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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO.  VÍNCULO  PRECÁRIO.
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.  COBRANÇA DE
FGTS.  SENTENÇA PELA  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  DECISÃO  EM  HARMONIA  COM  O
PRECEDENTE  VINCULANTE  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  N.º  596.478.  SENTENÇA
MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

-  “A  dispensa  de  reexame  necessário,  quando  o  valor  da
condenação ou do  direito controvertido for inferior a sessenta
salários  mínimos,  não  se  aplica  a  sentenças  ilíquidas.”
(enunciado n.º 490 da Súmula da Jurisprudência predominante
do STJ).  

-  Ao reconhecer a nulidade do vínculo contratual e o direito a
percepção  de  outras  verbas,  além  do  salário  referente  ao
período  laborado,  a  Sentença  não  encontra  ressonância  no
precedente vinculante, emanado do Supremo Tribunal Federal,
que  prevê  o  direito,  tão  somente,  ao  salário  referente  ao
período laborado. 

Vistos, etc. 

Trata-se de Apelação Cível interposta por Gilmarco Carneiro de

Oliveira, contra a Sentença de fls. 37/40, que julgou improcedente o pedido

referente  ao  pagamento  de  verba  fundiária  (FGTS),  referente  ao  período

laborado junto ao Município de Patos, como condutor socorrista do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. 



Apelação Cível nº 0003179-49.2015.815.0251

Em  suas  razões,  o  Apelante  pugna  pela  declaração  da

nulidade  contratual  junto  a  Municipalidade  Patoense,  e,  consequentemente,

requer os direitos derivados desta nulidade.  

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça, em

manifestação ministerial, não opinou acerca do mérito da demanda, fls. 60/61.

É o relatório. 

DECIDO
 

In  casu,  a  controvérsia  gira  em torno  do  direito  de  servidor

público, investido na função pública por meio de vínculo precário, a percepção

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Registro, ab initio, a impossibilidade de conhecer do pedido de

declaração de nulidade contratual entre Apelante e Apelado, considerando que

este não foi  aviado na Petição Inicial,  de modo que conhecê-lo apenas em

sede de Apelação Cível consistiria em nítida supressão de instância, vedada

por nosso Ordenamento. 

Por  outro  lado,  a  pretensão  recursal  esbarra  no  precedente

vinculante do Supremo Tribunal Federal, exarado nos autos do RE n.º 596.478,

Relator para o Acórdão o Ministro Dias Toffoli, que restou assim ementado:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos.
Recolhimento  do  FGTS.  Artigo  19-A  da  Lei  nº  8.036/90.
Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90,
o qual  dispõe  ser devido o depósito  do Fundo de  Garantia  do
Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a
Administração  Pública  seja  declarado  nulo  por  ausência  de
prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu
direito  ao  salário.  2.  Mesmo  quando  reconhecida  a  nulidade  da
contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da
Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do
FGTS  quando  reconhecido  ser  devido  o  salário  pelos  serviços
prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE
596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/06/2012,
REPERCUSSÃO  GERAL -  MÉRITO  DJe-040  DIVULG  28-02-2013
PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068) (grifo nosso)

Assim,  cotejando  o  caso  dos  autos  e  o  precedente  acima
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citado, vislumbro acertada a Sentença de base, considerando que o vínculo

contratual entre o Apelante e o Apelado mantem-se válido.

Na  verdade,  como  já  consignado,  o  Apelante  buscou  a

declaração  de  nulidade  do  seu  vínculo  empregatício,  junto  a  Edilidade

Patoense,  apenas em grau de Apelação,  o  que,  além de paradoxal,  não é

permitido, seja pela nítida supressão de instância ou, mesmo, pela ausência de

oportunidade  do  Apelado,  em  uma  ampla  instrução,  defender,  se  assim

entender, a higidez do contrato. 

Deste modo, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido, sob o

manto da Repercussão Geral, que o servidor público, com vínculo precário, só

possui direito ao FGTS aquando declarado nulo o seu vínculo contratual, agiu

com acerto a Sentença ao julgar improcedente o pedido da Exordial. 

Diante do exposto, aplicando o art.  1.011, I c/c 932, IV, “b”, do

CPC1, DESPROVEJO o Apelo.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa, 30 de junho de 2016

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
Relator

1 Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;

(…)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 932. Incumbe ao relator: 

(…)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

(...)

b)  acórdão  proferido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  ou  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
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