
 

 

Superior Tribunal de Justiça

EDcl no RECURSO ORDINÁRIO EM MS Nº 12.549 - RO (2000/0116484-8)
 
RELATOR : MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA
EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO 

DE RONDÔNIA - SINDSAUDE 
ADVOGADO : HÉLIO VIEIRA DA COSTA E OUTRO
EMBARGANTE : ESTADO DE RONDÔNIA 
PROCURADOR : NILTON DJALMA DOS SANTOS  E OUTROS
EMBARGADO : OS MESMOS 

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE E DIREITO DE DEFESA. 
QUESTÕES ANALISADAS. DECISÃO EXTRA PETITA  QUE NÃO SE 
VERIFICA. INDENIZAÇÃO E SÚMULA 269/STF. 

As questões levantadas pelo Sindicato embargante (estabilidade 
e violação ao direito de defesa) foram devidamente discutidas e analisadas pelo 
aresto recorrido.

O acórdão, em síntese, culminou por decidir que o Estado pode 
dispensar tais servidores, mas em obediência aos preceitos da Lei nº 9.801/99, 
o que não faz com que a decisão tenha sido extra petita  ou tenha infringido o 
enunciado da Súmula 269/STF.

Ambos os embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, rejeitar os 
embargos opostos pelo Sindicato e, por maioria, rejeitar os embargos opostos pelo Estado de 
Rondônia, ficando vencido o Sr. Ministro Gilson Dipp. Os Srs. Ministros Felix Fischer e 
Jorge Scartezzini  votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 21 de novembro de 2002 (data do julgamento).

MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 
Relator
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RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA(Relator): 

São dois embargos declaratórios opostos contra decisão assim ementada por 
esta C. Turma (fls. 5555):

"RECURSO EM  MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO.  
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES CELETISTAS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E DE 
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE 
INDENIZAÇÃO (LEIS NºS 8.112/90 E 9.801/99).

Os servidores substituídos ingressaram no serviço público 
estadual depois de 5.10.83 e por essa razão não estariam amparados pela 
estabilidade, nos termos da Constituição de 1988, entretanto, cuidam-se de 
servidores com mais de 10 anos de serviço que foram simplesmente 
exonerados.

Por força da Lei nº 8.112/90, art. 243, § 7º, c/c art. 2º, inciso V 
da Lei nº 9.801/99, é devida indenização de um mês de remuneração por ano 
de efetivo exercício (igualdade de tratamento com os estáveis, para fins da 
referida quitação).

Recurso parcialmente provido." 

Nos embargos opostos pelo Estado de Rondônia alega-se que, ao conceder 
parcialmente a ordem, o decisum  divorciou-se dos elementos formais e materiais constantes 
dos autos, caracterizando-se como extra petita , na medida em que os servidores não teriam 
requerido a indenização concedida e que esta Corte seria incompetente para tal fixação e, ao 
mesmo tempo, teria deixado de aplicar a Súmula 269/STF.

Alega, ainda, a ocorrência das seguintes contradições: inaplicabilidade de 
Regime Jurídico dos Servidores da União aos Estados membros e a inadequação da aplicação 
da Lei nº 9.801/99 à espécie.

Nos embargos opostos pelo SINDSAÚDE afirma-se a existência de omissões 
em relação aos seguintes temas: estabilidade dos substituídos e quanto ao direito de defesa.

Constatando-se que ambos os pedidos teriam nítido caráter infringente, 
abriu-se vista aos respectivos embargados (fl. 5582) que, por sua vez, ofereceram suas 
impugnações (fls. 5588/94 e 5596/605).

