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DECISÃO

Trata-se  de  ação  civil  pública  proposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL,  com pedido  de  antecipação de  tutela,  em face  da UNIÃO FEDERAL,
objetivando a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade no tocante aos artigos 1º,
II, “a” e “b” e 3º, do Decreto n. 9725/2019, no âmbito da Universidade Federal de Goiás,
bem como obstando seus efeitos concretos, para: suspender em definitivo os efeitos dos
artigos  1º  e  3º do Decreto  nº 9.725,  de 12  de março de 2019,  determinando-se,  em
consequência, que a União se abstenha de aplicá-los em relação à UFG; que a ré, em
definitivo,  não  considere  exonerados  e  dispensados  os  ocupantes  dos  cargos  em
comissão e funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019,
em  relação  à  UFG;  e  que  a  ré,  em  definitivo,  não  considere  extintos  os  cargos  em
comissão e funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019,
em relação à UFG.

Em sede de liminar, requereu a suspensão dos efeitos dos arts. 1º e 3º, do
Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, em relação à Universidade Federal de Goiás e
todos os seus campi; que a ré não considere exonerados e dispensados os ocupantes dos
cargos  em  comissão  e  funções  de  confianças  descritos,  no  aludido  normativo,  nos
estabelecimentos de ensino acima referidos e; que a ré não considere extintos os cargos
em comissão e funções de confiança descritos no Decreto n. 9.725, de 12 de março de
2019, na UFG.
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Alegou  o  presentante  ministerial,  que  a  presente  ação  direciona-se
exclusivamente aos efeitos do Decreto presidencial no âmbito da Universidade Federal
de Goiás, a qual teve, por força de seu texto, 114 (cento e quatorze) funções extintas que
correspondem ao montante de R$ 360.586,44 por ano, em seu orçamento, sendo certo
que a medida judicial adotada pretende obstar seus artigos 1º, II, “a” e “b”, e 3º, uma vez
que,  no  que  tange  a  cargos  em  comissão  e,  em  especial,  funções  de  confiança  de
universidades federais, estes são absolutamente inconstitucionais e ilegais, uma vez que
a extinção de cargos em comissão e de funções de confiança ora pretendida veiculada
por decreto presidencial editado pretensamente com base no art. 84, caput, inciso VI,
alíneas “a” e “b”, da Constituição viola a própria disposição desse artigo constitucional,
uma vez que os efeitos desse  decreto direcionam-se a  cargos ocupados,  conforme se
verifica  do  próprio  art.  3º  desse  decreto,  bem como afeta  diretamente  a  gestão  das
Universidades e Institutos Federais, a quem a constituição, conforme art. 207, atribuiu
autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Neste ponto, as referidas
disposições do Decreto  nº 9.725/19 ferem os seguintes  dispositivos  constitucionais  e
legais: Lei nº 9.394/1996, artigos 52, 53 e54; os artigos 2º; 3º, I e II, 5º, I e II, 6º, 37,
caput  e  I;  84,  VI;  206,  II,  III  e  VI,  207,  todos  da  Constituição  Federal.  Ressaltou,
também, que o Decreto nº 9.725/2019 passou a gerar efeitos concretos e imediatos, no
que se  refere  às  instituições  de  ensino acima indicadas,  desde  31  de  julho  de  2019,
conforme o inciso II de seu art. 1º. Finalizou que serão, ainda, demonstrados os efeitos
deletérios concretos para continuidade da gestão administrativa da UFG, apurados com
detalhe no Inquérito Civil  nº 1.18.000.001027/2019-48, instaurado com o escopo de
apurar e investigar a questão objeto desta demanda, o qual é juntado como prova nesta
ação, efeitos esses que ferem ainda critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A  princípio,  determinou-se  a  intimação  da  UNIÃO  FEDERAL,  para  se
manifestar acerca do pedido de tutela de urgência, no prazo de 3 (três) dias, bem como a
intimação  da  Universidade  Federal  de  Goiás  para  manifestar-se  a  respeito  de  seu
interesse em intervir no feito e, caso positivo, como se dará seu ingresso.

