
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Gab. 02 - DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS

PROCESSO: 1006274-02.2017.4.01.0000    PROCESSO REFERÊNCIA: 1004785-27.2017.4.01.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEILA MARIA SERAFIM PACHECO  
AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL 

DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento   interposto em face de decisão que indeferiu o pedido liminar objetivando 

fosse suspenso o ato que determinou sua remoção para a Embaixada do Brasil em Moscou, bem como fosse 

determinada sua remoção para CG Barcelona, E. Zagred, E. Vaticano ou E. Singapura.

Relata que a Portaria 429, de 31/05/2017, divulgou a relação de Oficiais de Chancelaria e servidores de nível 

superior das carreiras PCC/PGPE aptos a participarem do mecanismo de remoção, tendo sido a agravante/impetrante 

listada entre os inscritos.

Narra que recebeu, em conformidade com a Portaria 411/2007, lista com seis postos para que exercesse seu 

direito de opção.

Sustenta, conforme dispõe o art. 24, III, da Lei nº 8.829/1993, por estar atualmente lotada em posto de 

categoria C (Abu Dhabi), só poderá ser removida a posto de categoria A.

Formulados sucessivos questionamentos à Administração e apresentadas listas alternativas para lotação, 

relata ter sido determinada a sua remoção para a Embaixada do Brasil em Moscou, unidade de categoria C, em 

confronto com a disposição legal.

Alega que as opções expressadas pela agravante/impetrante recaíram sobre postos nos quais há vaga, dentre 

as previamente estipuladas no edital, devendo a Administração guardar obediência aos motivos explicitados para a 

abertura do mecanismo de remoção (necessidade de preenchimento das vagas indicadas) e atender, além do interesse 

público, ao interesse do servidor participante voluntário do certame.

Afirma que não conta com mais de 10 anos ininterruptos de exercício no exterior, tendo em vista que, antes 

de ser removida para o posto atual em Abu Dhabi, a servidora estava lotada em Mascate, e, entre um posto e outro, 

retornou para a Secretaria de Estado das Relações Exteriores  - SERE no Brasil em 2011.

É o relatório. Decido.

Em seu decisum, o MM. juízo a quo formulou as seguintes ponderações:

“[...] O mecanismo de remoção dos Oficiais de Chancelaria e Assistentes de Chancelaria 
é disciplinado pela Lei nº 8.829/1993, que, em seu art. 24, III, dispõe o seguinte:

Art. 24. Na remoção do Oficial de Chancelaria e do Assistente de Chancelaria entre 
postos no exterior, efetivada sempre de acordo com a conveniência da Administração, 
deverão ser obedecidos os seguintes critérios:



(...)

III - os que estiverem servindo em posto dos grupos C ou D somente poderão ser 
removidos para posto do grupo A. (Redação dada pela Lei nº 11.440, de 2006)

No caso em apreço, a impetrante, atualmente lotada em posto classificado como do 
grupo "C" (Abu Dhabi), foi removida ex officio para novo posto do grupo C, Moscou, 
havendo vagas em postos do grupo A em aberto, conforme se extrai da lista de remoção 
acostada às fls. 48/55 (rolagem única).

Nada obstante, reza o art. 22, §2º do mesmo diploma que "o prazo máximo de 10 (dez) 
anos consecutivos de permanência no exterior poderá estender-se, atendidos a 
conveniência do serviço e o interesse do servidor, desde que o período adicional seja 
cumprido em postos dos grupos C ou D, conforme normas a serem definidas em ato do 
Ministro de Estado das Relações Exteriores".

É exatamente o caso versado nestes autos, conforme se infere dos dados constantes do 
currículo acostado às fls. 76/78 (Num. 2299824), que indicam que a impetrante está há 
mais de dez anos em missões permanentes no exterior (lotações em Roma, Camberra, 
Paris, Mascate e

Abu Dhabi).

A teor do preceito normativo por último citado, o período excedente a 10 anos de 
exercício do servidor no exterior, por certo, deverá ser cumprido em postos classificados 
como "C" ou "D". 

Nenhuma ilegalidade vislumbro, pois, na decisão administrativa ora impugnada. [...]

No caso em apreço, ao contrário do que assentou o douto magistrado, a Agravante não está há mais de dez 

anos consecutivos no exterior cumprindo missões permanentes, visto que, de acordo com os documentos que seguem 

em anexo, a mesma retornou à Secretaria de Estado no Brasil no período compreendido entre as remoções para os 

dois últimos postos, em Mascate e Abu Dhabi.

A Agravante demonstrou o interesse na remoção paras postos de categoria A, sendo que as opções listadas 

não só preenchem o requisito legal, disposto no art. 24 da Lei 8.829/93, como, também, permaneceram os postos 

vagos após o resultado final do mecanismo de remoções.

A remoção da servidora para Moscou se mostra desprovida de razoabilidade quando há coincidência de 

interesses para outra localidade, pois não só a servidora desejava a remoção para outros postos, como a administração 

demonstrou seu interesse em preencher as vagas nessas localidades.

A Administração não justificou a necessidade da remoção da servidora para a Moscou, muito menos a fez a 

partir de consentimento desta, o que validaria o ato. Ou seja, não apresentou os motivos inspiradores da conduta.

Conforme entendimento jurisprudencial dominante, até mesmo o ato de remoção ex officio deve ser 

motivado, sob pena de se considerá-lo nulo. Isso porque muito embora o interesse público se sobreponha ao particular 

nos casos de remoção ex officio de servidor, é imperioso que a necessidade seja demonstrada para se preencher um 

dos requisitos essenciais do ato administrativo, a finalidade pública.

Nesse sentido:



ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO 
DESCONSTITUIR DECISÃO QUE ANULARA, DE OFÍCIO, CERTAME LICITATÓRIO. 
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto em 04/04/2016, contra decisão publicada em 22/03/2016.

II. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "consoante a teoria dos motivos 
determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato 
administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou 
inverídicos os motivos suscitados pela

administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões 
explicitadas no ato e o resultado nele contido" (STJ, MS 15.290/DF, Rel. Ministro 
CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/11/2011).

III. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que houve violação dos motivos 
determinantes, pela Administração, e, via de consequência, decretou a nulidade do ato 
administrativo que anulara o certame. Estando as conclusões do Tribunal de origem 
assentadas sobre premissas fáticas vinculadas ao conjunto probatório, não há como 
ultrapassar o óbice da Súmula 7/STJ, sendo certo que os fundamentos recursais, trazidos 
pela parte agravante, também não afastam a aplicação desse óbice formal. Nesse 
sentido: STJ, AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, DJe de 18/08/2014; AgRg no REsp 1.280.729/RJ, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2012.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 153.740/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)

Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da Portaria MRE nº 

474/2017, que determinou a remoção da servidora à Embaixada do Brasil em Moscou.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se o agravado, para a apresentação de defesa, nos termos do art. 1019, II, do NCPC.

BRASíLIA, 21 de setembro de 2017.

GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS

Desembargador Federal Relator
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