
Embargos de Declaração nº  0000141-10.2011.815.0141

  PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

  GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000141-10.2011.815.0141
RELATOR   : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE(S) : Francisco Marcondes Oliveira da Silva
ADVOGADO  : Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB 4.007) 
EMBARGADO     :  Município de Jericó
ADVOGADO        : Evaldo Solano de Andrade Filho OAB/PB 4.350-A

PROCESSUAL  CIVIL  – Embargos  de
declaração  –  Existência  de  adoção  de
premissa  fática  equivocada  no  acórdão
embargado –  Necessidade de  correção –
Acolhimento.

-  Tendo  sido  verificada  a  adoção  de
premissa  fática  equivocada  no  acórdão
embargado,  deve-se  acolher  os
declaratórios,  a  fim  de  declarar,  em
consonância  com  a  decisão  plenária  do
STF, com repercussão geral, não haver, em
relação à cobrança dos depósitos do FGTS,
período atingido pela prescrição.

V I  S T O S,  relatados e discutidos estes
autos  de  embargos  de  declaração em que figuram como partes  as  acima
mencionadas.

A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  acolher  os
embargos  declaratórios,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  de  súmula  de
julgamento de folha retro. 
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R E L A T Ó R I O

FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA
SILVA, interpôs  embargos  de  declaração  (fls.  95/96.V),  em  face  do
MUNICÍPIO DE JERICÓ, irresignado com os termos do acórdão proferido por
esta Egrégia  Segunda Câmara Cível (fls. 88/93) que desproveu  o reexame
necessário e das apelações cíveis interpostas pelas partes.

No acórdão vergastado restou consignado
ter  se  verificado que restou inconteste a efetiva prestação de serviço,  não
tendo  o  município  trazido  aos  autos  quaisquer  documentos  que
comprovassem a percepção pela parte autora das verbas pleiteadas neste
feito (FGTS), alçando em sua defesa apenas a tese de inconstitucionalidade
do art. 19-A da Lei 8.036/90 e, por isso, a ausência de direito à percepção do
pagamento  do  FGTS.  Restou  dito  que  apesar  do  autor  ter  pugnado  pelo
reconhecimento  da  prescrição  trintenária,  o art.  1º  do  Decreto  20.910/32
preceitua  que  toda  e  qualquer  ação  contra  a  Fazenda  Pública  Federal,
Estadual ou Municipal prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data do ato
ou  fato  do  qual  se  originarem,  de  modo  que,  como  a  presente  ação  foi
ajuizada  em  20/01/2011,  ocorre  a  prescrição  das  parcelas  relativas  aos
períodos anteriores ao dia 20/01//2006.

Nas  razões  dos  embargos  declaratórios,
aduz o embargante,  em apertada síntese, que o acórdão adotou premissa
fática equivocada, uma vez que não observou que a ação fora proposta bem
antes de 13 de novembro de 2014, quando foram modulados os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade da prescrição de 30  (trinta)  anos para
cobrança dos depósitos de FGTS não efetuados, de modo que para o caso, a
prescrição deve ser a trintenária.

Ante à pretensão de empréstimo do efeito
modificativo dos embargos de declaração, a parte embargada fora intimada
para apresentar contrarrazões, todavia, deixou transcorrer o prazo in albis (fl.
99).

É o que basta a relatar. 

                                                      V O T O 

Aprioristicamente, adianto assistir razão ao
embargante.

O autor, ora recorrente, foi contratado pelo
Ente Público para prestar serviço público na função de Gari desde o ano 2000
e foi exonerado somente em fevereiro de 2010.
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Em  virtude  da  cessação  da  contratação,
requereu  a  condenação  do  promovido  no  pagamento  dos  depósitos  não
efetuados de FGTS de todo período trabalhado.

Pois bem.

No acórdão embargado reconheceu-se ser
devida a condenação do ente estatal réu ao pagamento do FGTS, referente
ao período de  20/01//2006 a 20/01/2011, data do ajuizamento da presente
ação, atento à prescrição quinquenal.

Ocorre que a prescrição de 5 (cinco) anos
não poderia ser aplicada na hipótese dos presentes autos.

Isto  porque  apesar  do novo entendimento
exarado pelo Supremo Tribunal Federal estabelecer novo prazo prescricional
para levantamento dos depósitos do FGTS, qual seja, de 05 (cinco) anos, e
não mais de 30 (trinta) anos, nos casos como os dos presentes autos, há de
se observar a modulação apontada no decisum paradigma, que previu efeitos
meramente  prospectivos  ao  julgamento,  em  atenção  ao  princípio  da
segurança jurídica.

O  serviço  público  prestado  pelo  autor  na
função  de  Gari  se  deu  do  ano  2000  até  fevereiro  de  2010,  data  da  sua
exoneração. A ação fora proposta em janeiro de 2011.

Nas hipóteses em que a prescrição já  se
encontrava em andamento antes do julgamento do ARE nº 709.212, caso dos
autos, a prescrição não é quinquenal, devendo ser mantida para esses casos
a regra trintenária associada à regra de que não pode ultrapassar 05 (cinco)
anos após o julgamento do Recurso Extraordinário, o qual fora publicado em
19 de fevereiro de 2015. 

“In  casu”,  a prescrição já se encontra  em
curso  desde  o  ano  2000,  e,  não  se  aplicando  o  novo  entendimento  da
prescrição  quinquenal,  visto  que  os  efeitos  da  declaração  de
inconstitucionalidade  fora  “ex  nunc”,  são  devidos  ao  promovente  o
levantamento  dos  depósitos  efetuados  no  FGTS  desde  a  sua
contratação em 2000 à data em que cessou o vínculo empregatício, qual
seja,  fevereiro  de  2010, não  havendo  período  atingido  pela  prescrição
trintenária.

