívidas, direito e ações contra a Fazenda Pública, não se 

aplicando, as regras do Código Civil direcionadas ao direito privado, às entidades de direito 

público”.
74

 

Também entendendo pela não aplicação do prazo estabelecido no Código Civil, 

com lastro nesta autonomia do Direito Administrativo, Odete Medauar escreve: 

 

Surgiram controvérsias relativas à incidência do Decreto nº 20.910/32, sobre alguns 

casos, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, cujo art. 206, §3º, IV e V, 

indica o prazo prescricional e 3 (três) anos para ressarcimento de enriquecimento 

sem causa para a reparação civil. A jurisprudência mostra-se oscilante na matéria, 

ora acatando o prazo de 3 anos, ora o de 5 anos. Deve-se lembrar que o Decreto nº 

20.910 contém norma especial sobre prescrição de ações pessoais contra a Fazenda 

Pública, recaindo, portanto, sobre relações jurídicas envolvendo esta, enquanto o 

Código Civil diz respeito, em essência, à prescrição nas relações de particulares.
75

 

 

Rui Stoco também aborda a querela em deslinde observando que como o CC/2002 

não reproduziu o disposto no art. 178, §10, VI, do Código revogado, que estabelecia prazo 

prescricional para toda ação contra a Fazenda, deixa estreme de dúvida que a Lei Civil apenas 

dispõe sobre a prescrição contida nas relações que estabelece e protege, ou seja, as particlares, 

deixando as questões de direito público a cargo da legislação especial.
76

 

Sobre esta autonomia, Diogo de Figueiredo Moreira Neto indica que, após dois 

séculos de evolução
77

, acompanhando as grandes transformações sociais, econômicas e 

políticas ocorridas nesse período, não pode o Direito Administrativo ser mais considerado um 

sistema derrogatório do direito privado concernente às atividades administrativas do Estado, 

mas sim um sistema ordinário, destinado a conciliar a proteção dos direitos individuais, 

coletivos e difusos com o interesse público.
78
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Conclui este mesmo autor ser esta a razão pela qual o Direito Administrativo deve 

ser estudado como o direito comum do direito público, uma vez que no próprio Direito 

Administrativo, são encontrados os princípios, preceitos, conceitos e institutos fundamentais 

aplicáveis aos demais ramos disciplinares e didáticos do direito público contemporâneo.
79

 

Para estes doutrinadores o Decreto nº 20.910/32, que estabelece a prescrição 

quinquenal para todas as dívidas, direito e ações contra a Fazenda Pública, continuaria 

plenamente aplicável às ações de responsabilidade civil do particular em face da Fazenda 

Pública, nada tendo sido alterado com a regra do art. 206, §3º, V, do atual Código Civil, 

direcionada ao direito privado, uma vez que estaríamos diante de uma relação eminentemente 

de direito público. 

Entende-se que adotada a tese que o Código Civil teria revogado o Decreto nº 

20.910/32 em relação a pretensão de reparação civil do particular em face do Estado, seria o 

mesmo que não admitir a autonomia deste ramo moderno do Direito.  

Defendem ainda que a responsabilidade civil da Administração Pública, segundo 

os parâmetros atinentes ao Direito Administrativo, não guarda nenhuma dependência em 

relação ao normatizado pelo Direito Civil, uma vez que, partindo-se do locus estrutural da 

vontade como elemento desencadeador da aplicação da ordem jurídica, tem-se que na esfera 

do direito privado, tal vontade dá-se a partir de um juízo subjetivo informado pelos interesses 

individuais do sujeito de direito. Por outro lado, na esfera pública, ao contrário, tal vontade 

constrói-se a partir da lei, devendo o Administrador Público submeter-se, enquanto pessoa 

física, àquilo que, para efeito de compreensão significante, está concretizado pela lei.
80

 

Assim, como a Fazenda Pública obedece à lei especial, não é correto aplicar o 

Código Civil à responsabilidade extracontratual do Estado, e, segundo Irene Patrícia Nohara, 

menos correto ainda seria a possibilidade de redução do prazo, em desfavor dos particulares 

lesados, por meio de interpretação sistemática, uma vez que existe legislação especial 

expressa no sentido da prescrição quinquenal.
81

 

Contudo, se adotarmos tal entendimento, prevalecendo, pois, o prazo prescricional 

de cinco anos em detrimento do prazo de três anos do Código Civil, exsurgiria a conclusão 

irracional de que a proteção aos interesses individuais privados possuem maior importância 
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do que o interesse da coletividade, indo frontalmente de encontro à extensa principiologia 

informadora do direito público. 

Ademais, não se pode conceber divisões estanques dos ramos do direito, como a 

por muitos criticada divisão direito privado versus direito público, primeira que encontramos 

na história da Ciência do Direito estabelecida pelos romanos, segundo critérios de utilidade 

pública ou particular da relação, que, atualmente, só tem finalidade metodológica e didática
82

.  

Para a solução do conflito em foco há que existir sim uma análise sistemática de 

todo o ordenamento jurídico proporcionando uma eventual aplicação do Direito Civil nas 

relações jurídico-administrativas quando uma vetusta norma administrativa, no caso o 

Decreto nº 20.910/32 ou ainda a Lei 9.494/97, não mais reflete a ratio essendi de quando fora 

editado. 

Importante lembrar ainda que a parte geral do Direito Civil, onde repousa o 

instituto da prescrição, contém os grandes delineamentos da Teoria Geral do Direito, 

basicamente, conceitos fundamentais sobre pessoas, bens e atos jurídicos são lá encontrados, 

matérias corriqueiramente aplicáveis e essenciais ao Direito Administrativo.  

Neste sentido, vale lembrar que o instituto da responsabilidade civil do estado 

conserva sim vínculos com as suas origens civilistas, coforme doutrina Yussef Said Cahali:  

 

[...] tolera-se, é certo – e em matéria de concessões o direito civil foi sempre pródigo 

-, a pretensão dos publicistas em simplesmente adotá-lo; mas condenamos a 

voracidade dos administrativistas que pretendem transformá-lo em filho ingênito do 

direito público, desconhecendo ou olvidando que os princípios fundamentais que 

hoje remarcam o instituto foram elaborados pelo direito comum da responsabilidade 

civil, a partir do século passado.
83

 

 

Desta forma, percebe-se que o instituto da reparação civil do estado não se limita 

ao âmbito do Direito Administrativo. Em verdade, a influência do direito civil neste sentido é 

tamanha que pode ser facilmente aferida pelo art. 15 do Código de 1916
84

 que previa a 

responsabilidade civil do estado e foi reproduzido quase integralmente no art. 43 do Código 
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Civil atual
85

, continuando a delinear os parâmetros da responsabilidade civil pública ao lado 

do famigerado art. 37, §6º, da CRFB/88
86

. 

Assim sendo, indissociável da aplicação de uma regra sobre prazo prescricional a 

análise do instituto da prescrição na Teoria Geral do Direito. Contudo, não se pretende negar 

a autonomia do Direito Administrativo, ramo da ciência jurídica que se encaminha para a 

codificação. Apenas não se acredita ser a melhor interpretação da controvérsia em apreço a 

análise de uma norma administrativa de forma dissociada das normas de Direito Civil que 

estabelecem os regramentos basilares do instituto da prescrição, a ainda algumas diretrizes 

importantes sobre a responsabilidade civil do estado. 

