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JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  N.
ARE  nº  709.212/DF   (TEMA  608).  PRESCRIÇÃO.  FGTS.
DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CASO EM QUE ENTRE A DATA
DA  LESÃO  E  O  JULGAMENTO  DA  DECISÃO  PARADIGMA
NÃO TRANSCORRERAM MAIS DE 25 ANOS. EQUÍVOCO NA
OBSERVÂNCIA  DO  MARCO  INICIAL.  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  ACÓRDÃO  EM  CONSONÂNCIA  COM  O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 608. MANUTENÇÃO.

De  início,  analisando  a  discussão  ora  devolvida  a  este  órgão,
exsurge, quanto ao objeto do recurso extraordinário interposto nos
autos -  discussão sobre o prazo prescricional para a cobrança de
FGTS,  o  inequívoco alinhamento  do  acórdão desta  Corte  com o
parâmetro  do  Excelso  Pretório  mencionado,  não  merecendo
qualquer  retratação.  No  caso,  o  acórdão  lavrado  por  esta  Corte
reconheceu,  considerando  a  modulação  dos  efeitos  da  decisão
paradigma, que a prescrição era quinquenal, eis que dentre a data
da  lesão  (01/05/1998)  e  a  do  julgamento  do  ARE  nº  709.212/DF
(13/11/2014),  não  havia  transcorrido  mais  de  25  anos  daquele
primeiro marco temporal. Em outras palavras, estava mais próxima
de ocorrer  a  prescrição  quinquenal  do  que a  trintenária.  Assim,
embora esteja correta a presidência ao apontar quais parâmetros
devem  ser  tomados  para  definição  do  prazo  prescricional,  se
equivoca quando contabiliza mais  de 25 anos entre 1998 e 2014.
Provavelmente, levada a erro pela petição inicial,  que apontou o
início  do  contrato  em  01/05/1988,  quando,  em  verdade,  tal  fato
somente ocorreu em 01/05/1998, conforme deixa claro o documento
de fl. 16. Acórdão em consonância com o entendimento fixado no



tema 608. Manutenção.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  manter  a  decisão  objeto  do  juízo  de
retratação, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de
fl. 199.

RELATÓRIO

Trata-se  de  expediente  devolvido  pela  Presidência  do  TJPB a  este
Colegiado, por ocasião da interposição de Recurso Extraordinário pelo Estado da Paraíba,
nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, para fins de apreciação de juízo de retratação em
acórdão proferido no presente feito, relativamente à orientação formulada  pelo Excelso
STF nos autos do ARE nº 709.212/DF  (Tema 608).

Assevera, em suma, que  “[…] efetuado o devido cotejo, conclui-se
que a decisão fustigada, ao aplicar o prazo prescricional de 05 anos, parece-me, prima
facie, ter-se afastado do padrão decisório estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do recurso paradigma. Isso porque, naquela ocasião, o excelso pretório,
mesmo entendendo pela redução da prescrição do FGTS, ressalvou os casos em que o
interregno prescricional já estivesse em curso”. Concluiu, portanto, que o caso dos autos
amolda-se à hipótese de prescrição trintenária, eis que, em 13 de novembro de 2014, já
teria decorrido mais de 25 anos da lesão reclamada. 

Sustenta, sob referido prisma e à luz do teor do Código de Processo
Civil, a necessidade de apreciação de tal questão pelo relator do acórdão recorrido, “a fim
de que o órgão julgador possa retratar-se ou manter a decisão, indicando, se for o caso, a
ocorrência de distinguishing […] ou de overruling [...]”.

É o relatório. 

VOTO

De início, analisando a discussão ora devolvida a este órgão, exsurge,
quanto ao objeto do recurso extraordinário interposto nos autos -  discussão sobre o prazo
prescricional para a cobrança de FGTS, o inequívoco alinhamento do acórdão desta Corte
com o parâmetro do Excelso Pretório mencionado, não merecendo qualquer retratação.

Na  oportunidade,  a  Corte  Constitucional  declarou  a
inconstitucionalidade do art.  23,  §  5º,  da Lei  nº  8.036/1990,  e do art.  55 do Decreto nº
99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”.
Para além disso, o colegiado decidiu modular os efeitos da decisão, regulando o tema nos



seguintes moldes.

“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”. (STF - ARE 709.212 – Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes
– Repercussão Geral)

No caso, o acórdão lavrado por esta Corte reconheceu, considerando
a modulação dos efeitos da decisão paradigma, que a prescrição era quinquenal, eis que
dentre a data da lesão (01/05/1998) e a do julgamento do ARE nº 709.212/DF (13/11/2014),
não havia  transcorrido mais  de  25 anos  daquele primeiro  marco temporal.  Em outras
palavras, estava mais próxima de ocorrer a prescrição quinquenal do que a trintenária.

Assim,  embora  esteja  correta  a  presidência  ao  apontar  quais
parâmetros devem ser tomados para definição do prazo prescricional, se equivoca quando
contabiliza mais de 25 anos entre 1998 e 2014. Provavelmente, levada a erro pela petição
inicial,  que  apontou o  início  do contrato  em 01/05/1988,  quando,  em verdade,  tal  fato
somente ocorreu em 01/05/1998, conforme deixa claro o documento de fl. 16.

Portanto,  evidencia-se  que,  ante  a  inquestionável  ratificação  da
inteligência  do  Excelso  STF  pelo  decisum  objeto  do  presente  expediente,  não  subsiste
qualquer fundamento ao juízo de retratação, devendo, destarte,  o feito ser devolvido à
Presidência do TJPB, para prosseguimento regular do feito.

Desta feita, voto pela manutenção do acórdão. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade, manter  a  decisão objeto  do juízo  de
retratação, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.



Presente ao julgamento a Exma Dra. Marilene de Lima Campos de
Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de abril de 2018.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator
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