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RELATÓRIO FINAL DO GT SOBRE O FLUXO DA 

CARREIRA DE DIPLOMATA ENCAMINHADO POR 
MEMORANDUM AO SENHOR SECRETÁRIO-GERAL EM 

NOVEMBRO/20221 

 

 

 

SG/            /2022  

GT-FCD. Fase Quarta. Apresentação de relatório final sobre alternativas para 

possível reforma da carreira de diplomata, com vistas à regularização de seu fluxo.  

 

Senhor Secretário-Geral,  

 

Com a apresentação do presente relatório, o GT-FCD, criado pela Portaria nº 
374, de 4 de fevereiro de 2022, conclui a quarta e última fase de seus trabalhos, 

iniciados em meados de março último. Sou grato ao senhor Ministro de Estado e a 
Vossa Excelência pela confiança que em mim depositaram, bem como a todos os 
integrantes do Grupo pela dedicação e apoio recebidos, sem os quais esta 

empreitada não teria sido viável. Igualmente reconhecido sou pelo aporte e 
colaboração oferecidos por diversos colegas, alguns dos quais com larga experiência 
nos temas aqui trabalhados, bem como pela presidente da Associação de 

Diplomatas Brasileiros (ADB). 

 

2. Antes, porém, de dar início ao presente relatório, creio cabível reportar-me a 

duas pertinentes citações feitas por ocasião de outros exercícios que guardavam 
similitude com o que ora coordenei. A primeira delas aparece no relatório da CAOPA 
(Comissão de Aperfeiçoamento e Organização das Práticas Administrativas do 

Itamaraty), publicado em setembro de 1993. Reproduz discurso presidencial 
proferido quando da abertura dos trabalhos da Comissão: “A Comissão não 
apresentará por certo uma solução global e única, mas aproximações à realidade, 
hipóteses de trabalho, alternativas mais ou menos viáveis no curto, médio e longo 
prazos”. A segunda foi ditada pelo Embaixador Lúcio Amorim no momento em que 

submeteu o sumário executivo de consulta realizada à Casa em 2014 sobre 
compartilhamento de ideias e sugestões para o aperfeiçoamento de rotinas e 

métodos de trabalho e condições pessoais para o desenvolvimento de funções na 
SERE e no exterior. Na ocasião, referiu-se à assertiva do reputado consultor em 
administração pública Peter Drucker, cognominado “Pai da Administração 

                                                                 
1 N.B.: Os dados e estatísticas constantes deste memorandum estão atualizados até 21 de 

novembro de 2022, quando da finalização do Relatório Final. 
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Moderna”, de que “toda organização, biológica ou social, necessita de mudanças, 
caso sua estrutura básica tenha sofrido alterações significativas, qualquer empresa, 
organização sem fins lucrativos ou agência governamental que tenha completado meio 
século de existência precisa ser repensada em termos de políticas e regras de 
comportamento”. Vaticina, por final, que “persistindo como está, corre o risco de se 
tornar entidade ingovernável, não administrável e até descontrolada”. Trata-se, de 

fato, de considerações inequívocas. Precisamos proceder, de tempos em tempos, a 
mudanças estruturais, mesmo que de implementação difícil dado o espírito 
conservador de muitas instituições clássicas, como o Itamaraty, onde predomina 

forte tendência a mais se privilegiar inovações marginais do que reformas radicais, 
as quais sempre enfrentam entraves de natureza política e cultural e implicam 

significativo impacto financeiro. Essa constatação estimularia o desejo de nos 
debruçarmos não só sobre medidas que possam, se não superar entraves imediatos, 
estimular reflexões e conceber projetos, mas também sobre outras, de caráter mais 

estrutural.   

 

3. Para consolidar, de forma registral, em um único documento a abrangência 

das atividades desenvolvidas, julguei oportuno recapitular todas as diversas etapas 
dos trabalhos realizados desde que o GT foi criado. Comecemos, então, por sua 

“Fase Primeira”. Constituiu-se da organização, no final do mês de março, de uma 
ampla consulta a todos(as) os(as) servidores diplomáticos do MRE - objeto dos 
memoranda SG nº 59, de 28.03.22, e SG nº 75, de 13.04.22 - sobre suas percepções 

em torno da dinâmica atual da carreira. O nível de participação na enquete, da 
ordem de quase 55% dos(as) diplomatas, se revelaria inédito, sobretudo se 

comparado com iniciativas semelhantes ocorridas no passado. Na seleção de 
perguntas, não foram omitidos quaisquer temas considerados complexos ou 
polêmicos. Buscou-se objetividade e transparência, evitando-se posturas 

tergiversantes. Encontra-se a seguir documento disponibilizado na “Diplopedia” 
com os resultados gráficos do questionário conduzido.   
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4. Graças àquele questionário, chegou-se a 23 constatações, aqui resumidas: 

a) Em relação ao aumento das exigências temporais para fins de promoção, 
prevaleceram os requisitos de tempo de serviço no exterior e de chefia na SERE e 
nos postos, conquanto não tenha havido posições muito contundentes sobre o 
tema; 
 

b) Quanto à introdução de requisitos para fins de promoção, tiveram mais peso os 
itens “Tempo de Serviço em Postos C e D” e “Avaliações de Desempenho”; 

 
c) No tocante à introdução de um sistema de pontuação para basear as promoções, 

o “Tempo de Serviço em Chefias de Setores no Exterior” ganharia destaque; 
 

d) A preservação do Quadro Especial com novos critérios ou sua simples extinção 
receberam o endosso da maior parte dos(as) consultados(as); 

 
e) A ideia de se ampliar o interstício para fins de promoção predominou; 

 
f) A maior parte dos(as) participantes julgou adequada a média de 30 anos para a 

promoção ao topo da carreira; 
 

g) Percentual muito significativo dos(as) consultados(as) considerou que 15 anos 
deveria ser o período máximo de permanência no cargo de MPC; 

 
h) Também a grande maioria defendeu o estabelecimento de um limite máximo de 

exercício de chefia de posto, seja em anos ou em número de postos; 
 

i) A quase totalidade de partícipes considerou igualmente salutar a adoção de 
estratégias com vistas a manter profissionalmente motivados(as) colegas que não 
atingiram a classe de MPC; 

 
j) O encorajamento por especializações geográficas, o estímulo a comissionamentos 

e o oferecimento de missões a quem não atingisse o ápice da carreira foram as 
estratégias mais apoiadas para auxiliar o MRE a manter o interesse laboral desse 
segmento; 

 
k) A média ponderada das classificações no Curso de Formação de Diplomatas (CFD) 

foi julgada a mais apropriada para o posicionamento dos(as) Terceiros (as)- 
Secretários(as) (TS) na Lista de Antiguidade; 

 
l) A média ponderada dos(as) consultados(as) mostrou-se a favor de que apenas as 

promoções a Segundo-Secretário(a) (SS) ocorram por antiguidade; 
 

m) No tocante ao peso da antiguidade, acredita a grande maioria que deva ela ser 
levada em consideração junto ao mérito; 
 

n) A maioria defendeu a manutenção do Quadro de Acesso, desde que aperfeiçoado; 
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o) Praticamente todos os fatores apontados na enquete foram invocados para o 
aprimoramento do Quadro de Acesso; 

 
p) Em relação ao processo de promoção por mérito, tal como hoje existe, foi visto pela 

maior parte de diplomatas como às vezes justo e outras vezes injusto; 
 

q) A maioria quase absoluta de participantes da enquete declarou querer alcançar a 
classe de MPC; 

 
r) A realização pessoal e o reconhecimento profissional foram as razões mais 

invocadas para aspirar tornar-se MPC; 
 

s) Fazer o CAE mostrou-se intenção da grande maioria de diplomatas; 
 

t) A maior parte de colegas identificou o CAE, total ou parcialmente, como meio 

adequado de aferição da aptidão de conselheiras(os) a ascenderem a MSC; 
 

u) A maioria dos(as) participantes declarou não ter usufruído ou considerado usufruir 
de “Licença para Tratar de Interesses Particulares”, “Afastamento para Estudos” 
ou “Afastamento para Servir em Organismos Internacionais”, por conta de 
preocupação com suas perspectivas de promoção; 

 
v) Pouco menos da metade dos(as) participantes declarou que procura ou que 

procurou adquirir competências profissionais outras sem conexão com a 
diplomacia, por preocupação com o fluxo de carreira; 

 
w) A maioria afirmou que não exerce outras atividades profissionais concomitantes 

com a diplomacia.  

 

5. Os resultados obtidos nesse exercício, as informações armazenadas sobre 
considerações e depoimentos recebidos de diversas fontes, as discussões travadas 

no âmbito do GT e fora dele, bem como as análises cuidadosas realizadas em 
diversos momentos permitiriam consolidar, já no início de maio, um quadro de 
desafios - presentes e futuros - a enfrentar para o resgate da dinâmica funcional da 

carreira diplomática brasileira. Naturalmente, o questionário não esgotou in totum 
a temática, mas indicou tendências e forneceu pistas válidas. Ademais, refletiu, de 

uma parte, os anseios dos(as) mais jovens, e ecoou, de outra, os receios de 
profissionais mais maduros(as). Essa gama de apreciações foi considerada nas 
propostas de medidas estruturantes que serão apresentadas mais adiante neste 

relatório. Nelas, estarão embutidas a preocupação geral manifestada pelo tema, as 
esperanças nutridas por muitos(as) e a busca da salvaguarda do direito de todos.  
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6. Também a partir daquela enquete foi possível, como indicado, detectar uma 
série de desafios, os quais consubstanciariam o memorandum SG nº 92, de 

10.05.22. Como relatado nesse expediente, os sete grandes desafios identificados 
vão para além da simples desaceleração das promoções em decorrência do 

preenchimento do Quadro Especial e da elevação da idade da aposentadoria 
compulsória. Resgato-os, a seguir: 

 

Primeiro Desafio: 

Como fazer com que a subtração de vagas para promoção em face do 

número de candidatos(as) não desestimule o desempenho profissional, 
especialmente no caso de diplomatas mais modernos(as)?  

Atualmente, as principais recompensas que a carreira pode oferecer para 
fomentar um bom profissionalismo são as remoções e as promoções. Assim sendo, a 
brusca contração do número de vagas para crescimento funcional em relação ao 
número de postulantes reduz incentivos para o bom desempenho profissional, 
nomeadamente da geração jovem de diplomatas.  

Ao perceberem a falta de perspectivas de crescimento no curto prazo ou pior, ao 
constatarem a quase inviabilidade de alcançarem seu topo, poderão passar a assumir 
postura de acomodação e deixar de nutrir interesse em aceitar o enfrentamento de 
desafios maiores. A exequibilidade de uma progressão profissional regular, pelo 
menos até a classe de conselheiro(a), mostra-se, assim, essencial para a manutenção 
de uma força de trabalho motivada, disposta a fazer pleno uso de seu potencial. 

