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DECISÃO

            Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em desfavor da UNIÃO, visando a obtenção de
provimento jurisdicional, em sede de liminar, que determine  a suspensão dos efeitos dos arts. 1º e 3º, do Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019,
o qual passou a surtir seus efeitos desde o dia 31 de julho de 2019, em relação à Universidade Federal de Sergipe e ao Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS, bem como 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; por fim, em caso de exoneração e/ou
dispensa dos servidores ocupantes dos cargos em comissão e/ou funções de confiança da UFS - Universidade Federal de Sergipe e do IFS -
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, pretende o restabelecimento, sem qualquer prejuízo financeiro aos
servidores nos cargos e funções anteriormente por eles ocupados.

                        Especificadamente, fomula o Ministério Público Federal os seguintes pedidos:

"A) suspender os efeitos dos artigos 1º e 3º do Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, em relação à UFS - Universidade Federal de
Sergipe e ao IFS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe;

B) que a ré 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 UFS - Universidade Federal de Sergipe e ao IFS - Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Sergipe;

C) que a ré 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 UFS - Universidade Federal de Sergipe e ao IFS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe;"

D) em caso de exoneração e/ou dispensa dos servidores ocupantes dos cargos em comissão e/ou funções de confiança da UFS -
Universidade Federal de Sergipe e do IFS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, que a ré restabeleça, sem
qualquer prejuízo financeiro os servidores nos cargos e funções anteriormente por eles ocupados

 

                        Narra o Ministério Público que o Presidente da República editou o Decreto nº 9.725/2019, adotando normas inconstitucionais, atinentes a
cargos em comissão e especial, bem assim a funções de confiança das Universidades e Instituições Federais, ressaltando que o referido decreto
passou a gerar efeitos concretos e imediatos, em relação à Universidade Federal de Sergipe e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Sergipe - IFS, a partir de 31 de julho de 2019.

                        Registra os efeitos deletérios concretos para a gestão das mencionadas Instituições de Ensino, apurados no Inquérito Civil Nº
1.35.000.000622/2019-85, procedimento que fora colacionado ao presente feito.



                        A princípio, determinou-se a intimação da UNIÃO FEDERAL, para se manifestar acerca do pedido de tutela de urgência,  no prazo de
72horas, bem como a inclusão da Universidade Federal de Sergipe e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS, como
assistentes litisconsorciais (ID. nº 4058500.2910821).

                        A União, em petição de ID. nº 4058500.2933219, aduz que o Decreto nº 9.725/2019 não implica em qualquer violação ao princípio da
autonomia universitária e ao princípio da reserva legal, requestando que não seja deferido o pleito antecipatório, ou, alternativamente, que, caso haja
entendimento de que os cargos não poderiam ter sido extintos, a manutenção das exonerações, cabendo aos gestores definir quais servidores deverão
ser nomeados para os respectivos cargos e funções. Adota, como fundamento do seu pleito, em suma, a inexistência de violação aos princípios da
autonomia universitária e da reserva legal, e a impossibilidade do Poder Judiciário definir quais servidores devem ocupar cargos ou funções de
confiança, descrevendo sobre os referidos institutos.

                      Manifestação do MPF acerca do aduzido pela União (ID. nº 4058500.2963658), reiterando a postulação formulada na exordial.

                     O IFS. através do Petitório de ID. nº 4058500.2954458, informou que não tem autorização legal para manifestar interesse jurídico em litigar
como assistente na presente lide.

                   É o que importa relatar.

                   Passo a decidir.

                   O art. 12 da Lei nº 7.347/85 autoriza ao juiz a concessão de tutela de urgência, em Ação Civil Pública, com ou sem justificação prévia. O art.
300 do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para concessão de tutela de urgência. Pois bem.

                   Dispõe 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:

(...) omissis;

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 da Lei nº 8.168, de 1991, nos níveis 9 a 4.

(...) omissis;

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."

                   Um dos fundamento da edição do decreto supramencionado, conforme consta da exposição de motivos, é o art. 84, VI, da Constituição, que
estabelece que, exceto na hipótese de cargos e funções que se encontrem vagos, a extinção de cargos deve acontecer por meio de lei, cuja iniciativa é
do Presidente da República.

                        Dispõe o art. 48 da Carta Magna, por sua vez, o seguinte:



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, dispor 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;

                 Fazendo-se uma interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais, conclui-se que, a exceção de funções e cargos vagos, a extinção
de funções e cargos públicos apenas pode ocorrer através de lei.

               O decreto, em discussão, editado por Sua Excelência, o Presidente da República, é ato de efeito concreto, enquanto, à luz do disposto na
Constituição, deveria ter caráter normativo, salientando-se que, quando da edição deste, a maioria dos cargos e funções da UFS e do IFS/SE
encontravam-se ocupados, conforme restou apurado no Inquérito Civil nº 1.26.000.001179/2019-37, Nota Informativa n°
6/2019/DEMOR/SEGES/SEDGG-ME, bem como considerando as explanações da UFS e IFS/SE.

                  O artigo 3º do Decreto nº 9.725/2019 dispõe:

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.

               Assim, evidente a inconstitucionalidade dos dispositivos do referido decreto, ressaltando-se que o artigo 84, VI, "a", da CF, apenas, permite ao
Presidente da República dispor sobre a "organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação
ou extinção de órgãos públicos.

            Da mesma maneira, a necessidade de contingenciamento orçamentário não autoriza a violação às normas constitucionais.

