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DECISÃO INTEGRATIVA 
 
  
 
  
 

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal,
objetivando a correção de erro material que sustenta existir na decisão embargada, no
que tange à data em que passou a ter efeitos concretos o Decreto 9.725/2019 (Id
86261052).
 

 
 

É o breve relato. Decido.
 

 
 

Os presentes embargos são tempestivos, pelo que deles conheço.
 

 
 

No mérito, razão assiste à parte embargante.
 

 
 

Na decisão que apreciou o pleito liminar, ora embargada, ficou ressaltado que
“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-
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se a extinção das funções que estavam vagas na citada data”.
 

 
 

Desse modo, a tutela de urgência restou parcialmente deferida, nos seguintes
termos:
 

 
 
“(...) 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.
 

 
  

Ocorre que o art. 1º, II, do Decreto 9.725, de 12/03/2019[1], expressamente,
postergou para 31/07/2019 os efeitos concretos atinentes à extinção dos cargos em
comissão e funções de confiança ali especificados.
 

 
 

Daí a existência de evidente erro material na fundamentação e dispositivo do 
decisum embargado.
 

 
 

Diante do exposto, com fulcro no art. 494, I, do CPC, reconheço a existência
de inexatidão na decisão proferida em 09/09/2019 (Id 84463555), pelo que substituo a
redação da sua fundamentação e dispositivo pela seguinte:
 

 
 
 “(...) 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.
 
(...)
 
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 e funções que estavam ocupados na data de
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31/07/2019; 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
31/07/2019; 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 31/07/2019, mantendo-se a extinção tão somente das funções que estavam vagas
naquela data.
 
(...)”.
 

 
  

A presente decisão integra aquela proferida em 09/09/2019 (Id 84463555),
para todos os efeitos legais, mantidos inalterados os seus demais termos.
 

 
 

Por fim, defiro o pedido de inclusão da UFG no polo passivo, tal como
formulado pelo MPF (Id 86261052 – pág. 4).
 

 
 

Cite-se a UFG.
 

 
 

Retifiquem-se os registros para incluir no polo passivo a Universidade Federal
de Goiás.
 

 
 

Intimem-se. 
 

 
 

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

 
 

JULIANO TAVEIRA BERNARDES
 

Juiz Federal da 4ª Vara
 

em designação eventual na 3ª Vara
 

 

[1] 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 8.216, de 1991; e
b) onze mil, duzentas e sessenta e uma Funções Gratificadas de que trata o art. 1º da Lei nº
8.168, de 1991, nos níveis 9 a 4.
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