 

Segundo Desafio: 

Como motivar diplomatas que se encontram no Quadro Especial a 
manterem um bom desempenho funcional? 

Excetuando-se os(as) ministros(as) de primeira classe (MPC) do Quadro 
Especial (QE), os(as) quais, em sua grande maioria, exercem funções de chefia, 
sobretudo no exterior, faltariam às demais classes de diplomatas que se encontram 
no QE estímulos para a manutenção de uma boa atuação profissional. A estrutura 
piramidal da carreira traz consigo a premissa matemática de que a maior parte de 
diplomatas não chegará ao ápice da carreira. Não obstante esse constrangimento 
natural, seguem movidos(as) pela única recompensa que a instituição pode 
efetivamente ainda lhes oferecer, qual seja, a remoção para postos confortáveis. 

Nessas condições, se não forem encontradas formas de se identificar outros 
incentivos para esse grupo, corre-se o risco, na prática, de se desperdiçar parcela 
significativa de uma mão de obra qualificada disponível. Neste momento, quase 30% 
dos(as) ministros(as) de segunda classe e conselheiros(as) integram o QE. Esse 
cenário se torna ainda mais preocupante pelo fato de que, conforme revelou a 
consulta realizada, entre os(as) 760 diplomatas que ainda não chegaram ao topo da 
carreira, apenas 67, menos de 10%, portanto, indicaram não almejar serem 
promovidos(as) a MPC. Constata-se, portanto, enorme potencial de frustração, 
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panorama que pareceu ser bem reconhecido pelos(as) participantes da enquete. De 
fato, 24,6% indicaram considerar o QE disfuncional. 

Nas considerações discursivas, houve até mesmo os favoráveis à sua simples 
abolição, quer gradual, quer imediata. Alegam que, no momento atual, já teriam se 
perdido os propósitos que animaram a criação do QE. O mecanismo não mais 
funcionaria, nem como incentivo à aposentadoria, nem como artifício de criação de 
novas vagas. Destarte, como hoje configurado, não cumpriria as funções para as 
quais teria sido concebido. Também se revelaria desnecessário à manutenção ou à 
aceleração do fluxo de promoções. 

Em síntese, defendem que essa plataforma apenas reforça a distorção da 
pirâmide funcional de uma profissão muito hierarquizada. No tocante à eventual 
adoção de uma estratégia para manter profissionalmente engajados(as) diplomatas 
que não chegam a MPC, 96,9% de participantes do questionário a endossaram.  

 

Terceiro Desafio: 

Como mitigar as dificuldades com que se deparam as turmas mais 
recentes com a questão da data de ingresso na carreira, fator que se tornou 
quase determinante para as perspectivas de crescimento profissional?  

O ano de ingresso na carreira hoje constitui fator quase determinante para as 
perspectivas de ascensão profissional, prejudicando as turmas mais recentes. Sabe-
se que a concorrência constitui parte natural da carreira em razão de sua 
verticalidade e que, portanto, como já dito, apenas uma pequena parcela poderá 
alcançar seu topo. No entanto, atualmente, dois fatores tornam muito desiguais as 
oportunidades de se chegar ao vértice entre as gerações mais jovens. 

O primeiro desses fatores é o Quadro Especial (QE). Com o retardamento da 
velocidade das promoções, muitos(as) colegas correm o risco de terem suas carreiras 
prematuramente comprometidas pela passagem para aquela categoria ainda na 
classe de secretário(a). No caso de formandos(as) a partir de 2010, esse risco paira, 
na realidade, sobre turmas inteiras, de forma coletiva. Ademais, são particularmente 
prejudicados(as) diplomatas que ingressaram com mais idade na carreira, uma vez 
que, mesmo que logrem evitar o QE até a promoção a conselheiro(a), passarão para 
esse Quadro, nessa classe, inexoravelmente, ao completarem 58 anos de idade. 

O segundo fator é o peso da antiguidade nas promoções. Muitos(as) diplomatas, 
embora reúnam todos os requisitos objetivos para promoção a primeiro(a)-secretário(a) 
ou a conselheiro(a), carecem de chances reais de promoção no curto prazo em função 
da preferência tradicionalmente dada a colegas mais antigos(as) na classe. 

Dificilmente um(a) diplomata poderá disputar uma promoção, lastrada por 
meritocracia, com igualdade de condições, com colega de duas turmas anteriores. 
Embora essa tradição tenha suas razões para existir, no contexto criado pelo ingresso 
das grandes turmas, as chamadas “Turmas de Cem”, ela tende a gerar frustrações e 
fazer com que a chegada ao patamar maior da carreira constitua fator que derivaria 
também do ano de ingresso no MRE, e talvez ainda mais do que do mérito 
propriamente dito. 
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Quarto desafio: 

Como gerenciar o fenômeno de diplomatas que chegam a MPC tenderem 

hoje a passar parcela desproporcional de suas carreiras naquela classe? 

 Atualmente, chega-se a ministro(a) de primeira classe com uma média de 30,4 
anos de carreira e 55,15 anos de idade. Esses(as) diplomatas passarão, portanto, 
uma média de 19,85 anos como MPC, ou seja, 39,5% de suas carreiras. Destarte, ao 
viverem uma porcentagem tão significativa do tempo como MPC fazem com que um 
número menor de diplomatas acabe alcançando essa classe, conjuntura que dificulta 
a renovação das chefias e amplia o “desajuste” estrutural de lotação nas classes 
superiores da carreira, como se verá na introdução do desafio seguinte. 

 

Quinto desafio: 

Como enfrentar o “desequilíbrio estrutural de lotação” nas classes 
superiores da carreira gerado pelo aumento do número de MPCs e MSCs? 

Há, no momento atual, cerca de 450 MPCs e MSCs, quantitativo que vem 
aumentando ao longo da última década. Verifica-se um descompasso entre o número 
de diplomatas dessas classes e as funções para eles(as) disponíveis, como bem indica 
a tabela a seguir: 

 

ATUAL LOTAÇÃO 
MPC MSC TOTAL 

QTD % QTD % QTD % 

Exterior, Chefe de 
Posto 

148 69,5 38 16,0 186 41,3 

Exterior, não Chefe 
de Posto 

 0 0 119 50,2 119 26,4 

SERE, com DAS 5+  28 13,1 21  8,9 49 10,9 

SERE, sem DAS 5+  26 12,2 46 19,4 72 16,0 

Diplomatas 
cedidos(as) 

 9 4,2 13 5,5 22 4,9 

Diplomatas em LIP  2 0,9 0 0   2 0,4  

TOTAL 213 100% 237 100% 450 100% 

 

 

Pela pouca elasticidade da oferta de vagas no exterior para MPCs e MSCs e 
também pouca disponibilidade de cargos na SERE equivalentes a DAS-5 ou superior 
(antiga nomenclatura de cargos comissionados de direção), a tendência é que cada 
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vez mais integrantes dessas classes sejam direcionados(as) para outras funções, 
tipicamente ocupadas por conselheiros(as). Essa situação tende a gerar frustrações, 
não apenas nos(as) próprios(as) MPCs e MSCs, que deixam de ocupar atribuições mais 
condizentes com suas classes, mas também nos(as) conselheiros(as), que veem 
reduzidas as chances de poderem exercer funções de responsabilidade na SERE. 

Causa especial preocupação os casos de diplomatas de alta patente 
desprovidos(as) de função, fenômeno que pode levar a questionamentos, 
considerando-se particularmente suas décadas de experiência no Ministério e o 
decorrente legado que acumularam e que podem oferecer. Esse cenário torna 
extremamente complexa iniciativas voltadas à aceleração do fluxo de carreira por 
meio da simples criação de mais vagas em seu topo. Impõe-se que outras medidas 
estruturantes as acompanhem. 

 

Sexto desafio: 

Como fazer para que o processo de promoção não careça de 
legitimidade na percepção de boa parte dos(as) integrantes da carreira? 

 

Quanto mais escassas forem as promoções, maiores serão as pressões para 
que sejam percebidas como justas, legítimas e meritórias. A consulta de abril passado 
evidenciou um grau relevante de desconfiança no atual processo de progressão 
funcional, como se vê dos seguintes dados: 

 

a) 16,4% dos(as) consultados(as) afirmaram que o processo das promoções 
produz resultados majoritariamente ou completamente injustos; 

b) 52,9% consideraram que a antiguidade deveria ter peso relativo ou decisivo 

nas promoções devido às imperfeições dos mecanismos de aferição de mérito; 
c)  61% dos(as) participantes apontaram para a inexistência de critérios claros; 
d) 58% opinaram que falta transparência no Quadro de Acesso; 
e) 55,7% consideraram que se gasta demasiado tempo e energia com o QA; 
f) 51,6% afirmaram que o resultado não reflete adequadamente o mérito; e; 
g) 44,6% disseram haver interferência política no processo do Quadro de Acesso. 

 

À luz desses percentuais, ficou patente que melhorar a percepção da legitimidade 
das promoções revela-se crucial, dado que, sem isso, mesmo a aceleração da carreira 
não dará os estímulos necessários ao bom desempenho e à aceitação de maiores 
desafios profissionais. Ademais, a adequada representação das mulheres no QA e 
nas promoções constitui parte integrante desse tema da legitimidade. Em nossos dias, 
elas representam 20% de MPCs, apesar de constituírem 23% do total de diplomatas. 

As mulheres mostraram-se mais céticas sobre o funcionamento das promoções por 
mérito. Observa-se que entre as que responderam à consulta, 20% consideraram que 
o processo das promoções produz resultados majoritariamente ou completamente 
injustos, e 22% defenderam que todas as promoções até conselheiro(a) fossem feitas 
por critério de antiguidade. Já entre os homens, apenas 15% endossaram essas 
posições. Quanto ao conceito de mérito, este não é visto, por muitos, como o princípio 
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absoluto que rege as promoções, já que fatores outros, como aqueles circunstanciais, 
traduzidos por oportunidades, momentos e posicionamentos estratégicos, podem se 
revelar determinantes. Nos comentários discursivos e depoimentos ouvidos, houve 
também os que defenderam a obrigatoriedade de se servir em “Posto D” para fins de 
promoção, até mesmo para enriquecer a experiência profissional. 

 

Sétimo desafio: 

Como conectar os processos de crescimento funcional a outros aspectos 
cruciais da gestão de recursos humanos do Itamaraty? 