A  União  se  manifestou  (Id  80465695),  oportunidade  em  que  sustentou,
preliminarmente, a inadequação da via eleita, tendo em vista a utilização indevida da
ação  civil  pública  como  instrumento  de  controle  de  constitucionalidade,  não
prosperando,  assim,  a  tentativa  de  fazer  crer  que  a  iniciativa  ministerial  tenha  por
objetivo impugnar os efeitos concretos do Decreto nº 9.725/2019, notadamente diante
do  pedido  de  suspensão  definitiva  dos  artigos  do  aludido  decreto,  impedindo-a  de
extinguir os cargos comissionados citados. No mérito, sustentou que a medida realizada
pelo aludido decreto não inviabilizará a gestão das Universidades Federais existentes e
não acarretará danos ao direito à educação dos alunos de tais instituições, sendo certo
que  a  reforma  administrativa  não  implica  em  qualquer  violação  ao  princípio  da
autonomia universitária, uma vez que a entidade universitária não está à margem de
observância  do  regramento  genérico  administrativo  e  até  mesmo  da  observância  da
lógica hierárquica administrativa tradicional do Poder Executivo (art. 84 da CRFB/88),
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já que o foco do primado da autonomia universitária é a salvaguarda de sua liberdade
educacional,  posto  que  a  redução  de  cargos  em  comissão  e  funções  de  confiança
promovida pelo Decreto n. 9.725/2019 versa sobre racionalização da estrutura de cargos
em comissão e funções de confiança de todo Poder Executivo Federal. Pontuou, ainda,
sobre  a  vedação  legal  à  concessão  pleiteada,  nos  termos  do  art.  1º,  §1º  da  Lei  n.
8.437/92, bem como sobre a ausência de requisitos de urgência arguidos na presente
ação,  uma  vez  que  elevado  percentual  destes  cargos  extintos  já  se  encontrava
desocupado,  o  que  demonstra,  inclusive,  ausência  de  lesividade  da  medida.  Carreou
documentos.

A UFG manifestou interesse em intervir na condição de amicus curiae, nos
termos do art. 138 do CPC (Id 81349620).

Manifestação  do  MPF  acerca  do  aduzido  pela  União  (Id  83075085),
oportunidade em que carreou documentos.

Proferida decisão de impedimento pelo MM. Juiz Federal Leonardo Buissa
Freitas (Id 81377079), pelo que vieram os autos a mim conclusos.

É o relatório. Decido.

De início, indefiro o pedido de intervenção da UFG no feito na condição de
amicus curiae, consoante preconiza o art. 138 do CPC, uma vez que não demonstrou a
requerente  existência  dos  requisitos  elencados  no  indigitado  dispositivo  legal,  quais
sejam:  a  relevância  da  matéria,  especificidade  do  tema  ou  repercussão  social  da
controvérsia ou representatividade adequada do postulante; pelo contrário, a relevância
da  matéria  pressupõe  que  a  “questão  jurídica  objeto  da  controvérsia  extrapole  os
interesses  subjetivos  das  partes”  (Curso Didático  de  Direito Processual  Civil;  Elpídio
Donizetti; 21. ed. rev., atual. e ampl.; São Paulo: Atlas, 2018; pág. 315), o que não é a
hipótese dos autos.

Em sua própria manifestação, a UFG argumentou que: “no caso dos autos, a
Universidade Federal de Goiás - assim como as demais Instituições Federais de Ensino
que serão impactadas pelo Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, a partir de 31 de
julho de 2019 - tem a contribuir com dados e elementos da atuação institucional, sendo
o mérito da demanda já devidamente apresentado pelo Ministério Público Federal em
inicial. O Magnífico Reitor, EDWARD MADUREIRA BRASIL, apontou a extinção das
funções que impacta negativamente na Instituição na medida que afeta diretamente a
estrutura organizacional e a atuação dos servidores nela investidos, que respondem por
diversos espaços de gestão em níveis tático e operacional, de assessoria pedagógica à
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coordenação de pesquisa de pós graduação e inovação. A partir da análise dos quadros
de  extinção,  observa-se  que  deixarão  de  existir  diversas  coordenações,  assessorias  e
chefias  de  setores  de  importância  acadêmica  e  administrativa  para  o  pleno
funcionamento institucional” (Id 81349620 – pág. 2).

Evidencia-se, assim, que, ao analisar o mérito, a UFG encampou as razões
suscitadas pelo MPF, a demonstrar que a questão jurídica cinge-se aos seus interesses
institucionais.

Ademais,  a  especificidade  do  tema  demanda  conhecimento  técnico  ou
científico  útil  à  formação  da  convicção  do  Juízo,  o  que  não  foi  comprovado  pela
requerente, bem como que a repercussão social da controvérsia igualmente não restou
demonstrada, uma vez que objetiva a parte autora a declaração de inconstitucionalidade
e ilegalidade, no tocante aos artigos 1º, II, “a” e “b” e 3º, do Decreto n. 9.725/2019, bem
como  obstando  seus  efeitos  concretos,  exclusivamente,  no  âmbito  da  Universidade
Federal de Goiás.