É o relatório.
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VOTO

EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA(Relator): 

Inicialmente analiso os embargos opostos pelo SINDSAÚDE.
Quanto à alegação relacionada à estabilidade, não se verifica qualquer 

omissão, considerando o assim exposto:

"Dois pontos ressaem incontestes:

1) os substituídos ingressaram no serviço público do Estado 
depois de 5 de outubro de 1983, ou seja, à época da promulgação da 
Constituição de 1988, não contavam com 5 ou mais anos de exercício;

2) não se submeteram à prévia aprovação em concurso 
público, nos termos quer da constituição de 1967, quer da atual, e sim a um 
processo interno de seleção.

Desses fatos, emergem os seguintes corolários:

a) não se lhes é aplicável o art. 19, das Disposições 
Transitórias da Lex Mater de 1988, isto é, não detém a estabilidade 
extraordinária;

b) para lograrem, portanto, a estabilidade comum, haveriam de 
submeter-se a concurso."

(fl. 5527)

A partir desse trecho, também dissertou-se sobre a questão da alegada 
estabilidade, procedimento de fácil constatação (fls 5528 e segs.), sem contar as alegações de 
outros votos proferidos pelos ilustres colegas da Turma no mesmo sentido.

Daí, constatado que os respectivos servidores não detinham a estabilidade 
alegada, descabida a afirmativa de necessidade de observância ao direito de defesa.

Ultrapassados os argumentos expendidos pelo Sindicato embargante, volto-me 
contra a fundamentação estadual, sendo a principal delas o fato de que a decisão teria sido 
extra petita  no que concerne à indenização concedida.

A impetração tinha como objeto  "...declarar a nulidade do Decreto nº 8.955, 
de 17 de janeiro de 2000 em relação aos Substituídos e suspendendo definitivamente seus 
efeitos com o retorno das situações funcionais ao status quo ante, bem como, em caso de 
indeferimento da liminar, seja determinado o imediato pagamento das remunerações dos 
Substituídos retroativamente à data da Impetração, acrescidos de juros e monetariamente 
corrigidos..."  (fl. 38), em outras palavras, queriam a revogação da exoneração dos servidores 
celetistas admitidos na vigência da CF/67, invocando, para tanto, sua estabilidade.

Ao discorrer sobre o óbice ao reconhecimento da estabilidade dos substituídos, 
afirmando que contra preceito constitucional ditado pelo poder originário constituinte seria 
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inconteste invocar direito adquirido, concluí, sendo acompanhado pela maioria de meus 
pares:

"Não poderia, ante um quadro desse, penoso e assustador, com 
milhares de pessoas postas para fora do emprego, ficar apenas aqui 
lamentando. Daí a preocupação em encontrar uma solução dentro da lei, a 
mitigar a fria aplicação da norma legal para atender a números 
orçamentários..."

(fl. 5538)

(...)

"Ante o exposto, voto pela reforma do acórdão, em parte, para 
reconhecer devida a indenização aos substituídos de um mês de remuneração 
por ano de efetivo exercício, suspendendo, a partir desta data, a eficácia do 
ato governamental que os exonerou até que se proceda ao pagamento da 
indenização devida ou que se fixe, em ato normativo, o prazo para pagamento, 
nos termos do art. 2º, § 1º, incisos V e VI, da Lei 9.801, de 14-06-1999, que 
dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo público por excesso de 
despesa e dá outras providências."

(fls. 5540/1)

E ao final ainda fiz questão de salientar:

"Convém esclarecer, de logo, que não estou ordenando a 
reintegração desses servidores, estou sobrestando, agora, os efeitos do ato 
demissório até que se observe o disposto nos incisos referidos, enquanto isso 
perceberão salário a partir desta data."

(fl. 5541)

E nestes termos foi provido o recurso, como medida de justiça. Vê-se que 
constatada a não-estabilidade dos respectivos servidores, não haveria como impelir ao Estado 
sua reintegração mas, por outro lado, o Poder Judiciário culminou por encontrar uma solução, 
absolutamente dentro da legalidade e nem por isso pode ser considerada como extra petita .

