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Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Brasília - DF 
 

URGENTE! 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL! 

 

 

Processo nº 0026262-79.2015.4.01.3400 

 
 
 
 

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - SINDITAMARATY, 

devidamente qualificado nos autos do processo indicado, através de seus 

procuradores constituídos, vem dizer e requerer o que segue. 

 

Trata-se de ação coletiva com pedido de antecipação de tutela 

ajuizada em face da União (Ministério das Relações Exteriores), objetivando-se 

declarar o direito dos servidores substituídos ao pagamento da indenização de 

residência funcional mensal, integral e tempestivamente. 

 

A sentença julgou procedente o pedido para determinar à União que 

efetue o pagamento da indenização de residência funcional aos substituídos pelo autor 

em missão no exterior, mensalmente e tempestivamente, uma vez cumpridos os 

requisitos previstos pelo Guia de Administração dos Postos – GAP 2011 (fls. 

400/408). 

 

Ainda, nos autos do agravo de instrumento interposto em face da 

decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sobreveio 

decisão concedendo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos (fls. 

411/412), reestabelecendo a decisão que deferiu o pedido de antecipação de 

tutela recursal no próprio agravo de instrumento. 

 

A decisão, datada de fevereiro de 2017, se deu com base no art. 

1.026, §1º do CPC e diante do registro do risco de dano grave ou de difícil reparação, 

ante a continuidade da situação de atraso no pagamento da indenização de 

residência funcional aos servidores do Itamaraty. 
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Ocorre que no mês de dezembro de 2018 os substituídos vivenciaram 

novamente o atraso no pagamento por parte da Administração. Por isso, em 04 de 

dezembro de 2018, a parte autora encaminhou ofício à Secretaria-Geral das Relações 

Exteriores, em anexo, exigindo a imediata regularização do reembolso da residência 

funcional a todos os servidores lotados no exterior (assistentes de chancelaria, 

diplomatas, oficiais de chancelaria e servidores do PCC/PGPE). Na oportunidade, o 

Sindicato alertou que a urgência consiste no fato de que “a destinação do recurso 

impacta diretamente a remuneração dos servidores, verba de caráter alimentar para o 

sustento próprio e de familiares”. 

 

Assim, resta claro o descumprimento da decisão judicial por parte da 

União, sendo imperiosa a necessidade de imediata intimação do ente público a quitar, 

com urgência, as parcelas vincendas a título de indenização de residência funcional 

aos substituídos em missão no exterior. 

 

Ante o exposto, requer-se a imediata intimação da União para que 

cumpra o determinado no feito, no sentido de quitar mensal, integral e 

tempestivamente as parcelas vincendas de indenização de residência funcional 

aos substituídos em missão no exterior, sob pena de aplicação de multa diária 

por descumprimento, a ser fixada por esse juízo. 

 

Por fim, para melhor organização dos trabalhos dos advogados 

constituídos, requer a expedição das publicações em nome do advogado Rudi Meira 

Cassel, OAB/DF 22.256, nos termos do artigo 272, § 2º e § 5º, do Código de Processo 

Civil1, sob pena de nulidade, conforme a jurisprudência2”. 

 

Brasília, 06 de dezembro de 2018. 

 

 

Rudi Meira Cassel 

OAB/DF 22.256 

 

 

 

                                                           
1 Código de Processo Civil: Art. 272. (…) § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem 

os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados 
do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. (…) 
(...) § 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas 
em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. (...) 
2 “ É inválida intimação efetuada em nome de um advogado constituído nos autos se existe pedido expresso 

para que a publicação seja realizada em nome de outro patrono. (STJ, EDARESP 201200986550, JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:28/06/2013). 
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