Para corroborar,  eis  a  ementa  do recente
julgado do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  Direito  do  trabalho.
Fundo  de  garantia  por  tempo  de  serviço  (FGTS).
Cobrança de  valores  não pagos.  Prazo  prescricional.
Prescrição quinquenal. Art.  7º,  XXIX, da constituição.
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Superação  de  entendimento  anterior  sobre  prescrição
trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da
Lei  nº  8.036/1990  e  55  do  regulamento  do  FGTS
aprovado  pelo  Decreto  nº  99.684/1990.  Segurança
jurídica.  Necessidade  de  modulação  dos  efeitos  da
decisão.  Art.  27  da  Lei  nº  9.868/1999.  Declaração de
inconstitucionalidade  com  efeitos  ex  nunc.  Recurso
extraordinário  a  que  se  nega  provimento.  (STF;  ARE
709.212;  DF;  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes;  Julg.
13/02/2015; DJE 19/02/2015; p. 27). (grifei).

Por  pertinência,  pede-se  vênia  para
transcrição de alguns trechos do acórdão paradigma. Veja-se:

O cerne da presente controvérsia diz respeito à definição
do prazo prescricional aplicável à cobrança judicial dos
valores devidos, pelos empregadores e pelos tomadores
de serviço, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
(...)
Por essa razão, nos autos do RE 522.897, defendi a tese
de  inconstitucionalidade  dos  artigos  23,  §  5º,  da  Lei
8.036/1990 e  55 do  Regulamento do  FGTS aprovado
pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalvam o
“privilégio  do  FGTS  à  prescrição  trintenária”, haja
vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de
1988.  Pelas  mesmas  razões  esposadas  no  referido
recurso  extraordinário,  é  que  considerei  existente  a
repercussão geral  do  presente  apelo,  que  necessita  de
decisão  definitiva  desta  Corte  para  sedimentar  sua
orientação  quanto  ao  tema  à  luz  da  sistemática  da
repercussão  geral.  Conforme  já  dito,  e  por  todas  as
razões  já  levantadas,  entendo  que  esta  Corte  deve,
agora,  revisar  o  seu  posicionamento  anterior  para
consignar, à luz da diretriz constitucional encartada no
inciso XXIX do art. 7º da CF, que o prazo prescricional
aplicável  à  cobrança  de  valores  não  depositados  no
Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS)  é
quinquenal. No  caso,  verifica-se  que  o  recorrido
ajuizou,  em  19.4.2007,  reclamação  trabalhista  contra
Banco do Brasil S.A, a fim de compeli-lo ao pagamento
do FGTS relativo ao período de maio de 2001 a 31 de
dezembro  de  2003.  Assim,  não  obstante  a  reclamação
tenha sido ajuizada no biênio imediatamente  posterior
ao término da relação de emprego, ela somente é apta a
alcançar os valores devidos e não adimplidos nos cinco
anos que antecederam o seu ajuizamento (19.4.2002 a
31.12.2003). Por tudo isso, a princípio, inclinei-me no
sentido de conhecer do presente recurso extraordinário
e  dar-lhe  parcial  provimento,  para  reconhecer  como
não  devidas  as  contribuições  ao  FGTS  relativas  ao
período anterior a 19.4.2002, em virtude da prescrição.
Contudo,  não se  pode olvidar que,  por  mais de vinte
anos,  tanto  o  Supremo  Tribunal  Federal  quanto  o
Tribunal  Superior  do  Trabalho  mantiveram  o
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entendimento  segundo  o  qual  o  prazo  prescricional
aplicável  ao FGTS seria o trintenário,  mesmo após o
advento  da  Constituição  de  1988.  O  que  se  propõe,
portanto,  é  a  revisão  da  jurisprudência  há  muito
consolidada no âmbito desta Corte. 
2. A Necessidade De Modulação Dos Efeitos Da Decisão
Trago  à  análise,  novamente,  a  discussão  relativa  à
aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão
que for tomada por esta Corte relativamente à questão
constitucional aqui apreciada. 
(...)
A modulação  que  se  propõe  consiste  em  atribuir  à
presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) .  Dessa
forma, para  aqueles  cujo  termo inicial  da  prescrição
ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se,
desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para
os  casos  em  que  o  prazo  prescricional  já
esteja  em  curso,  aplica-se  o  que  ocorrer
primeiro: 30 anos, contados do termo inicial,
ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na
presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo
prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a
prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até
então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão
tiverem decorrido  23  anos  do  prazo  prescricional,  ao
caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da
data do presente julgamento. 

No  caso  em  deslinde,  houve  adoção  de
premissa fática equivocada no julgamento embargado, uma vez que não se
observou que na data da publicação do julgamento acima referido,  19 de
fevereiro de 2015, o prazo prescricional já estava em curso desde 2000, de
modo  que  somente  tinham  transcorrido  15  anos  do  prazo  prescricional,
restando ainda outros 15 anos para que se operasse a prescrição trintenária a
atingir algum período do vínculo empregatício do autor.

Verificado o equívoco adotado no acórdão
hostilizado, que se deu em dissonância com a decisão plenária do STF com
repercussão geral, há de se acolher os presentes embargos de declaração,
para estabelecer que a sentença ”a quo” merece ser reformada, declarando-
se  que  a  prescrição  aplicável  ao  caso  é  a  trintenária,  não  havendo,  em
relação à cobrança dos depósitos do FGTS, período atingido pela prescrição.

Por tudo o que foi exposto, ACOLHE-SE os
embargos de declaração, com efeito modificativo, declarando não haver, em
relação à cobrança dos depósitos do FGTS, período atingido pela prescrição.

É como voto.
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Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado,  com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Sarmento Vieira, Promotor de Justiça Convocado.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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