Também não há que se falar em infringência ao enunciado da Súmula 269/STF 
porque, em apertada síntese, conclui o acórdão que o Estado pode dispensar tais servidores, 
mas não sem lhes conferir os benefícios que a Lei que dispõe sobre as normas gerais para 
perda de cargo público por excesso de despesa estabelece.

Tanto assim que restou determinada a indenização ou a fixação de ato 
normativo determinando-a.   

Em razão de todas as argumentações esposadas, rejeito ambos os embargos de 
declaração opostos.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
EDcl   no

Número Registro: 2000/0116484-8 RMS 12549 / RO

Número Origem: 000002399

EM MESA JULGADO: 03/09/2002

 

Relator dos EDcl  
Exmo. Sr. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GILSON DIPP

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RONALDO BOMFIM SANTOS

Secretária
Bela. LIVIA MARIA SANTOS RIBEIRO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DE 
RONDÔNIA - SINDSAUDE

ADVOGADO : HÉLIO VIEIRA DA COSTA E OUTRO
T.ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO : GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA
RECORRIDO : ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : NILTON DJALMA DOS SANTOS SILVA E OUTROS

ASSUNTO: Administrativo - Servidor Público Civil - Demissão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DE 
RONDÔNIA - SINDSAUDE

ADVOGADO : HÉLIO VIEIRA DA COSTA E OUTRO
EMBARGANTE : ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : NILTON DJALMA DOS SANTOS  E OUTROS
EMBARGADO : OS MESMOS

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Após o voto do Ministro Relator rejeitando ambos os embargos, no que foi acompanhado 
pelos Ministros Felix Fischer e Jorge Scartezzini, pediu vista o Ministro Gilson Dipp."
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O referido é verdade. Dou fé.

 Brasília, 03  de setembro  de 2002

LIVIA MARIA SANTOS RIBEIRO
Secretária
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VOTO-VISTA

EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP: 

Trata-se de pedido de vista formulado em processo cujo Relator para acórdão 

foi o E. Min. José Arnaldo da Fonseca, onde se afastou a estabilidade ordinária e 

extraordinária de servidores do Estado de Rondônia. Todavia, sobrestou-se o ato de 

exoneração (aplicação da Lei Camata), até que seja pago o valor correspondente à 

indenização fixada por este Tribunal. A ementa sintetizou a quaestio aos exatos termos:

"RECURSO EM  MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO.   
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES CELETISTAS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E DE 
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE 
INDENIZAÇÃO (LEIS NºS 8.112/90 E 9.801/99).

Os servidores substituídos ingressaram no serviço público 
estadual depois de 5.10.83 e por essa razão não estariam amparados pela 
estabilidade, nos termos da Constituição de 1988, entretanto, cuidam-se de 
servidores com mais de 10 anos de serviço que foram simplesmente 
exonerados.

Por força da Lei nº 8.112/90, art. 243, § 7º, c/c art. 2º, inciso V 
da Lei nº 9.801/99, é devida indenização de um mês de remuneração por ano 
de efetivo exercício (igualdade de tratamento com os estáveis, para fins da 
referida quitação).

Recurso parcialmente provido." (fl. 5.555).

A parte dispositiva do julgado restou assim vazada, verbis :

"Ante o exposto, voto pela reforma do acórdão, em parte, para 
reconhecer  devida a indenização aos substituídos de um mês de remuneração 
por ano de efetivo exercício, suspendendo, a partir desta data, a eficácia do 
ato governamental que os exonerou até que se proceda ao pagamento da 
indenização devida ou que se fixe, em ato normativo, o prazo para pagamento, 
nos termos do art. 2º, § 1º, incisos  V e VI, da lei 9.801, de 14-06-1999, que 
dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo público por excesso de 
despesa e dá outras providências.

Convém esclarecer, de logo, que não estou ordenando a 
reintegração desses servidores, estou sobrestando, agora, os efeitos do ato 
demissório até que se observe o disposto nos incisos referidos, enquanto isso 
perceberão salário a partir desta data." (fls. 5.540/5.541).