Muitas das dificuldades de gestão de recursos humanos enfrentadas pelo 
Ministério estão hoje, em grande parte, desconectadas da questão da ascensão 
funcional. Exemplos disso são: (a) a avaliação do desempenho dos(as) servidores; (b) 
a necessidade de preencher os postos D; (c) o imperativo de lotar bem a Secretaria de 
Estado, que é, afinal, o cerne e a fonte elaboradora das diretrizes da política externa. 
Em relação ao item “c”, caberia registrar que, em contexto de lotação 
reconhecidamente insuficiente da SERE, havia no primeiro semestre de 2022 cerca 
de 72 diplomatas cedidos(as) a outros órgãos e 35 lotados(as) em escritórios 
regionais. 

Em contraste, existiam, naquele período, 506 diplomatas com lotação na SERE 
e 902 no exterior. Buscar resolver o fluxo sem melhor atrelá-lo a essas necessidades 
poderá agravá-las, uma vez que a promoção constitui, além da remoção, o principal 
incentivo concreto da carreira. 

 

7. Uma vez concluída a “Fase Segunda” dos trabalhos do GT, passou-se, no 
início de junho, à conformação de sugestões de medidas pontuais, tarefa que 
comporia a “Fase Terceira” dos trabalhos, cujos resultados foram formalizados no 

memorandum SG 133, de 29.07.2022. Atentou-se, na ocasião, para três fatores que 
dificultaram o exercício: 

(a) o fato de os elementos que regulam o fluxo de carreira estarem dispostos, 
em sua maior parte, em lei, fazendo com que eventuais alterações dos instrumentos 

normativos pertinentes tivessem que tramitar por processo legislativo mais 
complexo;  

(b) a igual constatação de que várias medidas pontuais que facilitariam o fluxo 
no curto prazo, poderiam, na realidade, agravá-lo a longo prazo em razão das 
distorções que são capazes de gerar; 

(c) a certeza de que a crise do fluxo da mobilidade funcional não se mostra 

apenas matemática, mas também psicológica, por resultar do desencontro das 
expectativas dos(as) diplomatas sobre sua ascensão profissional e da capacidade da 
instituição de atender a tais anelos. 

8. Nesse contexto, as seguintes seis medidas de curto prazo foram, então, 
apresentadas, a recordar:  



 

 

P
ág

in
a3

6
 

 

a) Primeira Medida: o provimento, entre 2023 e 2026, de 95 das 400 vagas 
criadas pela Lei nº 12.601/2012, de modo a evitar um congelamento das promoções. 

Já em meados de março deste ano, tratativas junto ao Ministério da Economia 
para implementar essa medida foram iniciadas pelo GT. Culminaram com o 
encaminhamento ao Ministro da Economia do ofício G nº 46, de 27/04/22, submetido 
à análise do Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas daquele 
Órgão, que o encaminhou à SOF. 

 Recorda-se que, em termos técnicos, tratou-se de prover, gradualmente, 95 
novos cargos, de forma a permitir em torno de 6 promoções a MPC, 12 a MSC e 18 a 
C a cada semestre, entre 2023 e 2026, período durante o qual haverá maior restrição 
ao número de promoções em função da implementação final no MRE da lei que 
determinou o aumento da idade da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. 
A tabela abaixo ilustraria esse quadro. Naturalmente, as previsões de promoções nele 
indicadas são aproximadas, uma vez que dependem de vários fatores tais como 
“quem é promovido(a) antes de passar ao QE”, “quem se aposenta voluntariamente” 
e “quem sai da carreira antecipadamente por razões diversas”. 

 Observou-se também que a medida elevaria a proporção de MPCs e MSCs em 
relação à de secretários, ampliando, destarte, o cenário que se plasma de dificuldade 
de lotação nas classes superiores da carreira, ou seja, a falta de funções que possam 
ocupar, bem como a espera para a primeira chefia de posto por parte de MPCs recém-
promovidos. 

Interlocutores do Ministério da Economia anteciparam que tanto a SOF quanto 
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) entenderam que, à luz da pouca 
clareza dada à redação do artigo 5º da Lei nº 12.601/2012, que criou os 400 cargos, 
haveria necessidade de se contemplar, no Anexo V da Lei Orçamentária Anual (LOA), 
previsão orçamentária quando do primeiro provimento daqueles cargos. Assim sendo, 
o GT tomou providências para que a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) incluísse 
os novos gastos no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). 

 Para tal, fez-se imprescindível a indicação do impacto orçamentário em 2023, 
bem como nos dois anos subsequentes, das promoções de PS a C, de C a MSC, e de 
MSC a MPC que venham a ocorrer no próximo exercício financeiro graças aos cargos 
criados pela citada Lei nº 12.601. Informações sobre esse impacto orçamentário já 
haviam sido fornecidas ao Ministério da Economia (cf. ofícios SG 198, 105, 46 e 43 e 
ofício SEI nº 204269/2022/ME), e foram posteriormente atualizadas (cf. oficio G/SG, 
110, de 26/07/2022). Encontram-se reproduzidas mais adiante. 

Uma vez superadas algumas questões jurídicas sobre o planejamento da Lei 
Orçamentária, o Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, 
sr. Leonardo José Mattos Sultani, em resposta ao referido ofício 110, de 26/07/22, 
formalizou, pelo ofício SEI n. 235109, de 29/08/2022, reproduzido a seguir, e 
entregue em mãos ao Senhor Ministro de Estado, informação sobre o 
encaminhamento, por sua Secretaria (SEDGG), à Subsecretaria de Assuntos Fiscais – 
SEAFI – da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento (SETO), da estimativa de 
despesas referentes ao provimento dos cargos da carreira de diplomata, e da 
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proposta de inclusão dessas despesas na relação de demandas a serem 
consideradas no PLOA-2023. De acordo com nota-técnica daquele Ministério, far-se-á 
necessário obter o “ateste orçamentário correspondente”. 

Pela circtel nº 119195, de 5/9/22, e pelo aviso publicado no Boletim Diário da 
mesma data, deu-se publicidade ao bom encaminhamento final do provimento em 
tela.  

A projeção de cargos de MPC, MSC e C após a utilização dos 95 cargos criados 
pela Lei 12.601/2012 - e que começarão a ser providos a partir de 2023, em ambos 
os quadros (QO e QE), até 2026 - é de 255 MPC, 289 MSC e 366 C, totalizando 910 
diplomatas nas três classes superiores da carreira. 

Verifica-se que esse número correspondia, grosso modo, ao total de diplomatas 
nas seis classes na segunda metade da década de 80. A carreira diplomática, que 
conheceu grande expansão na década de 70, estabilizou-se em 950 integrantes em 
1986, número máximo então autorizado pela lei 7.501. 

Documentos pertinentes a seguir anexados. 
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*Subsídio mensal calculado conforme o constante no Anexo VII da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, acrescido de CPSS Patronal, parcela proporcional mensal de férias e 13º salário. 

 

  

  

        

          

           

PROVIMENTO DE VAGAS CRIADAS PELA LEI 12.601/2012 E FLUXO DE CARREIRA 
 

INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, a previsão de promoções para o período de 2023 a 2026 é a seguinte: 

 

Tabela 1. Projeção atual de vagas de promoção a MPC, MSC e C entre 2023 a 2026    

Promoções 1º/2023 2º/2023 1º/2024 2º/2024 1º/2025 2º/2025 1º/2026 2º/2026 
MÉDIA 

SEMESTRAL 
MÉDIA ANUAL 

A MPC 5 5 0 1 4 5 0 0 2,5 5 

A MSC 14 8 6 4 7 5 0 1 5,625 11,25 

A C 17 10 6 5 8 6 0 1 6,625 13,25 

           

A Lei 12.601/2012 criou 400 cargos de diplomata para provimento gradual: 27 cargos de MPC, 48 de MSC, 65 de C e 260 de 

secretários.    

           

Apresenta-se, a seguir, proposta de provimento parcial das vagas criadas pela Lei 12.601/2012 de forma a permitir ritmo mais constante de 

promoções até o final de 2026.   

           

PROPOSTA DE PROVIMENTO DE CARGOS DE MPC, 

MSC E C        

           

Propõe-se prover, entre 2023 e 2026, 95 cargos de diplomata, sendo 27 cargos de MPC, 30 cargos de MSC e 38 cargos de C, de modo a permitir uma média semestral de cerca 
de 6 promoções a MPC, 13 promoções a MSC e 19 promoções a Conselheiro. 

           

Tabela 2. Proposta de provimento gradual de 95 

cargos da Lei 12.601/2012 

 
        

Novas 

vagas 
1º/2023 2º/2023 1º/2024 2º/2024 1º/2025 2º/2025 1º/2026 2º/2026 TOTAL 

 

MPC 1 1 6 5 2 1 6 5 27 
 

MSC 0 4 1 4 3 6 6 6 30 
 

C 1 4 6 5 5 5 6 6 38 
 

TOTAL 2 9 13 14 10 12 18 17 95 
 

           

 

Tabela 3. Projeção de vagas de promoção a MPC, MSC e C entre 2023 a 2026, 
aplicando-se a proposta de provimentos de cargos 

 

      

Promoções 1º/2023 2º/2023 1º/2024 2º/2024 1º/2025 2º/2025 1º/2026 2º/2026 
MÉDIA 

SEMESTRAL 
MÉDIA ANUAL 

A MPC 6 6 6 6 6 6 6 5 5,875 11,75 

A MSC 
1

15 
13 13 13 12 12 12 12 12,75 25,5 

A C 
1

19 
19 19 19 18 18 18 18 18,5 37 

 

Tabela 4. Projeção de cargos de MPC, MSC e C após provimento de 95 

cargos da Lei 12.601/2012 
       

CLASSE QO QE TOTAL 
       

MPC 157 98 255 
       

MSC 199 90 289 

 
 

 

 
       

C 264 102 366 
       

TOTAL 620 290 910 
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Para: CIRCULAR TELEGRÁFICA Expedido em: 05/09/2022 16:13:12 N.°: 119195 

CARAT-Ostensivo 

 

Da SERE em 05/09/2022 

                                         Circular Telegráfica 

 
CODI= 

CARAT=Ost. 

DEXP= 

BLEGIS= 

PRIOR=Normal 

DISTR=G/SG/SGAD/DSE/CCOF/

DP  

DESCR=APES-AEFI 

REF/ADIT=CIT 116809 2021, CIT 117474,CIT 118429 

CATEG=MG 

 

Pessoal. Diplomatas. Fluxo 

de  carreira. Provimento de 

cargos. PLOA-2023. Previsão. 

       // 
        Nr. 119195 

 
 

Informo. No âmbito das medidas sugeridas pelo Grupo de 

Trabalho sobre o Fluxo da Carreira de Diplomata (GT-FCD), 

criado pela Portaria n° 374, de 4 de fevereiro de 2022, e após 

negociações com o Ministério  da Economia, logrou-se a 

inclusão, no Projeto de Lei Orçamentária para 2023 (PLOA—

2023), dos recursos necessários para o provimento, no 

próximo exercício financeiro, de um primeiro contingente dos 

cargos criados pela Lei n° 12.601, de 23/03/2012. 

