
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEVIDOR PÚBLICO. 
OBSCURIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO. EMBARGOS 
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I – O Recorrente opôs Embargos de Declaração à Decisão do Conselho de Administração que decidiu 
negar provimento ao Recurso Administrativo.
II – Embargos conhecidos em razão do atendimento aos pressupostos e condições insculpidas na Lei nº 
9.784/1999, art. 6º, art. 58, inciso II, art. 59 e art. 60.
III – Decisões do Conselho de Administração, quando unânimes, tem-se como entendimento que não cabe 
recurso administrativo, por expressa proibição do art. 77 do RITRF da 1ª Região.
IV – A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre 
solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
V – O Recorrente pretende a modulação dos efeitos da Decisão Presi 148 (2669268), de modo que a pena 
de suspensão por 90 dias, convertida em multa, seja fixada para cada trimestre em um mês de desconto de 
50% da remuneração, bem como estabelecido que possa participar de processo de remoção.
VI – Vislumbro que não ficou definido o interregno para o cumprimento da penalidade e as justificativas 
apresentadas são razoáveis a que se atenda ao pleito.
VII – Quanto à participação em processo de remoção, a Resolução CJF nº 158/2011 afastou esse 
impedimento e, de per si, dissuade qualquer alteração no conteúdo do decisum acoimado.
VIII – Embargos parcialmente acolhidos. Desconto de 16% ao mês.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração, por unanimidade,  DAR PARCIAL PROVIMENTO AO 
RECURSO,  com a ressalva do Desembargador Federal Hercules Fajoses com relação ao cabimento dos 

embargos declaratórios em matéria administrativa., nos termos do voto do Relator.
Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 20.02.2020

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 
Federal, em 09/03/2020, às 18:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 
verificador 9905985 e o código CRC 79E73B5A.
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