 

 

2.2 Dos posicionamentos doutrinários existentes que entendem pela aplicabilidade do 

prazo estabelecido no Código Civil de 2002 

 

 

Da mesma forma que alguns entendem pela prevalência do prazo de prescrição 

quinquenal, como já demonstrado acima, há quem defenda que, com o advento do Código 

Civil de 2002, teria ocorrido sim uma derrogação do Decreto-Lei nº 20.910/32 no tocante ao 

prazo prescricional das demandas indenizatórias, tendo, por isso, ocorrido uma diminuição de 

tal lapso temporal para três anos, nos termos do multicitado art. 206, §3º, V do Diploma Civil 

em vigor. 

Sustentam basicamente que, por uma interpretação lógico-sistemática do 

ordenamento jurídico, outra não pode ser a solução adotada pelo operador do direito frente à 

antinomia apresentada, já que entender em contrário seria privilegiar o interesse privado em 

detrimento do interesse da coletividade. 

 

 

2.2.1 Da interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico 
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Cumpre-nos nesta técnica hermenêutica estabelecer o que se entende por 

interpretação lógico-sistemática, para isso nos socorremos dos ensinamentos indispensáveis 

de Miguel Reale, que entende ser a denominação dada ao trabalho de compreensão de um 

preceito em sua correlação com todos os que com ele se articulam logicamente, já que cada 

artigo de lei situa-se num capítulo ou num título e seu valor depende de sua colocação 

sistemática. Deve-se, pois, interpretar as leis segundo seus valores linguísticos, mas sempre as 

situando no conjunto do sistema.
87

 

Assim sendo, deve-se inicialmente analisar o cenário jurídico em que foi 

publicado o Decreto regulamentador da prescrição quinquenal, bem como o já comentado art. 

1º-C na Lei nº 9.494/97
88

, normas que entraram em vigor ainda no contexto do Código Civil 

de 1916, que previu inicialmente um prazo de prescrição ordinário de trinta anos. 

O art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 estabelecia, ao lado do art. 178, §10, VI, do 

Código Civil revogado
89

, um prazo prescricional de cinco anos para, a contar da data do ato 

ou fato do qual se originarem, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, 

Estadual ou Municipal, seja qual fosse sua natureza. 

Já o art. 1º-C da Lei nº 9.494/97 que veio regulamentar o art. 37, §5º, da CF/88, 

por sua vez, é mais específico, pois estabelece prazo quinquenal de prescrição somente para 

as ações indenizatórias em face do Estado. 

Ou seja, temos claramente que o lapso prescricional para o exercício de um direito 

ou ação contra a Fazenda Pública, de cinco anos, era extremamente mais exíguo que àquele 

previsto para regulamentar, em geral, as relações de direito privado, inicialmente estipulado 

em trinta anos e, após a Lei nº 2.473/95, minorado para vinte anos. 

A significativa diferenciação apontada, considerando exclusivamente a hipótese 

de integrar ou não no polo passivo uma pessoa jurídica de direito público, encontra respaldo 

na supremacia do interesse público sobre o privado e na indisponibilidade daqueles interesses, 

princípios basilares de todo o sistema de Direito Administrativo. 

Sobre a importância do preceito da supremacia do interesse público, orientador do 

Direito Administrativo, esclarece Celso Antônio Bandeira de Melo:  
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[...] o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é 

princípio geral de Direito inerente a qualquer sociedade. É a própria condição de sua 

existência. Assim, não se radica em dispositivo algum da Constituição, ainda que 

inúmeros aludam ou impliquem manifestações concretas dele, como, por exemplo, 

os princípios da função social da propriedade, da defesa do consumidor ou do meio 

ambiente um pressuposto (art. 170, III, V, VI), ou tantos outros. Afinal, o princípio 

em causa é lógico do convívio social.
90

 

 

É com lastro também na igualdade material que o legislador inseriu prerrogativas 

para a Fazenda Pública, sempre com vistas à preservação do interesse coletivo que tem sua 

guarda e consecução confiada a estes entes públicos. Destaca-se ainda a necessidade de 

equalizar a potencialidade defensiva das partes em juízo, já que em quase metade dos feitos 

que tramitam perante o Poder Judiciário nacional figura algum dos entes públicos 

compreendidos nos termos de Fazenda Pública, sem esquecer da burocracia inerente a 

máquina estatal, que pode ser exemplificada com a dificuldade de ter acesso aos fatos, 

elementos e dados da causa.
91

 

Aqui vale destacar que não se trata de privilégio para a Fazenda tal tratamento 

diferenciado, mas sim uma prerrogativa; a diferença entre estes termos reside no fato de que, 

enquanto esta tem por finalidade dar aplicabilidade ao princípio da isonomia, aquele se 

constitui em tratamento desigual infundado, ou seja, a atribuição de tratamento mais benéfico 

a uma pessoa sem qualquer justificativa válida capaz de lhe assegurar a constitucionalidade à 

luz do princípio da isonomia. 

Não houvesse esse tratamento desigual da Fazenda Pública seria simplesmente 

deixar de lado a realidade e ficarmos com a igualdade no plano tão somente formal, o que, 

inequivocamente, comprometeria a realização do contraditório do Poder Público no processo, 

uma vez que, diante de sua estrutura desaparelhada e burocrática, não se pode exigir da 

Fazenda a mesma eficiência de modernos escritórios particulares de advocacia.
92 

Por estas razões justificantes que se dispensa tratamento diferenciado pela 

legislação material e processual à Fazenda Pública. Destaque-se, por oportuno, algumas 

prerrogativas processuais que os procuradores e advogados públicos detêm: prazo em 

quádruplo para contestar e em dobro para recorrer (art. 188, art. 277, parte final, ambos do 

CPC); dispensa do adiantamento de despesas e custas processuais (art. 27, CPC); dispensa de 

depósito prévio na interposição de recursos (art. 511, §1º, do CPC, e o art. 1º-A, Lei nº 
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9.494/97); princípio da modicidade na fixação dos honorários advocatícios (art. 20, §4º, 

CPC); reexame necessário ou duplo grau obrigatório (art. 475, CPC); e, o que mais nos 

interessa no presente estudo, o prazo prescricional reduzido. 

Com efeito, diante do quadro normativo da prescrição ordinária de vinte das ações 

pessoais, prevista no art. 177 do Código Civil de 1916, e da prescrição quinquenal em todas 

as ações propostas contra a Fazenda Pública, emerge incontroversa a finalidade explícita do 

legislador de conferir tratamento favorecido às pessoas jurídicas de direito público quando em 

juízo em relação a prazos prescricionais. 

Ou seja, o prazo prescricional diminuído, cumpria seu papel com inegável 

eficiência, já que se propunha a ser uma prerrogativa do Poder Público a bem do interesse 

coletivo, era, em outras palavras, medida de isonomia material. 

Entretanto, com a chegada do Código Civil de 2002, operou-se uma sensível 

alteração nos prazos prescricionais tratados na legislação anterior, fazendo com que a regra 

contida no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, interpretada isoladamente, já não fosse mais 

suficiente para preservar a prerrogativa que se depreende da ratio legis mencionada, pois, o 

novo Diploma Civil trouxe um prazo menor, trienal, para a prescrição nas demandas 

reparatórias cíveis, conforme a seguinte disposição: “Art. 206. Prescreve: […] § 3º Em três 

anos: […] V - a pretensão de reparação civil;” 

Desta forma, o texto de direito material ao mencionar a reparação civil 

genericamente leva ao entendimento de que alcança também as pessoas jurídicas de direito 

público, ou seja, todas as pessoas que promovem pretensões de reparação civil, uma vez que 

não se delimitou o sujeito passivo da norma. 