Finalmente,  tem-se  que  a  representatividade  adequada  pressupõe  que  a
figura  do  amicus  curiae  não  deve  intervir  para  defender  seus  interesses,  mas  o  de
determinada coletividade.

Por  fim,  a  participação  do  amicus  curiae,  que  se  trata  de  um  terceiro
especial  que  possui  um  interesse  institucional,  e  intervém  no  feito  única  e
exclusivamente para prestar informações ou esclarecimentos acerca da matéria objeto
da controvérsia judicial, não possuindo legitimidade recursal, salvo a possibilidade de
recorrer da decisão que inadmite o seu ingresso no processo (art. 138, §1º do CPC).

Assim, mostra-se inadmissível o requerimento da UFG (Id 81349620).

Ademais,  embora  tenha  se  manifestado  a  UFG no  sentido  de  apontar  a
impossibilidade de constar no polo ativo da demanda como assistente litisconsorcial, em
razão da ausência de prévia autorização do Advogado-Geral da União, nos termos do art.
39  da  Lei  13.140/2015  (Id  81349620),  entendo  que,  tal  como  acima  exposto,  o
provimento judicial  requerido afeta diretamente a esfera jurídica desta instituição de
ensino, que possui personalidade jurídica própria e, portanto, cabendo a esta suportar os
efeitos  jurídicos  e  financeiros  de  eventual  procedência  do pedido,  inclusive  para dar
cumprimento a tal decisão, ainda que não se oponha àquele.
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Assim, se há óbice para que figure a UFG no polo passivo,  deve a  parte
autora diligenciar sobre a sua inclusão neste feito para que ela sofra os efeitos da decisão
e da coisa julgada.

Rejeito,  ainda,  a  preliminar  de  inadequação  da  via  eleita,  sob  a
argumentação  de  utilização,  pelo  MPF,  de  ação  civil  pública  como  instrumento  de
controle abstrato de constitucionalidade do Decreto de n. 9.725/2019, uma vez que, tal
como acima ressaltado, a pretensão autoral reside única e exclusivamente na sustação de
seus efeitos concretos no âmbito da UFG.

Verifica-se,  assim,  que  o  MPF  objetiva  a  sustação  de  ato  normativo
destinado  à  produção  de  efeitos  concretos  e  determinados,  eis  que  limitada  aos
servidores da Universidade Federal de Goiás, admitindo-se seu manejo como causa de
pedir na presente ação, portanto.

Prosseguindo,  tem-se  que  a  tutela  provisória  pode  fundamentar-se  em
urgência  ou evidência (art.  294 do CPC).  O art.  300 do CPC dispõe que a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando  os  autos,  vislumbra-se,  parcialmente,  a  plausibilidade  do
direito.

Assim dispõem os arts. 1º e 3º do Decreto nº 9.725/19, de 12 de março de
2019, in verbis:

"Art. 1º Ficam extintos os seguintes cargos em comissão e funções de confiança
no âmbito do Poder Executivo federal:

[...]

II - em 31 de julho de 2019, na forma do Anexo II:

a) mil, cento e quarenta e sete Funções Gratificadas, de que trata o art. 26 da Lei
nº 8.216, de 1991; e

b) onze mil, duzentas e sessenta e uma Funções Gratificadas de que trata o art. 1º
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da Lei nº 8.168, de 1991, nos níveis 9 a 4.

[...]

Art. 3º Os eventuais ocupantes dos cargos em comissão e das funções de
confiança que deixam de existir por força deste Decreto ou das gratificações cujas
ocupações são por ele limitadas ficam automaticamente exonerados ou
dispensados, nas respectivas datas de extinção ou de início da limitação à
ocupação dos quantitativos correspondentes."

Verifica-se,  ictu oculi,  em uma análise perfunctória,  típica das  tutelas  de
urgência, que os arts. 1º, II, 'a' e 'b', e 3º, do Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019,
vão de encontro à norma insculpida no art. 84, VI, 'b', da CRFB/88, que assim dispõe:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

[…]

VI – dispor, mediante decreto, sobre:

[…]

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

Assim, extrai-se da mencionada disposição constitucional que não é possível
o Presidente da República estabelecer, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou
cargos  públicos  ocupados,  atentando-se  para  a  previsão  contida  no  art.  48,  X,  da
CRFB/88, que prevê a elaboração de lei  em sentido formal no tocante à tal  matéria.
Confira-se:

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República,
não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, disport sobre todas as
matérias de competência da União, especialmente sobre:

[...]