Tabela 5. Custo anual do provimento de 95 cargos de diplomata, 

conforme proposto nas tabelas 2 e 3 
 

 

       

Cargos 

Providos 

Subsídio 

Mensal + 

Auxílio 

Alimentação 

+ CPSS 

Patronal* 

1º 

Semestre/2023* 

2º  

Semestre/2023* 

1º 

Semestre/2024* 

2º 

Semestre/2024* 

1º 

Semestre/2025* 

2º 

Semestre/2025* 

1º 

Semestre/2026* 

2º 

Semestre/2026* 

Total ao final de 

2026 

MPC R$ 36.130,41 R$ 478.360,55 R$ 261.578,09 R$ 2.870.163,32 R$ 1.307.890,47 R$ 956.721,11 R$ 261.578,09 R$ 2.870.163,32 R$ 1.307.890,47 R$ 10.314.345,42 

MSC R$ 34.680,89 R$ 0,00 R$ 1.004.325,31 R$459.166,67 R$1.004.325,31 R$ 1.377.500,00 R$ 1.506.487,96 R$ 2.755.000,00 R$ 1.506.487,96 R$ 9.613.293,21 

C R$ 32.170,88 R$ 425.930,25 R$ 931.619,89 R$ 2.555.581,52 R$ 1.164.524,87 R$ 2.129.651,27 R$ 1.164.524,87 R$ 2.555.581,52 R$ 1.397.429,84 R$ 12.324.844,03 

Vagas de TS liberadas após as 

promoções 
-R$ 566.042,69 -R$ 1.396.245,84 -R$ 3.679.277,51 -R$ 2.171.937,97 -R$ 2.830.213,47 -R$ 1.861.661,12 -R$ 5.094.384,24 -R$ 2.637.353,25 -R$ 20.237.116,09 

Total Semestral R$ 338.248,11 R$ 801.277,45 R$ 2.205.634,00 R$ 1.304.802,68 R$ 1.633.658,91 R$ 1.070.929,80 R$ 3.086.360,60 R$ 1.574.455,02 

R$ 12.015.366,57 

Total Anual R$ 1.139.525,56 R$ 3.510.436,68 R$ 2.704.588,71 R$ 4.660.815,62 
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2. A citada lei criou cargos na carreira de diplomata, 

distribuídos entre as classes de secretário, conselheiro, 

ministro de segunda classe e ministro de primeira classe. 

Desde 2012, nenhum desses cargos havia sido provido. Com 

a promulgação da LOA, será finalmente possível dar início, 

em 2023, ao provimento  de 11 daqueles cargos (2 MPC, 4 MSC 

e 5 C), em adição às vagas resultantes do fluxo previsto de 

aposentadorias e transferências para o Quadro Especial. Sem 

essa providência, estavam previstas, na soma dos dois 

semestres de 2023, um total de 10 promoções a MPC, 22 a 

MSC e 27 a C. Com a nova medida, as estimativas passaram 

a 12 promoções a MPC, 28 a MSC  e 38 a C. 

 

3. Em paralelo, abriram-se tratativas suplementares junto ao 

Ministério da Economia para garantir o provimento de 84 

cargos adicionais até o ano de 2026, distribuídos entre as 

classes de conselheiro (33), ministro de segunda classe (26) e 

ministro de primeira classe (25). 

 

4. A medida reequilibrará a distribuição do quantitativo de 

diplomatas nas diversas classes e assegurará ritmo mais 

regular às promoções. O pretendido provimento da totalidade 

de 95 vagas até o final de 2026 terá coincidido com a plena 

implementação, no Itamaraty, da nova idade de 

aposentadoria compulsória, nos termos do parágrafo único 

do artigo 2º da Lei Complementar n° 152, de 3 de dezembro de 

2015. 

 
 
 
 
EXTERIORES 

 
 
 

GFGM/RRF 

Relação dos Destinatãrios da Circular: Escritórios de 

Representação / Postos no Exterior 
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b) Segunda Medida: assegurar recursos e o apoio das altas chefias para que 
a área do pessoal conclua o levantamento das necessidades de recursos humanos 

do Itamaraty, quer na SERE, quer no Exterior. 

Entendeu o GT que as decisões a serem tomadas sobre fluxo de carreira 
deveriam ter como base não apenas as aspirações de seus(suas) integrantes, mas 
também as reais necessidades da instituição. De modo a possibilitar uma 
compreensão mais apurada dessa demanda e uma melhor gestão da força de 
trabalho do Ministério, o DSE deu início a um levantamento técnico que buscou 
estimar, com razoável margem de segurança para ajustes, o número necessário de 
diplomatas de cada classe nos Postos e na Secretaria de Estado. No momento atual, 
o DSE está preparando os formulários para preenchimento pelas áreas.  

Tem esse levantamento como pressupostos fundamentais: (a) a consulta aos 
postos e unidades da SERE, de modo a assegurar resultado compatível com a 

realidade; e (b) a importância de que as dimensões finais do planejamento sejam 
compatíveis com a disponibilidade atual de recursos humanos do Ministério (ainda 
que se possa apontar, no futuro, para a necessidade de ampliação de quadros, por 
exemplo), e com a capacidade orçamentária do Órgão. Atentou-se, finalmente, para o 
fato de que a conclusão do levantamento e sua implementação requerem a adequada 
alocação de recursos de tecnologia de informação e o engajamento de todas as 
Secretarias, bem como o apoio das altas chefias para a mudança cultural que esse 
processo ensejará. 

 

c) Terceira Medida: examinar os procedimentos de passagem de 
segundos(as)-secretários(as) e primeiros(as)-secretários(as) ao Quadro Especial. 

Em exame mais aprofundado da legislação pertinente, verificou-se não haver, 
na realidade, espaço para mudança de interpretação da lei nº11.440 sobre a 
passagem para o Quadro Especial de todos aqueles que atingirem os critérios ali 
estabelecidos. Recordamos, ademais, que Exposição de Motivo carece de força legal 
e que, portanto, mesmo que a intenção original pudesse ter sido outra, a redação dada 
àquela Lei revela-se incontestável. Nessas condições, o GT optou em tratar do tema 
nas medidas de longo prazo constantes da Fase Quarta (Primeiro Grupo – Sugestão 
nº 6), mas com caráter bem mais restritivo, isto é, limitando-se a propor a “Exclusão 
da Passagem de Segundos(as)-Secretários(as) para o Quadro Especial”.  

 

d) Quarta Medida: alterar o regulamento de promoções para fortalecer a 

confiabilidade do processo. 

   A consulta realizada pelo GT evidenciou preocupante grau de ceticismo em 
relação ao processo de promoções. Fortalecer a confiança e a percepção de 
legitimidade do procedimento revela-se, assim, crucial para enfrentar o problema do 
fluxo de carreira, dado que de pouco adiantará, por exemplo, aumentar as vagas 
disponíveis para promoção se vierem a ser contestados os critérios que norteiam 
essas promoções. Trata-se de problema demasiadamente amplo para ser resolvido 
por uma medida pontual, mas é possível ensaiar um primeiro gesto, que poderia 
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fortalecer significativamente a transparência do processo e a confiança nele 
depositada pelos servidores. Propôs-se, assim, a edição de “decreto presidencial” que 
promova duas emendas ao Regulamento de Promoções vigente, a saber: 

i) Após a conclusão do processo de Quadro de Acesso de cada semestre, 
tornar públicos os resultados da votação eletrônica e das Câmaras de 
Avaliação I e II (“Baixíssima” e “Baixa”); permaneceriam, no entanto, 
sigilosas as deliberações ocorridas nessas Câmaras, bem como as 
deliberações e a votação final na Comissão de Promoções (“Câmara Alta”); 

 
ii) Formalizar o rito de consulta semestral do Ministro de Estado à Comissão 

de Promoções antes da elaboração, por ele e pelo Senhor Presidente da 
República, da lista dos promovidos; essa consulta ocorre regularmente há 
anos, mas não está prevista em instrumento normativo; propõe-se, assim, 
formalizar o atual papel consultivo da Comissão de Promoções sem, contudo, 

ampliar sua participação no processo para além da função que hoje 
desempenha. 

Os Anexos I, II e III do memorandum encaminhado continham minutas de 
proposta de decreto, parecer de mérito e exposição de motivos necessários à 
efetivação das referidas mudanças. 

 

e) Quinta Medida: anunciar uma política para encorajar a ascensão 
meritocrática de mulheres na carreira. 

Ainda na seara do fortalecimento da confiança no processo de promoções, a 
alta chefia poderia anunciar uma política para encorajar a ascensão de mulheres da 
carreira. Tratar-se-ia de uma política declaratória, não positivada em norma 
juridicamente vinculante, que estabeleceria passos concretos a serem tomados para 
reduzir a sub-representação das mulheres nas classes mais altas da carreira, 
mantendo, no entanto, o caráter meritocrático das promoções. 

Embora se reconheça que tal política englobaria apenas a última promoção da 
atual gestão, seu anúncio impeliria a próxima administração a comprometer-se com 
sua continuidade ou a elaborar política própria para este fim. 

 Assim, sugere-se que o Departamento do Serviço Exterior (DSE) seja solicitado 
a consolidar, no formato de uma diretriz a ser anunciada proximamente, propostas e 
iniciativas, para avaliação e endosso pela alta chefia da Casa, baseadas nos dados 
compilados no boletim estatístico “Participação de Mulheres no Serviço Exterior 
Brasileiro” que a Divisão do Pessoal vem preparando. 

Nesse contexto, e como subsídio, encontra-se, a seguir, estudo sobre o “Quadro 
Geral de Mulheres em Posições de Chefia no Itamaraty”, realizado e encaminhado ao 
GT-FCD pela presidente da ADB, e datado de junho passado. O estudo valeu-se 
sobretudo dos dados fornecidos pelo Departamento do Serviço Exterior (DSE), tendo 
como data de corte 16/03/22, complementados, quando pertinente, pelos dados do 
documento “Participação de Mulheres no Serviço Exterior Brasileiro: Boletim 
Estatísticos”, elaborado pelo DSE (data de corte 30/04/22). O objetivo é que este 
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quadro geral possa ser publicado, na mesma data, todos os anos, com vistas a avaliar 
a evolução da situação das mulheres em posições de chefia no Itamaraty.  

 

PERCENTUAL DE MULHERES NA CARREIRA E POR CLASSE 

 

Em abril de 2022, as mulheres representavam 23% do total de diplomatas do 

Itamaraty. Nas classes de MPC (20,5%) MSC (19,5%) e C (22,6%), o percentual de 
mulheres era inferior à média da carreira, 23%.   