Neste sentido, são os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves que conclui, 

comentando o art. 206, §3º, V, do Código Civil de 2002, ter o novo Código unificado todos os 

prazos das ações de ressarcimento de dano, reduzindo-o a três anos, sem fazer nenhuma 

distinção entre os sujeitos passivos.
93

 

Só um olhar menos cuidadoso, em busca tão somente de uma interpretação literal 

do art. 1º do Decreto de 1932 é que seria capaz de negar a aplicação do dispositivo do Código 

Buzaid às demandas indenizatórias em face dos entes públicos ao argumento de que estas 

pessoas jurídicas em juízo teriam regramento próprio e que este não contemplou prazo 

prescricional inferior aos cinco anos apontados. 
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Como vimos, pelo princípio da supremacia do interesse público e da 

indisponibilidade deste, além da necessidade de igualdade entre os litigantes, que justificam a 

existência de prerrogativas processuais e materiais à Fazenda Pública, impõe-se a aplicação de 

um prazo prescricional menor para a pretensão do particular, quando existente, nos próprios 

termos do art. 10 do decreto regulador da prescrição quinquenal, que ressalta uma 

preocupação do legislador no sentido de sempre buscar a proteção da Fazenda Pública, in 

litteris: "O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo, constantes 

das leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas as mesmas regras.”
 

Em outras palavras, já em 1932 havia a previsão de que existindo prazo 

prescricional menor em situações específicas afasta-se o prazo quinquenal na hipótese, é o 

que aduz o dispositivo acima transcrito, o que corrobora com a interpretação sistemática 

apresentada, já que sempre se buscou tutelar a Fazenda Pública e, por conseguinte, o interesse 

público indisponível.
94

 

Nesta toada é fundamental citar Fernanda Marinela que, após observar estes 

pontos, conclui: “Portanto, não resta dúvida que, existindo uma regra mais benéfica para a 

Fazenda Pública quanto à prescrição, é essa que deve prevalecer. E hoje a regra mais benéfica 

é o art. 206, §3º, inciso V, com o prazo prescricional de 3 anos.”
 95

 

Se utilizando também desta técnica de interpretação e de argumentos como a 

coerência do direito, Carlos Fabrizio Campanile Braga conclui que não se pode aplicar prazos 

menores para a prescrição quando estiver em jogo um conflito de pretensões de cunho privado 

e maiores quando o Estado estiver como obrigado a reparar os danos, já que tal solução 

ofende a racionalidade do direito, a qual preserva para os casos de pretensões deduzidas em 

face dos bens da coletividade um prazo prescricional inferior como decorrência de um 

princípio. Só assim será mantida a integridade do direito.96
 

Afinal, é irrazoável dotar o interesse privado de garantia e proteção maiores que 

as deferidas ao interesse público, o que se estaria fazendo na hipótese de defender-se que, nas 

pretensões de reparação civil entre particulares a prescrição fosse trienal e, para este mesmo 

particular acionar o Poder Público numa demanda reparatória o óbice prescricional somente 

ocorresse no quinquênio. É juízo a que, com a devida vênia daqueles que o sustentam, não se 
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pode anuir. Tal interpretação não pode fazer-se alheia aos valores que plasmam o 

ordenamento jurídico.
97

 

Com efeito, este malsinado entendimento não merece guarida, ainda, porque não 

houve nenhuma alteração nas disposições de nosso ordenamento jurídico que ainda garante a 

prevalência implícita do interesse público, mesmo depois de editadas quatro Constituições 

Federais desde o Decreto de 1932.  

Caso esta malsinada interpretação seja adotada, não se aplicando o prazo de 

prescrição trienal trazido com o Código Civil de 2002, a Fazenda Pública, de forma 

absolutamente inédita e ilógica, deixaria de deter uma prerrogativa que militava a seu favor 

quanto ao lapso temporal de prescrição, em absoluto desrespeito aos princípios orientadores 

das relações publicistas. Ou, o que é pior, passaria a exigir tratamento legal diametralmente 

oposto, ou seja, da concessão de prerrogativas surge-se o império de se impor sujeições que 

lhe impingisse em tratamento mais severo.98 

É corroborando com a aplicação do prazo prescricional do Código Civil de 2002 

que escreve com propriedade o Procurador do Estado de Pernambuco Leonardo José Carneiro 

da Cunha: 

 

[...] a pretensão de reparação civil contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo 

prescricional de 3 (três) anos, e não à prescrição quinquenal. Aplica-se, no particular, 

o disposto no art. 206, parágrafo 3º, V, do Código Civil de 2002, não somente em 

razão do que estabelece o art. 10 do Decreto nº 20.910/32, mas também por se tratar 

de norma posterior. E, como se sabe, a norma posterior, no assunto tratado, revoga a 

anterior.  

O que se percebe, em verdade, é um nítido objetivo de beneficiar a Fazenda Pública. 

A legislação especial conferiu-lhe um prazo diferenciado de prescrição em seu favor. 

Enquanto a legislação geral (Código Civil de 1916) estabelecia um prazo de 

prescrição de 20 (vinte) anos, a legislação específica (Decreto nº 20.910/32) previa 

um prazo de prescrição próprio de 5 (cinco) anos para as pretensões contra a 

Fazenda Pública. Nesse intuito de beneficiá-la, o próprio Decreto nº 20.910/32, em 

seu art. 10, dispõe que os prazos menores devem favorecê-la. 

A legislação geral atual (Código Civil de 2002) passou a prever um prazo de 

prescrição de 3 (três) anos para as pretensões de reparação civil. Ora, se a finalidade 

das normas contidas no ordenamento jurídico é conferir um prazo menor à Fazenda 

Pública, não há razão para o prazo geral - aplicável a todos, indistintamente - ser 

inferior àquele outorgado às pessoas jurídicas de direito público. 
99
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Advoga também no sentido de ser aplicável a prescrição trienal nas demandas 

reparatórias propostas contra a Fazenda Pública o professor José dos Santos Carvalho Filho, 

ao analisar a norma prescricional do novo Código Civil, in litteris:  

 

Como o texto se refere à reparação civil de forma genérica, será forçoso reconhecer 

que a redução do prazo beneficiará tanto as pessoas públicas como as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos. Desse modo, ficarão derrogados os 

diplomas acima no que concerne a reparação civil. Contudo, as demais pretensões 

pessoais contra a Fazenda continuam sujeitas à prescrição quinquenal prevista no 

Decr. Nº 20910/32. 