X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas,
observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (grifo nosso)        

Portanto,  interpretando-se  conjuntamente  os  citados  dispositivos
constitucionais, tem-se que há duas hipóteses distintas e bem definidas: a) a extinção de
funções  e  cargos  públicos  vagos  pode  se  dar  por  meio  de  decreto,  de  competência
privativa do Presidente da República; b) porém, quando ocupados, tais funções e cargos
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só podem ser extintos por meio de lei em sentido formal, até porque o decreto não pode
servir  como  instrumento  de  efeitos  concretos  para  o  fim  de  exonerar  e  dispensar
servidores, sob pena de, assim, invadir-se a competência do Congresso Nacional.

Evidente,  portanto,  a  inconstitucionalidade  dos  aludidos  dispositivos  do
decreto em testilha, no tocante à extinção de funções e cargos públicos ocupados, o que
impõe a suspensão dos efeitos dos arts. 1º e 3º, do Decreto nº 9.725, de 12 de março de
2019, em relação à Universidade Federal de Goiás e todos os seus campi.

Já no que pertine aos cargos e funções vagos, considerando que a própria
Lei  Maior  conferiu  competência  ao  Presidente  da  República  de  extingui-los,  sem
ressalvar  a  autonomia financeira  e  administrativa  do ente  de  administração  pública,
tampouco  impor  limites  ou  condicionantes  a  tal  exercício,  não  se  visualiza  a
inconstitucionalidade do decreto no particular.

Deste modo, a medida pleiteada pelo autor é cabível apenas para evitar a
extinção das Funções Gratificadas no âmbito da UFG que se encontravam ocupadas em
12/03/2019, mantendo-se a extinção das funções que estavam vagas na citada data.

Já no que pertine à análise do periculum in mora, tem-se que a a extinção
dos cargos e  funções comissionados de cargos ocupados repercute negativamente na
prestação dos serviços e atividades administrativas, financeiras, de gestão de pessoas,
operacional e infraestrutura desempenhada pela Universidade Federal de Goiás.

O decreto presidencial de n. 9725/2019 é ato de efeito concreto, o que se
evidencia, notadamente, diante da informação trazida pelo Ministério da Educação, por
intermédio do ofício de n. 148/2019/GGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC (Id 80465675 –
pág. 1), informando que a medida atinge, no âmbito da UFG, 13 (treze) funções livres e
101 (cento e uma) funções ocupadas, na data do referido Decreto.

Ressalte-se,  por  fim,  que  diante  do  quadro  de  possível  desorganização
administrativa a importar em graves danos à instituição de ensino e seus alunos, bem
como diante do comprometimento de sua autonomia universitária insculpida pelo art.
207 da CRFB/88, é evidenciada em razão da extinção automática de cargos e funções
gratificadas ocupadas, violando-se, assim, atribuição exclusiva do reitor desta instituição
de ensino. Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de
urgência concedida, no caso, uma vez que, caso revertida posteriormente, poderá ser o
aludido decreto aplicado em sua integralidade.
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Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela,  determinando à União,  no que tange tão somente aos cargos e
funções  públicas  ocupadas  em  âmbito  da  Universidade  Federal  de  Goiás:  a)  que
suspenda parcialmente os efeitos dos artigos 1º, II, 'a' e 'b', e 3º, do Decreto nº 9.725, de
12 de março de 2019, apenas em relação aos cargos ocupados na data de 12/03/2019; b)
não considere exonerados e dispensados os ocupantes dos cargos em comissão e funções
de  confiança descritos  no Decreto  nº  9.725,  de  12  de  março de  2019,  desde que  os
referidos ocupantes já estivessem investidos no cargo na data de 12/03/2019; c) não
considere extintos os cargos em comissão e funções de confiança, descritos no Decreto
nº  9.725,  de  12  de  março  de  2019,  que  se  encontravam  ocupadas  em  12/03/2019,
mantendo-se a extinção tão somente das funções que estavam vagas nesta data.

Cite-se e intimem-se; após, à parte autora em réplica, devendo as partes,
desde logo, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as.

Por fim, intime-se o MPF para que inclua no polo passivo a UFG, conforme
as razões acima expostas.

Goiânia, (assinatura eletrônica – ver data no rodapé).

EDUARDO PEREIRA DA SILVA

Juiz Federal Substituto da 1a Vara Federal

em designação eventual na 3ª Vara Federal
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