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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
RETRATAÇÃO.  LEVANTAMENTO  DO  FGTS.
NOVO  ENTENDIMENTO  DO STF  ADOTADO  EM
REGIME  DE  REPERCUSSÃO  GERAL  (ARE  Nº
709.212/DF). ACÓRDÃO EM SENTIDO DIVERSO À
MODULAÇÃO  DOS  EFEITOS  FORMULADA  NA
ORIENTAÇÃO  JURISPRUDENCIAL  FIRMADA
PELO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
HIPÓTESE  DE  APLICAÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO
TRINTENÁRIA.  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO
EXERCIDO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DOS
RECURSOS. 

- Tendo o acórdão recorrido decidido, à época, de
forma diversa do atual e pacífico posicionamento do
Supremo  Tribunal  Federal,  a  reconsideração  do
entendimento adotado é medida que se impõe em
homenagem  aos  princípios  da  economia  e
celeridade processual.

- Fazendo a correta aplicação da modulação firmada
pelo STF no ARE Nº 709.212/DF (Tema 608), vê-se
que  a  Autora/Recorrente  se  enquadra  naquelas
situações  em  que  o  prazo  prescricional  para  o
levantamento do FGTS será de 30 (trinta) anos, pois
como  a  Autora  trabalhou  de  20.04.1986  a
20.04.2013, ou seja, 27 (vinte e sete) anos, tem-se
que o prazo de 30 (trinta) anos ocorrerá primeiro, do
que os 05 (cinco) anos contados a partir da Decisão
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da  Suprema  Corte,  razão  pela  qual,  o  prazo
prescricional  aplicável  dever  ser  trintenário  e  não
quinquenal. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade, em exercer o Juízo de Retratação, para o fim de,
PROVER  EM  PARTE os  Recursos  Voluntários  manejados,  bem  como  a
Remessa  Necessária,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de
julgamento de fl. 267.

RELATÓRIO

Trata-se de Acórdão, em Remessa Necessária e de Apelação

Cível, em que se negou provimento ao Recurso de Apelação Cível movida pela

Autora,  e  deu-se  provimento  parcial  ao  Reexame  Necessária  e  ao  Apelo

manejado pelo Estado da Paraíba, a fim de condenar o Promovido, respeitada

a  prescrição  quinquenal,  tão  somente,  às  verbas  salariais  decorrentes  do

desvio  de  função,  e  o  levantamento  dos depósitos  do FGTS,  aplicando-se,

neste caso, o prazo  prescricional de 05 (cinco) anos.

A  Autora,  Analice  Pinto,  interpôs  Recurso  Extraordinário  em

face  do  Acórdão  supracitado  insurgindo-se,  tão  somente,  quanto  ao  prazo

prescricional aplicado ao levantamento do FGTS, afirmando, que no caso dos

autos, a prescrição seria trintenária (fls. 197/209).

A  Presidência  desta  egrégia  Corte,  verificando  a  identidade

entre  a  matéria  impugnada  no  Recurso  Extraordinário  e  a  apreciada  no

precedente representativo do Supremo Tribunal Federal ( ARE n.º 709.212/DF),

determinou o  retorno dos autos  a esta  relatoria  para  a  análise  dos termos

impugnados no RE, por força do art. 1.040, II do CPC, cuja redação determina

que,  publicado  o  Acórdão  do  Supremo  Tribunal  Federal,  os  Recursos

Extraordinários  sobrestados  na  origem  serão  novamente  examinados  pelo

Tribunal “a quo” na hipótese do Acórdão Recorrido divergir da orientação do

STF. 

É o relatório.

VOTO
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No julgamento do ARE Nº 709.201/DF (Tema 608), submetido

ao rito do então vigente art. 543-B do CPC/1973, o Supremo Tribunal Federal,

embora  tenha  decido  que  o  prazo  prescricional  para  o  percebimento  do

recolhimento do FGTS é de 05 (cinco) anos, modulou os efeitos da aludida

Decisão, assim dispondo:

“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”  (ARE 709212,  Relator(a):
Min.  GILMAR  MENDES,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC
19-02-2015). 

Nessa senda,  tenho que assiste  razão a Recorrente,  sendo,

pois, o caso de Retratação do entendimento à época esposado no Acórdão

Recorrido.

Examinando  o  Recurso  interposto,  bem  como  o  Acórdão

vergastado, verifico que muito embora tenha o Acórdão vergastado realizado o

julgamento já com a adoção da aludida orientação jurisprudencial oriunda do

Supremo Tribunal Federal, não fez a correta verificação do prazo prescricional

aplicável ao caso.

Como a decisão do STF se deu em 13 de Novembro de 2014,

tem-se que os trabalhadores que tiverem a sua rescisão após a referida data

serão  atingidos  pela  prescrição de 05  (cinco)  anos.  Da mesma forma,  nos

casos  em que  os  anos  trabalhados  pelo  empregado,  somados  com os  05

(cinco) anos da nova prescrição, não alcancem os 30 (trinta) anos. 
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Ao contrário, se o tempo de labor somado com os 05 (cinco)

anos da prescrição totalizar 30 (trinta) anos, o trabalhador não será atingido

pela prescrição qüinqüenal.

Assim, fazendo a correta aplicação da mencionada modulação

firmada  pelo  STF,  vê-se  que  a  Autora/Recorrente  se  enquadra  naquelas

situações em que o prazo prescricional para o levantamento do FGTS será de

30 (trinta) anos.

Inclusive, a hipótese dos autos é idêntica àquela que é citada

no aludido julgamento do Supremo Tribunal Federal, quando dispôs que: “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. 

Portanto, como a Autora trabalhou de 20.04.1986 a 20.04.2013,

ou seja, 27 (vinte e sete) anos, tem-se que o prazo de 30 (trinta) anos ocorrerá

primeiro, do que os 05 (cinco) anos contados a partir da Decisão da Suprema

Corte, razão pela qual, o prazo prescricional aplicável dever ser trintenário e

não quinquenal. 

Dessa maneira, ao contrário do que restou decidido no julgado

Recorrido,  a  matéria  debatida  não  foi  apreciada  e  decidida  pela  Primeira

Câmara  Cível  do  TJPB  em  conformidade  com  o  novo  entendimento  dos

eminentes Ministros do STF.

Assim,  nos termos do art.  1.041,  §  1º  do  CPC e art.  2º  da

Resolução nº 27/2011 do TJ/PB, exerço o Juízo de RETRATAÇÃO, para o fim

de  PROVER EM PARTE os Recursos manejados pelas partes, bem como a

Remessa Necessária, para condenar o Promovido (Estado da Paraíba) a pagar

a Promovente, respeitada a prescrição quinquenal, tão somente, as diferenças

salariais decorrentes do desvio de função, além do levantamento dos depósitos

efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS pelo período
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trabalhado, aplicando-se neste caso, o prazo prescricional de 30 (trinta) anos,

nos  termos  do  ARE Nº  709.212/DF,  incidindo juros  de  mora  com base nos

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança e

correção  monetária  de  acordo  com  o  IPCA,  desde  quando  o  pagamento

deveria ter sido realizado.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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