Cumpre nessa matéria recorrer à interpretação normativo-sistemática. Se a ordem 

jurídica sempre privilegiou a Fazenda Publica, estabelecendo prazo menor de 

prescrição da pretensão de terceiros contra ela, prazo esse fixado em cinco anos pelo 

Decr. Nº 20910/32, raia ao absurdo admitir manutenção desse mesmo prazo quando 

a lei civil, que outrora apontava prazo bem superior àquele, reduz significativamente 

o período prescricional, no caso pra três anos (pretensão da reparação civil).
100

 

 

Assim, tais doutrinadores, com lastro especialmente na interpretação sistemática 

apresentada, entendem que teria ocorrido, com a vigência do art. 206, §3º, V do Código Civil 

de 2002, uma derrogação do Decreto-Lei nº 20.910 no tocante aos prazos prescricionais 

relacionados à pretensão de reparação civil do particular em face do Poder Público 

Rebatendo o argumento dos que entendem por inaplicáveis as regras de direito 

privado em relações às de direito público, Kleidson Nascimento dos Santos defende que a 

prescrição é forma de estabilização das relações jurídicas e que levando em consideração o 

interesse público há que se entender aplicável o prazo prescricional trienal do Código Civil 

para as pretensões de reparação civil, que deve ser aplicável não só aos particulares, mas 

também à Fazenda Pública, e logo conclui que inferir o contrário constituiria total inversão do 

princípio da supremacia do interesse público, norteador das relações que envolvem a 

Administração Pública, além de ofender a razoabilidade, já que seria admitir a aplicação de 

um prazo prescricional maior para a Fazenda Pública (5 anos) e menor para o particular (3 

anos) em idêntica matéria de reparação civil.
101

 

A tese de que o art. 206, §3º, V, é aplicável tão só aos particulares não merece 

prosperar ainda porque as normas de Direito Civil, mesmo que peculiares e com aplicação de 
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certa forma mais restrita no Direito Administrativo, são aplicadas naquilo em que lhe 

couberem, o que é o caso em discussão.
102

 

Há ainda os que destacam a prevalência do prazo trienal de prescrição em razão 

da posterioridade da Lei Civil
103

, o que, como vimos, não pode ser utilizado de forma 

absoluta, uma vez que em determinados casos pode haver a prevalência da norma anterior 

sobre a geral, a depender do caso concreto em apreciação, mas certamente pode-se considerar 

como mais um indicativo da correta interpretação ora defendida. 

Oportuno destacar que sobre o posicionamento sustentado foi inclusive editado o 

Enunciado IV (AI V) elaborado no III Congresso de Procuradorias das Capitais Brasileiras, 

realizado de 21 a 26 de novembro de 2006 na cidade do Rio de Janeiro, vejamos: 

 

ENUNCIADO IV (AI V) - Em matéria de responsabilidade civil aplica-se às ações 

propostas contra a Fazenda Pública o prazo prescricional de três anos previsto no 

parágrafo 3.º do artigo 206 do Código Civil de 2002, afastada a incidência do artigo 

1º do Decreto n.º 20.910/32, em prol da supremacia do interesse público.
104

 

 

Assim também entendemos que a prescrição deve ser compreendida e aplicada 

não apenas com base no dispositivo legal específico do Decreto-Lei nº 20.910 que estabelece 

o seu prazo quinquenal de forma isolada para a prescrição das ações indenizatórias em face da 

Fazenda Pública, mas sim através de um sistema interpretativo sistêmico, procedendo-se a 

uma leitura teleológica e fundada na ratio essendi das normas veiculadas no Decreto em 

questão e no Código Civil atual, que é a proteção da Fazenda Pública e, por conseguinte, do 

interesse público indisponível. 

Aplicando-se o prazo de prescrição trienal, como defendemos, se estaria apenas a 

igualar a Fazenda Pública ao particular, ambos com prazos de três anos para intentar ações 

indenizatórias, isto até o surgimento de outra norma que traga um real benefício prescricional 

à Fazenda, situação atualmente não tão benéfica como outrora, em que o Poder Público 

chegou a ter uma diferença de prazo prescricional de vinte e cinco anos em relação ao 

particular.  
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Permitindo-se ao menos esta igualdade formal se minimiza o cenário 

desarrazoado, para falar o mínimo, em que a Fazenda não detém a prerrogativa de prazo 

menor de prescrição, mas sim o particular que, em relação a matéria idêntica de reparação 

civil, teria um prazo de cinco anos para propor sua demanda contra a Administração e de 

somente três para acionar eventualmente um outro particular. 
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3 DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

 

 

Como exposto, a doutrina diverge sobre o prazo de prescrição da pretensão 

reparatória em face do Estado, de acordo com os critérios adotados, seja o da interpretação 

lógico-sistemática do ordenamento jurídico, seja seguindo o da predominância da lei 

específica sobre a geral, ou ainda com base na tese de que o Direito Administrativo, por ser 

autônomo, não deveria receber influxos do Direito Civil.  

A fim de buscar mais um indicativo para a tendência a ser seguida no conflito 

apresentado nos utilizaremos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, já que compete 

a esta Corte, em última instância, interpretar e aplicar o direito infraconstitucional vigente no 

Brasil, além da importante função de pacificar a jurisprudência em casos envolvendo Lei 

Federal.  

Destaque-se que a jurisprudência, fonte indireta do direito, entendida como a 

decisão constante e uniforme dos tribunais sobre determinado ponto do Direito, no caso do 

conflito de normas em deslinde tem função de adaptação de normas, que consiste em pôr a 

legislação em harmonia com as ideias contemporâneas e as necessidades modernas do tema, 

indicando a solução adequada para as necessidades sociais, evitando que uma questão 

controvertida na doutrina fique eternamente aberta e dê margem a novas demandas.
105

 

A esta fonte do direito, muitas vezes denominada de direito pretoriano, compete 

atualizar o entendimento da lei, já que estas envelhecem, perdem a atualidade e distanciam-se 

dos fatos sociais no contexto dos quais foram editadas, sendo imprescindível uma 

interpretação que atenda as necessidades do momento, enriquecendo, modificando, 

completando o direito escrito nos textos legislativos.
106

 

Vale observar que a importância da jurisprudência, mesmo na nossa ordem 

jurídica de tradição romanística, caracterizada pelo civil law, vem ganhando cada vez mais 

importância, recebendo até inclusões de instituições próprias de países do common law, de 

tradição anglo-americana, em que o Direito se revela muito mais pelos usos e costumes e 
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pelas decisões dos tribunais do que pelo trabalho abstrato e genérico dos parlamentos
107

, 

característico do sistema romano. Como exemplos destas instituições, podemos citar a súmula 

vinculante e a súmula impeditiva de recursos
108

. 

Por oportuno, cumpre-nos de logo esclarecer quais os órgãos da Corte Superior 

que são responsáveis, atualmente, para conhecer da matéria em discussão, qual seja, a 

prescrição jurídica lastreada na responsabilidade civil do Estado, uma vez que, como cediço, 

este Tribunal tem três áreas de especialização estabelecidas em razão da matéria, quais sejam: 

direito público; direito privado; matéria penal em geral e previdenciário.
109

 

Com base no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, mais 

especificamente em seu art. 2º, §4º, c/c o art. 9º, §1º, VIII
110

, extrai-se que é a Primeira e a 

Segunda Turmas que são competentes para processar e julgar os feitos relativos à temática de 

direito público em comento. Extrai-se ainda que eventual divergência na interpretação do 

direito entre estas Turmas é solucionado pela Primeira Seção, órgão que reúne os dez 

ministros das duas Turmas. 

Assim sendo, é basicamente sobre as decisões destas duas Turmas e sua respectiva 

Seção que iremos nos debruçar, sem deixar de observar, todavia, arrestos proferidos por 

outros Tribunais Pátrios que tenham repercutido decisões do Superior Tribunal de Justiça 

como acórdãos paradigmas para enfrentar a questão em análise. 