     

  H M Total %M/Total 

MPC 167 43 210 20.5% 

MSC 190 46 236 19.5% 

C 243 71 314 22.6% 

PS 249 86 335 25.7% 

SS 258 83 330 24.3% 

TS 78 25 103 24.0% 

TOTAL 1185 354 1539 23% 

                     Fonte: Boletim Estatístico DSE (30/04/22) 

 

O Boletim Estatístico do DSE indica a baixa proporção de mulheres aprovadas 
no Curso de Altos Estudos (CAE). Em abril de 2022, 17,6% das mulheres na classe 
de C haviam completado o CAE, contra 30,8% dos homens na classe de C.   

 

 H M 

Total de C no QO 172 51 

C-QE com CAE 53 9 

Do total de C-QO com CAE completo, 

Porcentagem de cada sexo 85,5% 14,5% 

Do total de C-QO de cada sexo, porcentagem 

com CAE completo 30,8% 17,6% 

                          Fonte: Boletim Estatístico DSE (30/4/22) 
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FUNÇÕES GRATIFICADAS E CHEFIAS NA SERE 

 

Em março de 2022, a participação de mulheres nas funções gratificadas na 

SERE estava próxima da participação de mulheres na carreira diplomática para os 
cargos DAS-5 (25,64%) e DAS-4 (22%), mas inferior ao esperado para os cargos 

DAS-6 (14%). As mulheres em posições DAS-4 exerciam sobretudo funções de 
assessoria na SERE ou chefiavam escritórios regionais (62,5% dos chefes dessas 
unidades). A participação de mulheres em cargos de chefia na SERE era de apenas 

11,59% entre os chefes de divisão (dos 69 chefes de divisão, apenas 8 eram 
mulheres).  

 

Fonte: Dados fornecidos pelo DSE (16/03/22) 

 

O nível de qualificação exigido para ocupar chefias de departamento era maior 
para mulheres do que para homens. Mais da metade das mulheres chefes de 
departamento (57,14%) eram MPC, contra 32% para homens. Essa diferenciação 

não ocorria em relação às chefias de divisão, em que o percentual de mulheres PS 
chefes de divisão era maior do que o de homens.  

 

  M H Total %M/ Total 

DAS-6 Secretários 1 6 7 14,29% 

      

DAS-5 

IRBR 1 0 1 100% 

Diretores 7 20 27 25,93% 

Outros cargos 1 3 4 25,00% 

Chefes de Gabinete 0 2 2 0 

Assessor 

Especial/Chefes de 

Assessoria 

1 4 5 20,00% 

Total DAS-5 10 29 39 25,64% 

      

DAS-4 

 

Assessores 4 6 10 40,00% 

Chefes de divisão 8 61 69 11,59% 

Coordenadores-

gerais 
5 15 20 25,00% 

Chefes de Escritório 

de Representação/ 

Regional 

5 3 8 62,50% 

Chefes de Gabinete 2 4 6 33,33% 

Subs e adjuntos 2 2 4 50,00% 

Total DAS-4 26 91 117 22% 
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Funções na SERE por Cargo 

  
Cargos M %Cargo/ M H %Cargo/ H 

Chefes de 

divisão 

MSC 0 0.00% 4 6.56% 

C 3 37.50% 28 45.90% 

PS 5 62.50% 29 47.54% 

Total   8   61   

Diretor de 

Departamento 

MPC 4 57.14% 6 32% 

MSC 3 42.86% 13 68% 

Total   7   19   

        Fonte: Dados fornecidos pelo DSE (16/3/22) 

 

CHEFIAS POR SECRETARIA 

 

Em março de 2022, havia sobre-representação de mulheres em posição de 
chefia na área administrativa (SGAD 45%) e cultural/imprensa (SECC  33%). Nas 
demais áreas da SERE, havia acentuada sub-representação de mulheres em 

posições de chefia (abaixo de 20%). Em três secretarias (SAME, SOMEA e SCAEC), 
não havia mulheres dirigindo departamentos. 

Na comparação com 2018 – o outro ano para o qual o DSE forneceu dados 
brutos –, percebe-se que a distribuição de mulheres em cargos de chefia por 

Secretaria tendeu a concentrar-se em poucos temas. Naquele ano, as mulheres 
ocupavam entre 20% e 25% dos cargos de chefia em três Subsecretarias (SGEAM, 
SGEC e SGEX) e 30% (SGEB e SGALC) ou mais desses cargos em outras três 

Subsecretarias.  

Em 2018, não se verificava concentração de mulheres na Subsecretaria 
responsável por assuntos administrativos (na qual as mulheres ocupavam somente 
21,43% dos cargos de chefia). Havia grande presença de mulheres na Subsecretaria 

responsável por temas consulares (36%). No entanto, essa porcentagem era próxima 
daquelas verificadas nas Subsecretarias responsáveis por África e Oriente Médio 
(33,33%) e América Latina e Caribe (30%). 

 

FUNÇÕES NO EXTERIOR 

 

Em março de 2022, havia sobre-representação de mulheres na chefia de 
consulados (27,45%) e sub-representação na chefia de embaixadas (12,1%) e 
missões (0%). Não havia mulheres chefiando embaixadas em posto A. Por outro lado, 

as mulheres correspondiam a 46,15% das chefias de consulado em postos B, 
33,33% em postos C, e 21,74% em postos A.  
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Tipo de posto Classificação M H Total %M/ total 

Embaixada 

A 0 17 17 0,0% 

B 2 17 19 10,5% 

C 6 34 40 15,0% 

D 6 34 40 15,0% 

Total   14 102 116 12,1% 

Missão 

A 0 12 12 0,0% 

B 0 2 2 0,0% 

C - - N/A N/A 

D - - N/A N/A 

Total   0 14 14 0,0% 

Consulado 

A 5 18 23 21,7% 

B 6 7 13 46,2% 

C 3 6 9 33,3% 

D 0 6 6 0,0% 

Total   14 37 51 27,5% 

Fonte: Dados fornecidos pelo DSE (16/03/22) 

 
CHEFIAS DE EMBAIXADA POR SUBCONTINENTE 

 

Em março de 2022, havia sobre-representação de mulheres em chefias de 
embaixadas na América Central (33,3%). Na África Subsaariana, a participação de 

mulheres na chefia de embaixadas era próxima ao percentual de mulheres na classe 
de MPC/MSC. Não havia mulheres chefiando embaixadas na América do Norte, 

Europa Ocidental, Norte da África, Ásia Central e Sul da Ásia e Leste Asiático. Já 
na América do Sul, registrava-se apenas uma mulher chefiando embaixada 
(Georgetown). 

 

Chefias por Subcontinente 

Subcontinente M H Total %M/ total 

América do Sul 1 8 9 11,1% 

América Central 4 8 12 33,3% 

América do Norte 0 3 3 0,0% 

Europa Ocidental 0 17 17 0,0% 

Europa do Leste 2 14 16 12,5% 

África Subsaariana 5 20 25 20,0% 

Norte da África 0 3 3 0,0% 

O.Médio/ Países 

Árabes 
1 10 11 9,1% 

Ásia Central e Sul da 

Ásia 
0 7 7 0,0% 

Sudeste Asiático 1 7 8 12,5% 

Leste Asiático 0 3 3 0,0% 

Oceania 0 2 2 0,0% 

Total 14 102 116 12,1% 

Fonte: Dados fornecidos pelo DSE (16/03/22) 
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A análise da distribuição das mulheres em chefias de embaixadas por 
subcontinente revela relativa concentração na África Subsaariana, onde estavam 

35,71% do total de 14 embaixadoras, contra 102 homens. A título de comparação, 
na mesma data, somente 19,6% dos homens em chefias de embaixadas 

encontravam-se naquela região. 

 

Embaixadoras por Subcontinente 

Subcontinente 
Número 

Embaixadoras 

%Região/Total 

Chefias 

América do Sul 1 7,14% 

América Central 4 28,57% 

América do Norte 0 0 

Europa Ocidental 0 0 

Europa do Leste 2 14,29% 

África Subsaariana 5 35,71% 

Norte da África 0 0 

Oriente Médio/ Países Árabes 1 7,14% 

Ásia Central e Sul da Ásia 0 0 

Sudeste Asiático 1 7,14% 

Leste Asiático 0 0 

Oceania 0 0 

Total 14 100% 

Fonte: Dados fornecidos pelo DSE (16/03/22) 

 

CHEFIAS DOS MAIORES POSTOS 

 

Em março de 2022, dos 25 maiores postos da carreira (aferidos pelo critério 

de lotação numérica de 10 diplomatas ou mais), nenhum era chefiado por uma 
mulher (a chefia de dois desses postos estava vaga). Dos 40 ministros-conselheiros 
nesses postos, apenas 7 eram mulheres (18%).   

     M H 

Posto Classificação Total de 

diplomatas 

Chefia Alterno MC 

E Assunção B 11 H  0 1 

E Berlim A 14 H  1 1 

E Bogotá B 11 H  0 0 

E Buenos Aires A 21 H  0 3 

E La Paz C 12 H  1 1 

E Lima B 12 H  0 0 
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E Lisboa A 12 H  0 1 

E Londres A 14 H  0 2 

E Madri A 12 H  0 1 

E México B 13 H  1 0 

E Montevidéu B 12 0  0 1 

E Moscou C 13 H  1 0 

E Nova Delhi C 12 H  0 1 

E Paris A 15 H  1 2 

E Pequim C 19 H  0 2 

E Pretória C 10 0  1 1 

E Quito C 11 H  0 1 

E Roma A 12 H  0 2 

E Santiago B 10 H  0 1 

E Tóquio B 12 H  0 1 

E Washington A 22 H  0 3 

M Bruxelas A 12 H  0 2 

M Genebra A 18 H M 0 2 

M Genebra-OMC A 17 H  0 2 

M Nova York A 24 H H 1 2 

TOTAL     7 33 

Porcentagem     18% 83% 

Fonte: Dados extraídos da Intratec (22/04/22) e Portaria n 378, de 22/02/22, que fixa a lotação numérica e a 

classificação dos postos no exterior. 

 

f) Sexta Medida: editar portaria regulamentando o tempo máximo de “chefia 
contínua” de posto no exterior.  

 O artigo 42 da Lei nº 11.440 reza que “Os Ministros de Primeira Classe, 
os Ministros de Segunda Classe e os Conselheiros no exercício de chefia de posto não 
permanecerão por período superior a 5 (cinco) anos consecutivos em cada posto, 
incluindo-se nessa contagem o tempo de exercício das funções de Representante 
Permanente e de Representante Permanente Alterno em organismos internacionais”.  

