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APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO
NA  QUAL  SE  BUSCA  O  RECONHECIMENTO  DA
NULIDADE DO ATO DE TRANSMUDAÇÃO DO REGIME
CELETISTA  PARA  O  ESTATUTÁRIO,  BEM  COMO  O
PAGAMENTO  DE  CONTRIBUIÇÕES  DE  FGTS  NÃO
DEPOSITADAS  – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
ESTADUAL  – CASO  NO  QUAL  A  AÇÃO  FOI
INICIALMENTE AJUIZADA NA JUSTIÇA TRABALHISTA,
QUE  DECLINOU  DA  COMPETÊNCIA,  EM  DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO  –   AUSÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO  DE  SERVIDOR  A  REGIME  JURÍDICO.
PRECEDENTES DO STF  – AÇÃO PROPOSTA MAIS DE
DEZOITO ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO  –  INOBSERVÂNCIA  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA POR
FUNDAMENTOS  DIVERSOS  DOS  EXPOSTOS  NA
SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO APELO. 

O  Decreto  20.910/32,  por  ser  norma  especial,  prevalece
sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a
cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda
Pública é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo
interno  não  provido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.525.652;  -  MG
(2015/0073615-9)  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro
Campbell Marques; DJe 16/03/2016) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível (fls. 142/144) interposta por Sérgio
Roberto Amarante de Andrade contra a sentença de fls. 137/139, proferida
pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de João Pessoa que, nos autos
da Ação de Cobrança ajuizada em face do Estado da Paraíba,  que julgou
extinto o processo, com resolução de mérito, em face do reconhecimento da
prescrição.

Nas  razões  do  apelo,  a  recorrente  aduz  o  desacerto  na
sentença primeva, em razão de não incidir na espécie a prescrição bienal, uma
vez  que,  no  momento  do  ajuizamento  da  ação,  a  apelante  ainda  prestava
serviço para a o apelado. 

Acrescenta que deve ser  expurgada a conversão de regime
jurídico, devendo ser considerado inalterado o vínculo empregatício e, portanto,
o regime celetista é o que rege a relação do autor com o demandado, razão
pela qual o recurso merece provimento.

Contrarrazões às fls. 150/153, pugnando-se pela negativa de
provimento ao recurso apelatório.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer, fls. 159/163, opinando pelo desprovimento da insurgência.

VOTO

Cinge-se  a  controvérsia  tão  somente  acerca  do  prazo
prescricional a ser consideração na hipótese sob disceptação.

A  magistrada  de  piso  considerou  ser  bienal  a  prescrição
aplicada ao caso, extinguindo, em consequência o processo. 

Alega o recorrente que a prescrição, no caso, é trintenária.

Pois  bem.  Quanto  ao  período  pleiteado  do  FGTS,  o  prazo
prescricional permanece sendo o quinquenal. Explico.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  RE
709.2012/DF,  decidindo sob a sistemática da repercussão geral (art. 543-B,
CPC),  proclamou  que,  além  do  prazo  bienal  para  a  propositura  da  ação
(questão sobre a qual já não existia controvérsia), também deve incidir o prazo
quinquenal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, de forma que a prescrição
deve alcançar as contribuições (não depositadas) de FGTS pretéritas aos (05)
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 

No julgado, entendeu a Suprema Corte que as verbas do FGTS
têm natureza jurídica de direito trabalhista, atraindo por isso a incidência do art.
7º, XXIX, da Constituição Federal. 

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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A partir de tal premissa, de que o art. 7º, XXIX, da Carta Magna
é  aplicável  às  cobranças  de  contribuições  de  FGTS,  o  STF  declarou  a
inconstitucionalidade  dos  arts.  23,  §5º,  da  Lei  nº  8.036/1990  e  55  do
Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, que dispunham
sobre o privilégio do FGTS à prescrição trintenária. 

Veja-se ementa do referido paradigma:

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.  Superação  de
entendimento  anterior  sobre  prescrição  trintenária.
Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e
55  do  Regulamento  do  FGTS  aprovado  pelo  Decreto
99.684/1990.  Segurança  jurídica.  Necessidade  de
modulação  dos  efeitos  da  decisão.  Art.  27  da  Lei
9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
STF  -  RE  709212,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/11/2014,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032
DIVULG 18-02-2015. 

Vale lembrar não alcançar as ações em que a Fazenda Pública
figura no polo passivo o que fora decidido no RE 709.2012/DF. 

Com efeito, o Decreto nº 20.910/1932 dispõe, em seu art. 1º,
que “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,  é  certo  que  a  decisão  lançada  em sede  de
Repercussão Geral no ARE 709.2012/DF não é pertinente à espécie, tendo em
vista  que o  julgamento  trata  de  uma relação  de trabalho  sob o  regime da
Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  travada  entre  o  Banco  do  Brasil  e  um
trabalhador. 

Colocada a questão nesses termos, tem-se que o autor propôs
a  ação  em 25/06/2009,  o  recolhimento  do  FGTS fica  prejudicado  em data
pretérita  à  25/06/2004,  notadamente  em virtude de a  transmudação do seu
regime ter se dado  em 23 de fevereiro de 1991.

Demais disso, à guisa de esclarecimento, reitero ser possível a
trasmudação do vínculo por força de determinação constitucional decorrente de
Emenda,  não  havendo  qualquer  ilegalidade  ou  inconstitucionalidade  a  ser
declarada, tendo em vista já haver restado decidido pelo STF, em julgamento

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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submetido à sistemática da repercussão geral (art. 543-B, CPC), que não há
direito adquirido a regime jurídico de servidor. 

Confira-se, a propósito, trecho da ementa do RE 563965/RN,
submetido, repita-se, à sistemática da repercussão geral: 

DIREITOS  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA
DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA
CONSTITUCIONAL  DA  IRREDUTIBILIDADE  DA
REMUNERAÇÃO:  AUSÊNCIA.  JURISPRUDÊNCIA.  LEI
COMPLEMENTAR  N.  203/2001  DO  ESTADO  DO  RIO
GRANDE  DO  NORTE:  CONSTITUCIONALIDADE.  1.  O
Supremo  Tribunal  Federal  pacificou  a  sua  jurisprudência
sobre  a  constitucionalidade  do  instituto  da  estabilidade
financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime
jurídico. […].(STF - RE 563965, Relator(a):  Min.  CÁRMEN
LÚCIA,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  11/02/2009,
REPERCUSSÃO GERAL -  MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-
03-2009 PUBLIC 20-03-2009).

Assim  sendo,  a  sentença  que  reconheceu  a  existência  de
prescrição deve ser mantida, não obstante o prazo a ser considerado deva ser
o quinquenal conforme acima explanado.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  apelatório,
mantendo  a  sentença,  contudo,  por  fundamento  diverso  apenas  quanto  ao
prazo prescricional considerado na espécie, que deve ser o quinquenal.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão  a Exmª.  Dr.Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/03
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