Pesquisando atentamente a jurisprudência desta Corte Superior sobre a questão do 

prazo prescricional da pretensão que almeja reparação civil do Estado podemos dividi-la 

basicamente em dois momentos: um em que predominava, praticamente sem divergência, a 

aplicação do prazo quinquenal de prescrição nestas ações de reparação civil do particular em 

face do Estado; e outro, mais recente, em que este antigo posicionamento não mais impera, 

exsurgindo arrestos com lastro em outra interpretação pela aplicação do prazo trienal do 

Código Civil em vez do anterior prazo quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32.  
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3.1 Pela aplicação do prazo de prescrição quinquenal 

 

 

Num primeiro momento, que compreende até meados de 2009, os Ministros do 

Superior Tribunal de Justiça posicionavam-se quase unanimemente
111

 pela manutenção da 

aplicação do prazo prescricional quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32, observe-se
112

: 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. DECRETO LEGISLATIVO 20.910/32. 

APLICAÇÃO. NORMA ESPECIAL. 

1. O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe acerca da prescrição qüinqüenal de 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, a 

partir do ato ou fato do qual se originou. [...] 

3. Deveras, a lei especial convive com a lei geral, por isso que os prazos do Decreto 

20.910/32 coexistem com aqueles fixados na lei civil. 

4. Recurso especial provido para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e 

declarar extinto o processo com resolução de mérito (art. 269, IV do CPC).
113

 

 

ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – 

REPARAÇÃO CIVIL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – 

QUINQUENAL – CÓDIGO CIVIL – INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO. 

1. O entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que é de cinco anos o prazo 

prescricional da ação de indenização, e de qualquer outra natureza, proposta contra a 

Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Afastada a aplicação 

do Código Civil. [...] 
114

 

 

Extrai-se destas ementas que se adotava em especial o critério hermenêutico de 

que a lei nova que estabelecesse disposições gerais, no caso o Código Civil, não teria o 

condão de revogar nem modificar norma específica anterior, ou seja, o Decreto-Lei nº 

20.910/32.  

Adotava-se a já comentada corrente que entende ser o critério da especialidade 

absolutamente preponderante para a solução do conflito de normas apresentado. 
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3.2 Pela aplicação do prazo prescricional trienal 

 

 

O entendimento acima identificado, contudo, atualmente, não se mostra tão 

pacífico como outrora, já que, em julgamento posterior a tais precedentes, nos autos do 

Recurso Especial nº 1.137.354/RJ, decidiu-se por afastar a regra especial dos cinco anos de 

prazo de prescrição em detrimento do prazo trienal contido no art. 206, §3º, V, do Código 

Civil, tendo em vista que esta seria a interpretação que mais se compatibilizaria com o 

ordenamento jurídico que estabelece prerrogativas para o Estado, além de se ter, considerando 

o art. 10 do próprio Decreto-Lei nº 20.910, expressa previsão legal de preferência por prazos 

menores. Eis a ementa do arresto paradigma: 

 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/32. ADVENTO DO CÓDIGO CIVIL DE 

2002. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA TRÊS ANOS. 1. O 

legislador estatuiu a prescrição de cinco anos em benefício do Fisco e, com o 

manifesto objetivo de favorecer ainda mais os entes públicos, estipulou que, no caso 

da eventual existência de prazo prescricional menor a incidir em situações 

específicas, o prazo quinquenal seria afastado nesse particular. Inteligência do art. 10 

do Decreto nº 20.910/32. 2. O prazo prescricional de três anos relativo à pretensão 

de reparação civil – art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 – prevalece sobre o 

quinquênio previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. Recurso especial 

provido.
115

 

 

O relator deste julgado, o Ministro Castro Meira, com esteio no magistério de José 

dos Santos Carvalho Filho, e na doutrina de Leonardo José Carneiro da Cunha, ambos já 

destacados no presente trabalho, entendeu que a interpretação que melhor atende à análise 

sistemática do ordenamento jurídico é a que prefere o prazo de prescrição trienal ao prazo 

quinquenal do ultrapassado Decreto-Lei nº 20.910/32, no tocante as pretensões indenizatórias 

do particular em face do Poder Público, visto que sempre se procurou através de um 

tratamento diferenciado ao Poder Público proteger o interesse público.  

Importante destacar que esta decisão paradigma, até hoje, tem repercutido tanto 

no próprio Superior Tribunal de Justiça, como nos demais Tribunais pátrios.
116
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Neste mesmo período, aplicando a decisão de relatoria do Ministro Castro Meira, 

o Ministro Hermann Benjamin, julgando embargos de divergência na Primeira Seção, 

entendeu que o prazo prescricional para pleitear indenização contra a Fazenda Pública foi 

reduzido para três anos, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil. Eis a sua ementa: 

 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA 

ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. NÃO-CONHECIMENTO. 

1. Hipótese em que o acórdão da Primeira Turma solucionou a questão do prazo 

prescricional para o ajuizamento de ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, 

segundo a regra de transição prevista no art. 2.028 do Novo Código Civil. 

Circunstância temporal inexistente nos arestos da Segunda Turma, que analisaram a 

matéria à luz apenas do Decreto 20.910/1932, pois ainda não vigorava o Novo 

Código Civil. 

2. O prazo prescricional para pleitear indenização contra a Fazenda Pública foi 

reduzido para três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC. 

3. Embargos de Divergência não conhecidos.
 117

 

 

Assim sendo, parecia ter ocorrido uma mudança de posição no Superior Tribunal 

de Justiça, já que, por meio de um julgamento em Embargos de Divergência pela Primeira 

Seção, confirmando o entendimento exposto pelo Ministro Castro Meira da Segunda Turma, 

decidiu-se unanimemente que o prazo prescricional para as demandas indenizatórias contra a 

Fazenda Pública fora reduzido para três anos com o advento do art. 206, §3º, V, do Código 

Civil. 

Necessário lembrar que a finalidade desta espécie de recurso, o Embargos de 

Divergência, é exatamente extinguir eventuais divergências intestinas no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ao primeiro em matéria constitucional, ao 

segundo no tocante ao direito federal, uniformizando a interpretação de teses jurídicas. 

Instrumento indispensável para a pacificação da jurisprudência nos órgãos fracionários dos 

tribunais superiores.
118

 

Todavia, como se demonstrará, a jurisprudência da Corte Superior não vem 

decidindo uniformemente em favor deste entendimento.  

 

 

3.3 Do atual posicionamento divergente dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça 
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Hodiernamente, dos cinco Ministros que compõem a Segunda Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, quais sejam: Cesar Asfor Rocha; Humberto Martins; Castro Meira; Mauro 

Campbell Marques; Herman Benjamin;
119

 os três últimos, ou seja, a maioria, já se posicionou 

em processos de sua relatoria, neste ano de 2011, pela aplicação da norma de Direito Civil em 

detrimento do Decreto-Lei 20.910/32, seguindo o acórdão paradigma da lavra do Ministro 

Castro Meira, e o julgado nos Embargos de Divergência acima referido. Vale observar: 

 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FURTO DE 

VEÍCULO. ESTACIONAMENTO. UNIVERSIDADE PÚBLICA. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. ADVENTO DO CÓDIGO CIVIL DE 

2002. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA TRÊS ANOS. 