 Em seu parágrafo primeiro, o referido artigo estabelece que “o período 
contínuo máximo para exercer o cargo de chefia de posto no exterior será definido em 
ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores, respeitado o disposto no caput 
deste artigo”. A regulamentação prevista no referido parágrafo 1º nunca chegou a ser 
a ser feita. Poderia ter efeitos alvissareiros no fluxo de carreira, ao permitir não só 
uma maior rotatividade entre as chefias, mas também, eventualmente, prover 
incentivos para antecipações de aposentadorias de alguns (algumas) Ministros(as) de 
Primeira Classe e Ministros(as) de Segunda Classe. 
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Assim, apresentou-se, no anexo IV, minuta de portaria que regulamentaria a 
matéria, com uma regra de transição para evitar alterações bruscas na situação de 
embaixadores(as) que já estejam há muitos anos no exterior.  
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ANEXO I: 

PROPOSTA DE DECRETO EMENDANDO O REGULAMENTO DE PROMOÇÕES 

 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, 

da Constituição, 

DECRETA:  

Art. 1º O Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomata do Serviço Exterior Brasileiro, 

aprovado pelo Decreto no 6.559, de 8 de setembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:  

 

“Art. 28............................................................... 

............................................................................. 

V – elaborar, semestralmente, lista de diplomatas integrantes do Quadro de Acesso que julgue 

merecedores de promoção por merecimento naquele semestre, que poderá ser levada em conta pelo 

Ministro de Estado, inclusive ao fazer recomendações sobre a matéria ao Presidente da República.” 

(NR) 

 

“Art. 34. Tornado público o quadro de acesso, o Departamento do Serviço Exterior divulgará 

os resultados das votações horizontal e vertical, bem como das votações realizadas na Câmara de 

Avaliação-I e na Câmara de Avaliação-II.” (NR) 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 1º de novembro de 2022.  
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ANEXO II: 

MINUTA DE PARECER DE MÉRITO ACERCA DE DECRETO EMENDANDO O REGULAMENTO DE 

PROMOÇÕES 

Área:  

Data do parecer: 

Ato normativo avaliado: Projeto de Decreto presidencial que altera o 
Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomata do Serviço Exterior 

 

1. Análise do problema que o ato normativo visa a solucionar: 

 1. A ascensão na carreira de diplomata envolve robusto sistema de aferição de mérito, que 
engloba a estipulação de requisitos objetivos mínimos para a promoção a cada classe na carreira; 

avaliação de mérito entre pares; e colegiados para avaliação de mérito por diplomatas de classes 

superiores. Esses elementos estão positivados na Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, e no 

Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomata do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 

6.559, de 8 de setembro de 2009. 

 2. Não obstante o bom funcionamento do sistema, têm sido identificadas pequenas 

possibilidades de melhoria, que servirão para aumentar a transparência do processo de aferição de 

mérito e, assim, sua legitimidade aos olhos dos participantes. 

 3. A primeira alteração proposta é tornar público, após a finalização do processo de elaboração 

do Quadro de Acesso, os resultados das votações horizontal e vertical, bem como as votações nas 

Câmaras de Avaliação I e II. As deliberações dessas Câmaras continuarão sigilosas, condição 
necessária para a discussão franca e clara dos méritos dos candidatos. 

 4. A segunda alteração proposta é de formalizar o papel que tem sido conferido à Comissão de 

Promoções nos últimos anos, no sentido não apenas de decidir sobre a composição do Quadro de 

Acesso, como também de fornecer elementos para a decisão do Senhor Presidente da República (no 

caso das promoções a ministro de primeira classe, ministro de segunda classe e conselheiro) e do 
Ministro de Estado (no caso das promoções a primeiro-secretário) sobre a lista dos diplomatas a 

serem promovidos por merecimento a cada semestre. Sublinha-se que, ao contrário do que ocorre 

no Quadro de Acesso, em que atua como entidade decisória, a Comissão de Promoções atuaria, nas 

promoções, como entidade meramente consultiva, permanecendo as decisões sobre promoções como 

responsabilidades exclusivas e discricionárias do Senhor Presidente da República e do Ministro de 

Estado, conforme a classe.  

 

 

2. Objetivos que se pretende alcançar: 

Tendo em conta a desaceleração do fluxo na carreira de diplomata, as promoções em todas as 
classes da carreira vêm se tornando cada vez mais competitivas. Nesse sentido, há uma demanda 

compreensível e saudável de que o processo mantenha e fortaleça suas características de 

transparência, colegialidade e meritocracia. Espera-se que, com as mudanças propostas, os 

processos de ascensão funcional na carreira de diplomata continuem a escolher de forma exitosa os 

profissionais mais capacitados para assumir maiores responsabilidades no Itamaraty. 

 

 

3. Indicação dos atingidos pelo ato normativo:  

Na administração direta, o Ministério das Relações Exteriores (MRE), em especial os integrantes 

da carreira de Diplomata. 
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4. Estratégia e prazo para implementação (quando couber): 

Não se aplica. 

 

 

 

5. A proposta implica renúncia de receita, criação, aperfeiçoamento ou expansão da ação 

governamental, ou aumento de despesas? 

 Não. As emendas propostas não alterarão a periodicidade ou quantitativo das promoções na 

carreira de diplomata. 

 

 

 

6. Análise do impacto da medida sobre o meio ambiente e/ou sobre outras políticas públicas, 

inclusive quanto à interação ou à sobreposição (quando couber): 

Não se aplica. 

 

 

 

7. Em caso de medida provisória ou de projeto de lei em regime de urgência, análise das 

consequências do uso do processo legislativo regular:  

Não se aplica. 

 

 

 

8. Síntese do parecer de mérito: 

1. O projeto de Decreto tem o objetivo de conferir maior transparência aos processos de ascensão 
funcional na carreira de diplomata por meio de duas alterações ao Regulamento de Promoções 

vigente: 

(a) prever a divulgação dos resultados das votações horizontal e vertical, bem como as votações 

nas Câmaras de Avaliação I e II, uma vez concluído o processo semestral de formação do Quadro de 

Acesso; e 

(b) formalizar o papel que a Comissão de Promoções vem exercendo informalmente nos últimos 
anos de instância consultiva a respeito da lista de diplomatas a serem promovidos. 

2. As emendas propostas não alterarão a periodicidade ou quantitativo das promoções na 

carreira de diplomata, não implicando em aumento de despesa. 
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ANEXO III: 

MINUTA DE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ACERCA 

DE DECRETO EMENDANDO O REGULAMENTO DE PROMOÇÕES 

 Senhor Presidente da República, 

1. Elevo à apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de Decreto, que tem por 

objetivo efetuar pequenas emendas ao Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomata do 

Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 6.559, de 8 de setembro de 2009. Estas emendas visam 

a preservar o conhecido caráter meritocrático do sistema de promoções da carreira de diplomata, 

tornado sua operação mais transparente e colegial. 

2. As mudanças concretas que se propõem são duas. A primeira é que, após a conclusão 

do processo semestral de composição do Quadro de Acesso, seriam tornados públicos os resultados 
das três primeiras votações desse processo, a saber: a votação eletrônica; a votação na Câmara da 

Avaliação I; e a votação na Câmara de Avaliação-II. A última votação – ocorrida na Comissão de 

Promoções – não necessitaria de ter seus resultados publicados, uma vez que a própria composição 

do Quadro de Acesso acordado ao final do processo já os reflete. 

3. Importa perceber que as deliberações das Câmaras de Avaliação permaneceriam 

sigilosas, nos termos do § 2º do artigo 24 do Regulamento de Promoções vigente. O sigilo dessas 

deliberações é absolutamente necessário para permitir uma discussão franca e detalhada sobre as 
qualidades e históricos funcionais dos candidatos a promoção, o que frequentemente envolve 

detalhes de negociações e atuações cuja divulgação poderia prejudicar ou pôr em risco a condução 

de negociações ou as relações internacionais do país. 

4. Ao passar a tornar públicos os resultados das três votações em apreço, espera-se, a 

um só tempo, valorizar a utilização desses mecanismos colegiais de aferição de mérito, que há 

décadas têm servido bem ao Itamaraty, e a habilitar os candidatos a avaliarem com maior realismo 

a avaliação feita pelos colegas sobre quão preparados estão para o próximo degrau na escada de 

promoção funcional. 

5. A segunda mudança concreta que se propõe diz respeito ao papel da Comissão de 
Promoções na elaboração da lista dos diplomatas a serem promovidos a cada semestre. Em todas as 

promoções ocorridas durante minha gestão, tenho me valido da sabedoria coletiva da Comissão para 

aconselhar-me acerca dos nomes que deveria elevar à consideração de Vossa Excelência para 

promoção. Vários de meus antecessores valeram-se do mesmo mecanismo. 

6. Creio que é chegada a hora de positivar no Regulamento de Promoções esse papel da 

Comissão, realçando sua natureza consultiva e não decisória, uma vez que a decisão final sobre as 

promoções deve permanecer como responsabilidade exclusiva e discricionária do Senhor Presidente 

da República. Com isso, poderão meus sucessores contarem com o mesmo aconselhamento que eu 
tenho recebido da Comissão, e poderá o Itamaraty como um todo saber que o Ministro de Estado 

receberá, sempre, os insumos de toda a Casa na hora de decidir quais nomes submeter ao Senhor 

Presidente da República. 

7. Esclareço que ambas as mudanças propostas são de caráter exclusivamente 

procedimental, não afetando o cronograma ou o número de promoções, agora ou no futuro. Não têm, 

portanto, qualquer impacto orçamentário direto ou indireto. 

8. Essas são as razões que me levam a propor o anexo projeto de Decreto a Vossa 

Excelência. 

 

Respeitosamente, 

CARLOS ALBERTO FRANCO FRANÇA 

Ministro de Estado das Relações Exteriores 
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ANEXO IV: 

MINUTA DE PORTARIA REGULAMENTANDO PERMANÊNCIA CONTÍNUA DE EMBAIXADORES 

NO EXTERIOR 

 

Regulamenta o período contínuo máximo para 

diplomatas exercerem o cargo de chefia de posto no 

exterior. 

 

 

O MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos I e II do art. 87 da Constituição Federal e o art. 42 da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 
2006, resolve: 

 

 

Art. 1º Será de 10 anos o período contínuo máximo para diplomata exercer o cargo de chefia 

de posto no exterior. 

 

§ 1º Não será computado, para os fins do caput, os períodos na chefia de postos D. 

 

§ 2º Para fins do § 1º, prevalecerá a classificação estabelecida para o posto na data da 

publicação da nomeação para a chefia do posto. 

§ 3º Os diplomatas no exercício de chefia de posto quando da entrada em vigor dessa 

Portaria apenas serão sujeitos à aplicação do caput após completarem 2 (dois) anos no atual 

posto.   

 

Art. 2º Nos casos que se enquadrem no Art. 1º, a remoção do chefe do posto para a Secretaria 

de Estado será publicada dois meses antes que complete o tempo máximo previsto naquele artigo. 