Publicado o acórdão, Recorrente e Recorrido opuseram embargos 
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declaratórios. O Sindicato requer esclarecimentos quanto à estabilidade dos substituídos, bem 

como ao direito de defesa dos servidores. Já o Estado de Rondônia, pugna pela manutenção 

do acórdão a quo, ao entendimento de que o decisum  proferido por este Superior Tribunal de 

Justiça evadiu-se dos limites do recurso. Para tanto, o Estado aduz contradição, quanto aos 

seguintes pontos: a)  julgamento extra petita , pois o impetrante não requereu indenização; b) 

inaplicabilidade do regime jurídico dos servidores da União aos Estados Membros; c) 

inconstitucionalidade da aplicação da Lei Federal 9.801/99; d) incompetência do STJ para 

fixar indenização. Ao final, aponta omissão, ao fundamento de que o comando proferido por 

este Tribunal feriu o Princípio do Precatório, a Súmula 269-STF e a Lei 9.494/97.

Os embargos foram devidamente impugnados, em face dos efeitos infringentes 

solicitados, sendo que o E. Min. José Arnaldo, ao analisar ambos os recursos, votou pela 

rejeição de ambos, esclarecendo que os "servidores não detinham a estabilidade alegada, 

descabida a afirmativa de necessidade de observância ao direito de defesa. " Com relação ao 

recurso do Estado, o E. Min. esclareceu que a solução encontrada está amparada pela 

legalidade, não se consubstanciando em extra petita . Quanto ao restante, Sua Excelência 

aduziu: "também não há que falar em infringência ao enunciado da Súmula 269/STF porque, 

em apertada síntese, conclui o acórdão que o Estado pode dispensar tais servidores, mas não 

sem lhes conferir os benefícios que a Lei que dispõe sobre as normas gerais para perda do 

cargo público por excesso de despesa estabelece."

Como proferi voto vencido quando do julgamento do recurso ordinário, resolvi 

pedir vista dos presentes embargos para reapreciar a matéria.

Do exame dos autos concluo ser indiscutível a dissociação entre o pedido 

formulado à exordial e o provimento emanado desta Turma. Para tanto me reporto ao 

voto antes proferido.

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos do Sindicato e pelo 

acolhimento do integrativo do Estado para emprestar-lhe o excepcional efeito 

infringente, a fim de negar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto 

proferido às fls. 5.514/5.524.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
EDcl   no

Número Registro: 2000/0116484-8 RMS 12549 / RO

Número Origem: 000002399

EM MESA JULGADO: 21/11/2002

Relator
Exmo. Sr. Ministro  EDSON VIDIGAL

Relator dos EDcl  
Exmo. Sr. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GILSON DIPP

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA

Secretária
Bela. LIVIA MARIA SANTOS RIBEIRO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DE 
RONDÔNIA - SINDSAUDE

ADVOGADO : HÉLIO VIEIRA DA COSTA E OUTRO
T.ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO : GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA
RECORRIDO : ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : NILTON DJALMA DOS SANTOS SILVA E OUTROS

ASSUNTO: Administrativo - Servidor Público Civil - Demissão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DE 
RONDÔNIA - SINDSAUDE

ADVOGADO : HÉLIO VIEIRA DA COSTA E OUTRO
EMBARGANTE : ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : NILTON DJALMA DOS SANTOS  E OUTROS
EMBARGADO : OS MESMOS

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos opostos 
pelo Sindicato e, por maioria, rejeitou os embargos opostos pelo Estado de Rondônia, ficando 
vencido o Sr. Ministro Gilson Dipp."

Os Srs. Ministros Felix Fischer e Jorge Scartezzini votaram com o Sr. Ministro Relator.
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O referido é verdade. Dou fé.

 Brasília, 21  de novembro  de 2002

LIVIA MARIA SANTOS RIBEIRO
Secretária
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