OCORRÊNCIA. 

1. O legislador estatuiu a prescrição de cinco anos em benefício do Fisco e, com o 

manifesto objetivo de favorecer ainda mais os entes públicos, estipulou que, no caso 

da eventual existência de prazo prescricional menor a incidir em situações 

específicas, o prazo quinquenal seria afastado nesse particular. Inteligência do art. 10 

do Decreto nº 20.910/32. 

2. O prazo prescricional de três anos relativo à pretensão de reparação civil - art. 

206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 - prevalece sobre o quinquênio previsto no art. 

1º do Decreto nº 20.910/32. 

3. Como o fato ocorreu em 24/03/2003 e a ação foi ajuizada em 24/07/2006, deve 

ser reconhecida a prescrição da ação indenizatória, estando prejudicadas as demais 

alegações de mérito. 

4. Recurso especial provido.
120

 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA, NA 

ESPÉCIE, DO ART. 206, § 3º, INC. V, DO NOVO CÓDIGO CIVIL. PRAZO 

TRIENAL. PRECEDENTES DO STJ. 

1. O entendimento jurisprudencial da 1ª Seção do STJ é no sentido de que se aplica 

o art. 206, § 3º, inc. V, do CC/02, nos casos em que se requer a condenação de entes 

públicos ao pagamento de indenização por danos materiais/morais. Nesse sentido: 

EREsp 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.10.2009; REsp 

1.137.354/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 18.9.2009. 

2. Recurso especial não provido.
121

 

 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. ADVENTO DO CÓDIGO CIVIL DE 

2002. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA TRÊS ANOS. 

1. O legislador estatuiu a prescrição qüinqüenal em benefício do Fisco e, com 

manifesto objetivo de favorecer ainda mais os entes públicos, estipulou que, no caso 

de eventual existência de prazo prescricional menor a incidir em situações 
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específicas, o de cinco anos seria afastado nesse particular. Inteligência do art. 10 do 

Decreto 20.910/1932. 

2. O prazo prescricional de três anos relativo à pretensão de reparação civil - art. 

206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 - prevalece sobre o qüinqüênio previsto no art. 

1º do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ. 

3. Recurso Especial provido.
122

 

 

Segundo estes julgadores, posição que mais entendemos adequada, existindo 

prazo prescricional menor no art. 206, §3º, V, do Código Civil, afasta-se a incidência do prazo 

quinquenal na hipótese, por ser o entendimento que melhor traduz a sistemática do 

ordenamento jurídico, que sempre buscou tutelar a Fazenda Pública através de prerrogativas 

e, por conseguinte, assegurar o interesse público indisponível.  

Afinal, é insustentável dotar o interesse privado de garantia e proteção maiores 

que as concedidas ao interesse público, o que se estaria fazendo na hipótese de defender-se 

que, nas pretensões de reparação civil a favor dos particulares tenha-se um prazo mais 

dilatado, quando o regramento jurídico prescreve hipóteses processuais e materiais de 

tratamento diferenciado em favor dos entes que em última análise representem a coletividade. 

É juízo a que, com a devida vênia daqueles que o sustentam, não se pode anuir.  

Tal interpretação não pode fazer-se alheia aos valores que sustentam o 

ordenamento jurídico, ainda mais quando o art. 10 do próprio Decreto regulador da prescrição 

quinquenal estabelece a aplicação de prazos prescricionais menores ao quinquenal quando 

existente. 

Apesar do entendimento acima referendado, ainda existem Ministros que 

defendem a prevalência da norma específica que regula o prazo de prescrição quinquenal em 

detrimento da norma do Código Civil, alegando, em suma, que a norma de direito privado, o 

art. 206, §3º, V, não pode ser invocado para regular a relação entre o Estado e o particular, já 

que existente o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910 que é aplicável a todo direito ou ação contra a 

Fazenda Pública. 

Na própria Segunda Turma, em posicionamento contrário ao da maioria dos 

outros julgadores deste órgão fracionário, já observado, o Ministro Humberto Martins 

recentemente relatou um recurso da seguinte forma: 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO 

CIVIL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. 

NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE LEI GERAL. 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. 
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PRAZO QUINQUENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA 83 DO STJ. 

Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte 

no sentido de que o prazo prescricional referente à pretensão de reparação civil 

contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no art. 1º do Decreto-Lei 

n.20.910/1932, e não trienal, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil 

de 2002, que prevê a prescrição em pretensão de reparação civil. Incidência da 

Súmula 83 do STJ. Agravo regimental improvido.
123

  

 

Na Primeira Turma também não há entendimento pacificado, observa-se, contudo, 

a presença de julgados em sua maioria decidindo de forma diametralmente oposta a Segunda 

Turma, ou seja, predomina a interpretação que sustenta a aplicação do vetusto prazo 

quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32. Dentre os Ministros que compõem este órgão 

fracionário, Benedito Gonçalves e Arnaldo Esteves Lima;
124

 já decidiram, após o julgado 

paradigma referido, pela aplicação do prazo de prescrição quinquenal: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 

REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. 

APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTES. 

1. A Primeira Seção, recentemente, dirimiu a controvérsia existente acerca do tema, 

firmando o entendimento de que as ações por responsabilidade civil contra o Estado 

prescrevem em cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, "eis que o 

Código Civil disciplina o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, 

tratando-se, contudo, de diploma legislativo destinado a regular as relações entre 

particulares, não tendo invocação nas relações do Estado com o particular". 

Precedente: EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, 

DJe 01/02/2011. 

2. Agravo regimental não provido.
125

 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

DANO MORAL. PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO À PATENTE DE CORONEL 

DE POLÍCIA MILITAR. [...] 

6. "O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada nesta 

Corte de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, 

rege-se pelo Decreto 20.910/32, que disciplina que o direito à reparação econômica 

prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio imaterial" (AgRg no REsp 

1.197.615/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 

17/11/10). [...] 
126
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1256676/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 

Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011. Neste sentido, cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg 

no AREsp 30466/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 21/09/2011. 
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 A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça é composta atualmente pelos seguintes Ministros: Benedito 

Gonçalves; Francisco Falcão; Teori Albino Zavascki; Arnaldo Esteves Lima; Napoleão Nunes Maia Filho. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Composição – Superior Tribunal de Justiça.  
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AgRg no REsp 1233034/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 31/05/2011. Neste sentido, cf. BRASIL. Superior Tribunal de 

Justiça. AgRg no REsp 1149621/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, 

DJe 18/05/2010. 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 1349907/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira 

Turma, julgado em 15/02/2011, DJe 23/02/2011. 
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Teori Albino Zavaski, outro Ministro desta Primeira Turma, já se posicionou pela 

aplicação do prazo de prescrição quinquenal em diversos julgados antes de 2009, conforme 

apontado. Em verdade, o único julgador desta Turma a optar pelo prazo de prescrição trienal 

foi o Ministro Francisco Falcão em meados de 2008, como também já referido. Aqui vale 

observar que o Ministro cearense Napoleão Nunes Maia Filho só recentemente, em 1º de 

julho de 2011, ingressou nesta Turma no lugar do ministro aposentado Luiz Fux aposentado 

do cargo em 3/3/2011, por isso não se observa na jurisprudência deste Sodalício qualquer 

julgado sobre a temática em referência.
127

 

Oportuno destacar que existe arresto, no final de 2010, de outros Embargos de 

Divergência relatado pelo Ministro Hamilton Carvalhido, que julgou a querela em deslinde de 

forma oposta ao entendimento proferido nos Embargos já comentados, vale observar: 

 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. 