 

Art. 3º Não serão designados para nova chefia de posto consecutiva os diplomatas da ativa 

que já tenham completado 8 (oito) anos contínuos como chefe de posto no exterior, não sendo 

computado, para esse total, o período na chefia de postos D. 

 

Art. 4º O disposto nesta portaria não se aplicará a chefes de posto que não integrem a carreira 

de diplomata ou que dela tenham se aposentado. 

 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2022.  

 

CARLOS ALBERTO FRANCO FRANÇA 
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9. No despacho que apôs em 9/9/22 ao referido memorandum SG 133, o Senhor 
Secretário Geral determinou que a análise das sugestões apresentadas naquele 

expediente, referente à “Fase Terceira”, fosse realizada em conjunto com as 
alternativas para a possível reforma da carreira que constarão do presente relatório. 

 
10. Passo, então, à listagem das alternativas mais estruturais para possível 
reforma da carreira, com vistas à regularização de seu fluxo - “Fase Quarta” e última 

dos trabalhos do GT -, como antes indicado. Alinham-se algumas dessas sugestões 
àquelas elencadas na “Fase Terceira”, mais pontuais e de possível implementação 

até 2024, já que podem repousar sobre mecanismos infralegais. 
 
11.    As presentes sugestões foram apresentadas por diversos membros do GT. Em 

se tratando de um colegiado, foram incorporadas todas as propostas, sem exceção, 
mesmo aquelas que não receberam o pleno endosso de todos os integrantes do GT. 
No entanto, de modo a facilitar eventuais decisões superiores, concordamos em 

elaborar um quadro, elencando possíveis pontos negativos a serem considerados. 
Em decorrência disso, registro que há sugestões que se contradizem, por exemplo: 

a proposta de melhor ajustar a lotação dos colegas mais antigos que se encontram 
no QE e aquela de mantê-los(as) interessados(as) na carreira, objeto de 
reivindicações manifestadas na enquete conduzida pelo GT, vão de encontro à 

proposta de se buscar retomar, para o Itamaraty, os 70 anos para a aposentadoria 
compulsória. 

12. Na realidade, mostra-se inviável o atendimento de todas as reivindicações. 
Talvez o ideal fosse trabalharmos com aquelas que guardam coerência com desejos 

expressos pela maior parte dos(as) colegas, e sobretudo respeitar, minimamente, os 
direitos de todos(as), as aspirações dos(as) mais novos(as) e a dignidade dos(as) mais 
velhos(as). Buscou-se, de qualquer forma, priorizar, sobretudo, a defesa e 

preservação da instituição. Caberia, ademais, recordar que essas sugestões exigirão, 
naturalmente, alterações legais de porte, que implicam, portanto, tramitação mais 

longa e complexa. Por outro lado, medidas de curto prazo bem-sucedidas, como as 
já propostas na “Fase Terceira”, talvez possam mitigar resistências corporativas e 
ensejar novas mudanças, até mesmo estruturais.  

13. Algumas dessas medidas foram concebidas partindo-se da inexequibilidade 
de todos os(as) diplomatas atingirem o topo da carreira. Assim, o que se pretendeu 

sugerir é que a dinâmica funcional se mostre mais previsível e gerenciável, 
buscando-se, ao mesmo tempo, preservar o interesse de todos(as) os(as) integrantes 

da carreira, independentemente do nível de crescimento funcional que logrem 
alcançar. No entanto, como em toda dinâmica reformista, a mensuração do êxito 
dependerá menos da qualidade das ideias lançadas do que de sua consecução. 

Como já observado em outros estudos, a modernização de uma instituição em que 
a tradição é parte de seu tecido constitutivo, como no caso do Itamaraty, constitui 
exercício que requer apoio político, capacidade de convencimento e tenacidade. 

14.  Naturalmente, muitas das sugestões aqui elencadas implicariam a revisão da 

Lei nº 13.844, de 2019, última redação dada à Lei  nº 11.440, de 29/12/2006, que 
instituiu o Regime Jurídico dos Servidores do Serviço Exterior Brasileiro (SEB), 
alterando a Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993, que revogou as leis nº 7.501, 

de 27 de junho de 1986, nº 9.888, de 8 de dezembro de 1999, e nº10.872, de 25 de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/Legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/71b6e1bb1bcf02b4032569fa0068436e?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/Legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/e6b92630e4ad2179032569fa00674b38?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/Legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/a406ea77852122ce03256a060050b0fc?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/Legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/69e882d75e4399cd03256ea0003ed2b5?OpenDocument
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maio de 2004, e dispositivos das leis nº 8.028, de 12 de abril de 1990,  nº 8.745, de 
9 de dezembro de 1993,  bem como  nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993. Na 

realidade, o arcabouço legal de recursos humanos do MRE precisaria ser atualizado 
e reorganizado, dado que contém algumas incoerências e dispositivos que não mais 

servem aos propósitos que levaram à sua concepção. Algumas emendas poderiam 
atenuar certos problemas, não sendo, contudo, capazes de lidar com questões 
consideradas essenciais à dinâmica funcional dos(as)servidores(as) diplomáticos(as) 

e com situações que dificultam uma atuação mais eficiente da Administração na 
área de recursos humanos.  

 

15.   Encontram-se elencadas, a seguir, as referidas sugestões, distribuídas em dois 

Grupos. O primeiro deles reúne aquelas que poderão ter efeito mais imediato, posto 
que atuariam diretamente na dinâmica do fluxo de carreira. No segundo grupo estão 

reunidas as que agirão de forma mais indireta. São, portanto, correlatas. 

 

16. PRIMEIRO GRUPO  

 

Primeiro Grupo - Sugestão nº 1: 
 
“REEXAME DO QUADRO ESPECIAL” 

 

Trata-se de tema abordado na enquete realizada pelo GT e objeto de diversas 
manifestações, formais e informais, de diplomatas integrantes das diferentes 
classes. Há uma percepção geral de anacronismo do Quadro Especial (QE) em razão 

de sua perda de funcionalidade. Antes, porém, de se adentrar no mérito da questão, 
caberia resgatar os antecedentes históricos e a evolução do QE ao longo dos anos, 

de modo a melhor se compreender sua racionalidade original. 

A. Antecedentes históricos do QE 

A dificuldade da carreira diplomática brasileira de se sustentar por fluxos 
meramente vegetativos é problema antigo. Daí a necessidade que se impôs de 

introduzir mecanismos de manutenção e aceleração do ritmo de crescimento 
funcional. O primeiro desses mecanismos remonta a 1966, quando da adoção do 

instituto da “agregação”, inspirado em legislação castrense. O afastamento 
temporário de um(a) diplomata propiciava a abertura de uma vaga de promoção, e 
consequentemente, a criação de um cargo. No início da década de 80, passou-se a 

interpretar que o(a) diplomata agregado(a), por continuar a figurar sem número na 
classe superior, deixava de ocupar vaga de promoção. Assim, uma vaga ensejava a 
promoção de dois diplomatas.  

Mais adiante, em razão do advento da Lei Complementar nº 34, de 12 de 

setembro de 1978, que estenderia em cinco anos o limite de idade (de 65 para 70 
anos) da aposentadoria compulsória, surgiria nova iniciativa para mitigar os efeitos 
daquele dispositivo legal. Foi quando se decidiu criar, pela Lei nº 6.859, de 24 de 

novembro de 1980, em vigor a partir de janeiro do ano seguinte, o “Quadro Especial” 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/Legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/943c1d30fded1e5b032569fa00677e7f?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/Legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/677e248aca73a49e032569fa00683f9a?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/Legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/71b6e1bb1bcf02b4032569fa0068436e?OpenDocument
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(QE). Consistiu em novo instrumento de liberação de vagas para fins de promoção. 
Visou a minimizar os efeitos daquela elevação de idade da aposentadoria 

compulsória para 70 anos de Ministros(as) de Primeira Classe (MPC). 

Embora igualmente artificioso, o instrumento não chegou a ser amplamente 

contestado. Os(as) Ministros(as) de Primeira Classe que nele ingressaram haviam 
ultrapassado o tradicional limite de idade para permanência na carreira. Os 

(as)então poucos(as) Ministros(as) de Segunda Classe para ele transferidos(as), 
todos(as) com idade superior a 60 anos, foram automaticamente ascendidos(as) à 
classe final. Assim, como ocorreu com o instituto da agregação, a introdução do QE 

impediria, por muitos anos, a estagnação do fluxo de crescimento funcional, assim 
como estimularia a rotatividade na chefia de postos no exterior. 

De fato, a elevação da idade da aposentadoria compulsória tinha o potencial 
de represar o fluxo de ascensão funcional, na medida em que as vagas para 

promoção só se abriam por vacâncias nas classes superiores, o que apenas ocorria 
em decorrência de aposentadoria, pedido de exoneração ou falecimento de 
seus(suas) ocupantes. 

Como o instituto da “agregação”, também o “QE” inspirou-se em legislação 

militar, mais especificamente, no instituto da “Reserva remunerada” existente nas 
Forças Armadas. O art. 2º da já mencionada Lei nº 6.859/1980 determinava a 
transferência ex officio de servidor para esse Quadro, sempre que, em cada semestre 

do ano civil, não viessem a surgir, em virtude de aposentadoria, duas vagas de 
Ministro(a) de Primeira Classe e uma vaga de Ministro(a) de Segunda Classe. 

Contudo, seria a reforma administrativa de 1986 (Lei nº 7.501/86) a que 
alteraria substancialmente a natureza do QE. O critério de transferência passou a 

ser absoluto, ou seja, o atingimento de idades, e não mais relativo, aquele em que 
apenas os(as) dois(duas) diplomatas mais idosos(as), em cada semestre, migravam 
para o Quadro. Introduziu-se, outrossim, a chamada “Saída lateral”, quando se 

passou a incluir a classe de Conselheiro(a) no processo do QE. A Lei nº 7.501/86 
extinguiria ainda os demais mecanismos aceleradores do fluxo (agregação e 

promoção privilegiada dos “sem-número”). 

 Caberia registro que as implicações para os (as) diplomatas que ingressaram 

no QE resultaram duras. Ficaram impossibilitados(as) de serem designados(as) para 
missões permanentes ou transitórias no exterior. Se estivessem em posto, eram logo 
removidos(as) de volta à SERE, onde não recebiam funções de direção. Tampouco 

podiam ocupar apartamento funcional. Recebiam vencimentos fixos e só faziam jus 
à gratificação adicional por tempo de serviço e ao salário-família. Traduzia-se, em 

síntese, em cenário de “aposentadoria quase forçada”, na linha da expulsória 
castrense, que embute o princípio de “liberar” o oficial sem mais perspectivas de 
crescimento na carreira militar para se lançar, alternativamente, na iniciativa 

privada, enquanto a idade o permitisse. 