            Registre-se, ainda, que o Decreto nº 9.725/2019 abalaria a gestão da Universidade e eo Instituto Federal em Sergipe, aos quais a Constituição
de 1988, em seu art. 207, atribuiu autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial, competindo aos Reitores a exoneração ou dispensa
dos servidores das funções de confiança e cargos em comissão.

            Assim, presente está a probabilidade do direito alegado.

        Presente, também, a urgência, porquanto, a extinção dos cargos e funções comissionados repercute negativamente na prestação dos serviços e
atividades administrativas, financeiras, de gestão de pessoas, operacional e infraestrutura desempenhada pelas Universidades e Institutos Federais,
conforme informações prestadoas pelos Reitores das referidas Instituições, no Inquérito Civil, que ora transcrevo:

"Em resposta ao documento em epígrafe, vimos informar que, em razão do disposto no Decreto n°9.725/2019, o Instituto Federal de Sergipe
será atingido com o corte de 69 (sessenta e nove) funções gratificadas, sendo 57 (cinquenta e sete) do código F G-4 e 12 (doze) do código F
G-5, o que impactará negativamente no regular desempenho de atividades de coordenaçã o ou no acometimento de atribuições
originariamente nã o previstas para os servidores em seu plano de carreira, dada as especificidades de cada campus, que sofrerã o mais com
o referido corte.

No tocante ao Decreto n° 9.741/2019, em que pese o corte nominal ser de 30% (trinta por cento), na prática este percentual alcança de 37,6%
(trinta e sete virgula sessenta e quatro por cento) do custeio, quando se retira da conta as verbas destinadas à assistência estudantil, que será



mantida integralmente, o que acarretará em dificuldades para honrar os contratos firmados, essê ncias à manutençã o básica da instituiçã o,
atingindo serviços de limpeza, conservaçã o, manutençã o, segurança, telefonia, água e energia, destacando que há diversos contratos
vencendo no próximo mês de julho, sem que seja possível empenhar os valores necessários à sua renovação." (Trecho do Ofício nº
0310/2019/Reitora/IFS/SE)

"(...)

b) quando da publicação do Decreto 9.725/2019 o MEC não havia reportado sequer em nenhuma de suas matrizes de alocação e
dimensionamento de pessoal qualquer exclusão ou extinção de funções desta IFES. Ao contrário, o Decreto era taxativo nos seus anexos
quais as funções seriam excluídas e extintas e em quais circunstâncias e atos normativos a que se referia;

c) a extinção das funções gratificadas ocupadas impacta diretamente nas atividadesadministrativas e indiretamente nas atividades acadêmicas,
haja vista a necessidade premente de se manter uma estrutura condizente com a proposta e o comprometimento educacional e social a que se
colima a UFS;

d) segundo o Ofício-Circular N° 44/2019/GAB/SAA/SAA-MEC, esse ressalta apenas a necessidade de que as IFES avaliem "a sua estrutura de
cargos e funções com o intuito de dimensionar os riscos, verificando aqueles que serão extintos dessa estrutura", o que fora executado outrora,
conforme estudos de dimensionamento de pessoal e as informações já repassadas a essa Procuradoria; onde a UFS sempre envida esforços
no sentido de remanejar funções, as quais já estavam em número aquém para devido atendimento à comunidade acadêmica, como no
exemplo citado em ofício anterior, o Campus de Glória, o qual faz parte do projeto de criação, expansão e a ampliação do número de
matrículas decorrentes da interiorização da UFS;

e) Contudo, quando da abertura do sistema SIAPE para o lançamento dos dados da folha de pagamento do mês de Agosto, fomos
surpreendidos com a exclusão das rubricas inerentes a 94 (noventa e quatro) funções gratificadas e o impedimento para atualização dos
lançamentos dos servidores vinculados a essas funções até então (Trecho do Ofício da UFS, ID. nº 4058500.2906193)."

            Quanto ao pedido para que a ré restabeleça, sem qualquer prejuízo financeiro aos servidores, os cargos e funções anteriormente ocupados, não
há como atender plenamente a esta postulação, porquanto os servidores não poderão ser remunerados, nos períodos em que não exerceram as suas
atribuições nos referidos cargos ou funções. Assim, possível, apenas, o restabelecimentos dos cargos e funções públicos, antes ocupados, quando da
vigência do decreto aqui tratado, devendo os servidores serem nomeados pelos reitores da Instituições de Ensino respectivas, com efeitos a partir da
data da nova nomeação.

           Registro, ainda, que foram proferidas decisões, pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul e de Pernambuco, acostadas neste processo, que
everedam pelo mesmo caminho trilhado por este Juízo.

            Assim, DEFIRO, em parte, a medida liminar requestada, para determinar 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 Sergipe - UFS e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe -
IFS/SE, restabelecendo-se os cargos e funções de confiança que estavam ocupados, quando da vigência do aludido Decreto, ficando dos Maginificos
Reitores das aludidas Instituições de Ensino a nomeação dos titulares dos cargos e funções de confiança, acima referidos.

            Cite-se a União para responder a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC/2015.

            Se, com a resposta, forem acostados documentos ou suscitadas quaisquer das hipóteses do art. 337, do CPC/2015, intime-se a parte autora
para se manifestar no prazo de até 15 (quinze) dias.



          Intimem-se a Universidade Federal de Sergipe e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe acerca do aqui decidido.

            Após, voltem-me os autos conclusos.

 

Edmilson da Silva Pimenta

Juiz Federal
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