1. É de cinco anos o prazo para a pretensão de reparação civil do Estado. 

2. Precedente da Primeira Seção (AgRgREsp nº 1.149.621/PR, Relator Ministro 

Benedito Gonçalves, in DJe 18/5/2010). 

3. Embargos de divergência rejeitados.
128

 

 

Tal julgado, que também deveria ser um divisor de águas para uma prevalência de 

entendimento em prol do prazo quinquenal para a pretensão de reparação civil do Estado, teve 

a mesma sorte do primeiro Embargos de Divergência, uma vez que, como já se destacou, 

diversas decisões foram proferidas aplicando o prazo trienal do Código Civil, especialmente 

na Segunda Turma, mesmo após tal julgamento. 

Nota-se assim a franca divergência entre estes dois entendimentos dentro do 

Superior Tribunal de Justiça, até mesmo dentro das duas Turmas que integram a Seção de 

direito público, o que mostra o claro dissídio de interpretações existentes em relação a esta 

matéria e a incerteza da jurisprudência proveniente dos órgãos encarregados de uniformizar a 

interpretação e aplicação das normas federais que repercutem em todas as esferas da Justiça. 

Tal dissenso ficou ainda mais flagrante após recente publicação no informativo do 

Superior Tribunal de Justiça nº 277, do período de 13 a 17 de junho de 2011, da questão de 

ordem levantada pelo Ministro Teori Albino Zavascki sobre a matéria em comento, in verbis: 
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 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Napoleão Maia Filho vai para a Primeira Seção e Primeira 

Turma do STJ. 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EREsp 1081885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, 

julgado em 13/12/2010, DJe 01/02/2011. 
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QO. REMESSA. PRIMEIRA SEÇÃO. INDENIZAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. 

PRAZO PRESCRICIONAL. A Turma, em questão de ordem (QO) suscitada pelo 

Min. Teori Albino Zavascki, decidiu remeter o julgamento do feito à Primeira Seção. 

A quaestio diz respeito ao prazo prescricional aplicável às ações de indenização 

contra a Fazenda Pública. Ressaltou-se que, quanto à matéria, observa-se a aplicação 

de prazos diferentes entre a Primeira e a Segunda Turma (cinco e três anos 

respectivamente). 
129

 

 

Ou seja, apesar da lógica interpretação normativo-sistemática apresentada, 

atualmente, não se tem uma jurisprudência pacífica sobre o tema em nossa Colenda Corte, só 

uma predominância de entendimento nas Turmas de direito público.
130

  

Há uma prevalência de entendimento na Segunda Turma pela aplicação do prazo 

trienal de prescrição, enquanto na Primeira Turma predomina a aplicação do prazo previsto no 

Decreto-Lei nº 20.910/32. 

Tal divergência, por óbvio, causa insustentável insegurança jurídica, uma vez que 

demandas idênticas de reparação civil, pelo mesmo órgão fracionário, no mesmo dia, podem 

ter decisões opostas, dependendo do Ministro relator. Assim, submete-se o jurisdicionado a 

uma verdadeira loteria recursal. 

Ofende-se ainda a isonomia, preceito constitucional contido no art. 5º, caput, já 

que é uma grande injustiça, num curto espaço de tempo, decidir casos semelhantes em 

sentidos opostos, ainda mais tratando-se da duração do prazo de exercício de uma pretensão, 

devem, pois, receber o mesmo tratamento e solução. 

Não se pretende condenar as divergências, necessárias para a renovação do 

Direito. Contudo, a controvérsia deve ser momentânea, não podendo perdurar por muito 

tempo especialmente em órgãos colegiados de tribunais, sob pena de criar verdadeira 

insegurança jurídica. Com efeito, não se pode em uma mesma Turma, ou Seção, num curto 

lapso temporal, proferir decisões antagônicas com base em uma e outra tese, sob pena de 

tratamento desigual entre as partes.
131

 

Assim sendo, rogamos para que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

se consolide o mais rápido possível, e, podemos dizer, com lastro nas correntes doutrinárias 

                                                
129 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Questão de Ordem levantada pelo Min. Teori Albino Zavascki no 

Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 1364269/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves. 

Publicado no Informativo nº 477 do Superior Tribunal de Justiça, do período de 13 a 17 de junho de 2011. 

Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/infojur/toc.jsp?processo=1364269&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 

23/10/2011. 
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analisadas e nos julgados referidos, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tende 

a se pacificar no sentido da aplicação do prazo trienal do Código Civil em detrimento do 

prazo quinquenal, especialmente após a saída, neste ano de 2011, de dois ministros (Luiz Fux, 

e Hamilton Carvalhido, ambos aposentados) que apoiavam a tese da prescrição quinquenal. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Considerando o que foi exposto, percebe-se que, apesar de parte da doutrina de 

Direito Administrativo e do Direito Civil desconhecer a existência do conflito entre o prazo de 

prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910 e o prazo de prescrição trienal do art. 

206, §3º, V, do Código Civil de 2002, no tocante à pretensão de reparação civil em face da 

Fazenda Pública, existe efetivamente um conflito entre tais normas.  

Em busca da melhor solução para esta querela nos socorremos de duas fontes 

indiretas do direito, quais sejam: a doutrina e a jurisprudência. 

Estudando os doutrinadores que conhecem deste conflito destacaram-se 

basicamente duas correntes de pensamento, a que entende por aplicável o prazo de prescrição 

quinquenal nas demandas reparatórias em face do Poder Público, e a que advoga pela 

predominância do prazo de prescrição trienal estabelecido no Código Civil. 

Desta primeira corrente sobressaíram-se basicamente duas abordagens, que 

tentam justificar a prevalência do prazo quinquenal sobre o trienal.  

Uma, predominante na doutrina administrativista, utiliza o critério da 

especialidade como solução para o mencionado conflito, indicando como aplicável o prazo 

prescricional do Decreto nº 20.910 por ser especial em detrimento do prazo trienal da norma 

de Direito Civil que tem caráter geral. Tal entendimento decorre do brocardo hermenêutico lex 

posterior generalis non derogat priori speciali, estabelecido no art. 2º, §2º, da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Utilizando-se desta abordagem destacamos Maria 

Sylvia Zanela Di Pietro e Marçal Justen Filho.  

Em que pese a este entendimento, mostrou-se que tanto o critério da 

especialidade, como o cronológico, clássicos na solução de antinomias de primeiro grau, não 

podem ser utilizados de forma absoluta para a solução de uma antinomia jurídica, ainda mais 

em se tratando de uma antinomia real. Deve-se sim observar o conjunto de regras e princípios 

que compõem o ordenamento jurídico para solucionar um conflito de normas, uma vez que 

mesmo uma norma especial pode ser revogada por uma geral. 

Outra abordagem doutrinária destacada é a que aduz que, por se tratar de pedido 

indenizatório com fulcro na responsabilidade civil do estado, estaríamos diante de uma 

relação de direito público, o que demandaria a aplicação das normas de Direito 

Administrativo, ramo autônomo da Ciência do Direito, e não de norma oriunda do Código 
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Civil. Sobressaem-se utilizando este fundamento Elody Nassar, Rui Stoco, Irene Patríccia 

Nohara e Odete Medauar. 

Entendemos, contudo, superada essa abordagem, uma vez que deve existir uma 

análise sistemática de todo o ordenamento jurídico aplicando-se as normas do Direito Civil 

nas relações jurídico-administrativas. Em verdade, a vetusta norma administrativa do Decreto-

Lei nº 20.910/32 não mais reflete a ratio essendi de quando fora editada.  

Ademais, vale lembrar que a parte geral do Direito Civil, onde repousa o instituto 

da prescrição, contém os grandes delineamentos da Teoria Geral do Direito, basicamente, 

conceitos fundamentais sobre pessoas, bens e atos jurídicos são lá encontrados. Ou seja, 

matérias corriqueiramente aplicáveis e essenciais ao Direito Administrativo. 

Apesar destas duas abordagens diferentes defendidas por autores de renome, 

podemos concluir que se utilizam basicamente do mesmo argumento da incomunicabilidade 

das normas de direito público com as normas de direito privado, com a consequente não 

revogação do Decreto nº 20.910 pelo Código Civil de 2002, seja pela especialidade daquela 

norma ante esta, seja pela autonomia do Direito Administrativo que não permitiria os influxos 

do Direito Civil. 

Quanto à corrente que entende pela aplicação do prazo de prescrição trienal 

advindo com o Código Civil, destacamos como principal fundamento utilizado pela doutrina a 

que utiliza a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico para identificar a norma 

prevalecente. Interpretação esta que entendemos mais consentânea com a ratio essendi da 

norma estabelecida pelo próprio art. 10 do Decreto nº 20.910, e com o cenário em que o 

Decreto que regula a prescrição quinquenal fora editado, para estabelecer uma prerrogativa 

processual à Fazenda Pública, medida de clara isonomia material. 

Explicam ainda que esta é a interpretação que mais se compatibiliza com o 

princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Neste sentido 

doutrinam, para citar alguns, Carlos Roberto Gonçalves, José dos Santos Carvalho Filho, 

Leonardo José Carneiro da Cunha e Fernanda Marinela.  

Entendemos, como esta última corrente, que não se pode aplicar a norma jurídica 

alijada de seu sentido e finalidade, não se deve contentar-se com o sentido superficial da 

norma. Deve o hermeneuta ir em busca do seu sentido real, ou seja, no caso, havendo prazo 

prescricional mais favorável à Fazenda Pública, é imperiosa sua aplicação, sob pena de 

macular-se a razão, o fundamento objetivo de existência do próprio Decreto-Lei nº 20.910/32 

e legislação correlata, bem como toda a principiologia do regime jurídico-administrativo em 

favor do interesse público.  
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Com efeito, não se coaduna com a lógica do nosso ordenamento conferir maior 

proteção ao interesse privado em detrimento do público. 

Ao lado desta doutrina vacilante, os Tribunais pátrios também encontram 

dificuldades para pacificar o tema. Neste sentido, a fim de buscar uma maior certeza na 

corrente a ser seguida, buscou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como lastro 

para identificar o entendimento predominante, se existente, uma vez que compete a esta 

Colenda Corte, em última instância, interpretar e aplicar o direito infraconstitucional vigente 

no Brasil, além da importante função de pacificar a jurisprudência no tocante a Lei Federal.  

Conseguiu-se estabelecer uma divisão da jurisprudência desta Corte Superior em 

dois momentos: um em que predominava a aplicação do prazo quinquenal de prescrição nas 

ações de reparação civil do particular em face do Estado; e outro, mais recente, após ter 

surgido uma interpretação pela aplicação do prazo trienal do Código Civil em vez do prazo do 

Decreto-Lei nº 20.910, em que não mais impera um posicionamento claro.  

Percebeu-se que foi após o julgamento do Recurso Especial nº 1.137.354/RJ, de 

relatoria do Ministro Castro Meira, cujo conteúdo paradigmático serve atualmente de 

referência para inúmeras decisões em diversos Tribunais pátrios, que surgiu uma dissidência 

forte dentro do Superior Tribunal de Justiça entendendo pela aplicação do prazo trienal de 

prescrição em relação às demandas indenizatórias do particular contra a Fazenda Pública. 

Identificou-se que, nem mesmo na Primeira e Segunda Turmas do Superior 

Tribunal de Justiça, órgãos fracionários responsáveis pelo julgamento da querela em deslinde 

se tem um entendimento pacificado. 

Em relação à Primeira Turma, verifica-se a predominância do entendimento que 

aplica o prazo de prescrição quinquenal, por entender que a norma especial do Decreto-Lei nº 

20.910/32 é incomunicável com a norma geral do Código Civil, como relataram recentemente 

os Ministros Arnaldo Esteves Lima e Benedito Gonçalves. Teori Albino Zavascki, outro 

membro deste órgão fracionário, antes do paradigma apontado também já havia se 

posicionado pela aplicação do prazo quinquenal de prescrição. 

Observando, por sua vez, os julgados da Segunda Turma verificou-se que a 

maioria de seus Ministros, quando relatores, decidiu pela aplicação do prazo trienal em 

detrimento do quinquenal estabelecido no vetusto Decreto nº 20.910. São eles: Castro Meira, 

Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques. Ou seja, tal posicionamento é maioria na 

Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça. 

Assim sendo, podemos considerar que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça 

não cumpre com sua função de uniformização jurisprudencial, pelo contrário, produz uma 



66 

grande insegurança ao particular que pode ter sua pretensão de reparação civil contra o Estado 

extinta com resolução de mérito tanto em três como em cinco anos a depender do julgador. 

Apesar da divergência tanto doutrinária como jurisprudencial, entendemos que a 

partir da vigência do Código Civil atual, o prazo prescricional nas pretensões de reparação 

civil contra a Fazenda Pública passou a ser trienal, ex vi do art. 206, §3º, V, com a derrogação, 

apenas neste ponto, do raio de eficácia do Decreto que continua a regulamentar a prescrição 

quinquenal em relação aos outros tipos de ação, que não tenham em outras normas sido 

contemplados com prazos prescricionais menores, conforme indica o próprio art. 10 do 

mencionado Decreto-Lei. 

Com efeito, o que ocorre é que há uma regra geral acerca do art. 1º do Decreto nº 

20.910 e uma exceção prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil de 2002. A regra geral 

prevê prazo de cinco anos contra a Fazenda Pública de forma ampla e irrestrita, salvo se 

houver previsão de um menor, este, por sua vez, está consignado no Diploma Civil. 

Creio ser improvável concluir, após a exposição realizada, pela aplicabilidade da 

prescrição quinquenal nas ações intentadas em face das pessoas jurídicas de direito público 

interno, que longe de ser pretensiosa, se baseia na lógica exposta e defendida por 

administrativistas de renome e por vários Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

É neste sentido que esperamos a uniformização jurisprudencial por parte do 

Superior Tribunal de Justiça, instância máxima no tocante a Lei Federal, sob pena de 

permanecer esta profusão de decisões, ora aplicando o prazo quinquenal, ora aplicando o 

trienal, em flagrante ofensa à estabilização das relações jurídicas e do princípio constitucional 

da igualdade. 
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