Apesar do forte impacto inicial causado, o QE passou a ser considerado um 

desafio natural para os(as) integrantes da carreira diplomática. Verificou-se, porém, 
em pouco tempo, que os objetivos traçados com sua implantação começariam a se 

perder. Impetrado mandado de segurança por alguns dos atingidos pelo novo 
dispositivo legal, a vedação de servir no exterior foi julgada inconstitucional pelo 
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Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão judicial criaria jurisprudência. Assim, 
com o passar do tempo, o QE passou a diferenciar-se do Quadro Ordinário (QO) tão 

somente pela impossibilidade de promoção de seus integrantes. Contudo, mesmo 
essa limitação viria a ser um pouco mitigada com a adoção de mecanismo de 

promoções também no QE, conquanto em números marginais e obedecendo a 
critério discricionário. 

A fixação de quantitativo de vagas para o QE nunca havia sido contemplada, 
possivelmente por ir de encontro ao próprio cerne da criação daquele instrumento, 
voltado à criação artificial de vagas. Essa “elasticidade” do QE viu-se, no entanto, 

questionada com o advento da Lei nº 11.440/2006, quando se fez necessário 
adequar a formatação do QE à Lei de Responsabilidade Fiscal (Subseção II – do 

Controle da Despesa Total com Pessoal). 

B. Situação atual do QE 

 

De acordo com o Decreto nº 10.942 de 19 de janeiro de 2022, reproduzido a 
seguir, o quantitativo de cargos do Quadro Especial é de 294 [98 MPC, 90 MSC, 102 
C e 4 Secretários(as)]. 
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Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

Presidência da República 

 

DECRETO Nº 10.942, DE 19 DE JANEIRO DE 2022 

  Transforma cargos do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do 

Serviço Exterior Brasileiro. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 55, § 7º, da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006,  

DECRETA:  

Art. 1º  O Anexo II à Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto. 

Art. 2º  Fica revogado o Decreto nº 9.343, de 10 de abril de 2018. 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 19 de janeiro de 2022; 201º da Independência e 134º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

Carlos Alberto Franco França 

Paulo Guedes 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.1.2022 
 

ANEXO 

(Anexo II à Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006) 

QUANTITATIVO DE CARGOS DO QUADRO ESPECIAL DA CARREIRA DE DIPLOMATA 

DENOMINAÇÃO Nº DE CARGOS 

Ministro de Primeira Classe 98 

Ministro de Segunda Classe 90 

Conselheiro 102 

Primeiro-Secretário 4 

TOTAL 294 

 

 Em outubro de 2022, 90 dos 98 cargos autorizados de MPC-QE, 70 dos 90 
cargos de MSC-QE, 98 dos 102 cargos de C-QE, e 3 dos 4 cargos de PS-QE estavam 

ocupados. Em relação a um eventual bloqueio de vagas para promoção haveria que 
se considerar, naturalmente, vacâncias imprevistas, como aposentadorias 
voluntárias e falecimentos. Salvo um alargamento no quantitativo de vagas no QE, 

o QE de MPC tenderá a ficar permanentemente cheio.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.942-2022?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11440.htm#anexoii.1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10942.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9343.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11440.htm#anexoii.1
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C. Reformulação do QE   

 

A existência do QE, com os limites atuais de idade para transferência, 
combinada com o “engarrafamento” das promoções, bem como com a tendência de 

ingresso de pessoas com mais idade na classe inicial da carreira, criam séria ameaça 
de transferência prematura de colegas ao QE, inviabilizando o crescimento 
funcional de grande parte da nova geração de secretários(as), simplesmente por 

questões estruturais da carreira e não por avaliação de mérito individual, podendo 
acarretar prejuízos para a própria instituição.  

Apesar da perda de várias de suas funções originais, a simples extinção do 
QE não resolveria a questão de fluxo de carreira, ao contrário, poderia agravar a 

situação, uma vez que, ao serem reincorporados ao QO, os atuais ocupantes do QE 
voltariam a ser candidatos à promoção. Sem mecanismos para abrir novas vagas e 
com a entrada de quase 200 colegas na disputa pela promoção, a medida serviria 

apenas para aumentar a frustração em relação ao processo de ascensão funcional.  

Sugere-se, assim, a reformulação do QE. Um dos itens que poderia ser 

alterado seria, por exemplo, o da idade de transferência para aquele Quadro. Tal 
idade necessitara, contudo, ser recalculada e fixada com maior precisão, 

considerando-se a atual estrutura etária da carreira. 

Há que se considerar, pelo menos: (i) a disjunção entre a idade de 

aposentadoria compulsória, que em breve alcançará o patamar de 75 anos, e as 
idades nas quais o(a) diplomata é transferido(a) para o QE (65 anos para MPCs, 60 
anos para MSCs e 58 para Cs); e (ii) a tendência inequívoca de TSs ingressarem na 

carreira com mais idade, tendo as turmas mais recentes do IRBr, por exemplo, 
exibido média etária de 30 anos na data da posse.  As presentes regras levam a uma 

entrada precoce no QE, prejudicando sua função de controle da abertura de vagas 
para promoção e, mais grave, fazendo com que se tornem um obstáculo a ela. 

Seria desejável analisar, ademais, a extinção do QE para os SSs e PSs, 
proposta que será apresentada na sugestão nº 6 do presente relatório.  
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Primeiro Grupo - Sugestão nº 2: 

 
“REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DIPLOMÁTICA” - INTRODUÇÃO DE NOVA 
DINÂMICA, A “CARREIRA EM Y”. 

 

A estrutura jurídico-legal que rege a carreira diplomática brasileira tem como 
princípio organizador fundamental a hierarquia. 

Este princípio, além de orientar a cadeia decisória e o fluxo de trabalho no 
Itamaraty, consagra o pressuposto básico de que o desenvolvimento profissional se 
consubstancia pelo instituto da promoção. Trata-se, em resumo, da noção de que 

o(a) diplomata brasileiro(a) deve almejar, seguidamente, ser promovido(a) e ocupar 
cargos comissionados ou funções no exterior de maior importância, até o grau de 

ministro(a) de primeira classe e de chefe de missão diplomática permanente. 

Como decorrência deste quadro, tem-se que a maior vagarosidade no fluxo 

das promoções semestrais engendra dificuldades para a identificação dos incentivos 
laborais que tanto caracterizam a cultura de excelência e de competição do 
Itamaraty. As insatisfações levam, inevitavelmente, à falta de motivação 

profissional, especialmente entre os jovens diplomatas.  

Nesse sentido, já afirmava a Comissão de Aperfeiçoamento da Organização e 
das Práticas Administrativas do Itamaraty (CAOPA) em seu relatório, de setembro 
de 1993: 

“Numa instituição como o Itamaraty, cujo principal patrimônio é o seu 
pessoal, a motivação profissional deve ser preocupação constante dos formuladores 

da política de gestão de recursos humanos”. 

Tendo em conta a preocupação com a motivação profissional, principalmente 
os(as) mais jovens, aplicou-se ao corpo de diplomatas ampla consulta em abril 
passado. A pesquisa apresentou, dentre outras, as seguintes perguntas:  

“Q15: Você considera que seria positivo para a instituição adotar 
estratégias para manter os(as) colegas que não chegarem à função de 

Ministra(o) de Primeira Classe profissionalmente engajadas(os)?”; e 

 “Q23: Você almeja chegar a Ministra(o) de Primeira Classe?”  

 

A elaboração dessas perguntas levou em conta duas percepções intuitivas: (i) 
a de que alguns(mas) diplomatas poderiam vislumbrar satisfação pessoal e 

profissional, com prestação de contribuições relevantes à política externa brasileira 
e à instituição à qual pertencem, sem necessariamente atingir o grau de MPC; e (ii) 
a instituição deve promover o envolvimento e engajamento profissional em todas as 

classes de diplomatas, tendo em conta, especialmente, que nem todos(as) chegarão 
ao grau de MPC. 

Os resultados foram os seguintes: 
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Q15: Você considera que seria positivo para a instituição adotar estratégias para 

manter as(os) colegas que não chegarem à função de Ministra(o) de Primeira Classe 

profissionalmente engajadas(os)? – TOTAL: 828 

Sim. 802 96,9% 

Não. 26 3,1% 

 

 

Q23: Você almeja chegar a Ministra(o) de Primeira Classe? – TOTAL: 828 

Já sou Ministra(o) de Primeira Classe. 68 8,2% 

Sim. 590 71,3% 

Não. 67 8,1% 

Não sei. 103 12,4% 

 

 

A proposta que ora se apresenta propõe reflexão sobre o horizonte profissional 

do grupo de diplomatas que (i) não buscam, como meta profissional única, atingir o 
grau de MPC; (ii) possuem interesses específicos e perfis técnicos; e (iii) por razões 
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diferentes, poderiam optar por deixar a trilha única da carreira em prol de uma via 
paralela, na qual poderiam permanecer engajados(as) profissionalmente. Trata-se 

de transformar o atual Quadro Especial (QE) no Quadro de Especialistas (QdE). 

O Quadro de Especialistas consistiria em uma bifurcação da carreira 

diplomática, a partir de opção própria do servidor, quando alcançasse, por exemplo, 
a classe de conselheiro(a). Contemplaria o exercício de funções diferenciadas, quer 

na SERE quer no exterior, em linha, inclusive, com as recorrentes recomendações 
do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a importância da especialização 
burocrática e da profissionalização em alguns setores do ministério, bem como com 

as mais recentes diretrizes do governo federal sobre a gestão por competências no 
serviço público. 

Fariam parte desse novo QdE os diplomatas que, voluntariamente, optassem 
por trilha de carreira que integrasse a especialização e a assunção de funções em 

áreas específicas de interesse do MRE, tais como, tentativamente as áreas: 

(i) política; 

(ii) econômica; 

(iii) consular; 

(iv) diplomacia pública; e  

(v) gestão administrativa.  

Cabe registrar que a estrutura de carreiras paralelas, ou bifurcadas, é 

consagrada pela literatura especializada como alternativa de modelagem de 
recursos humanos, ora em aplicação em diversas organizações privadas e em alguns 
serviços públicos ao redor do mundo. Nesse modelo, o(a) profissional pode optar, a 

partir de certo grau hierárquico ou momento de sua carreira, por seguir o caminho 
gerencial tradicional (de “liderança”, no jargão); ou, alternativamente, tomar a via 

técnica, mais especializada, na qual poderia assumir posições de consultoria, 
assessoria especializada e gestão de projetos específicos.  

Trata-se de fazer confluir os estímulos ao desenvolvimento e ao 
aperfeiçoamento de habilidades profissionais com as vocações e expectativas 
individuais, reduzindo, possivelmente, os riscos de rebaixamento dos níveis de 

atuação (“performance”) e do sentimento de insatisfação pelo eventual não 
atingimento dos níveis no topo da carreira.  

Nessa proposta, o Quadro de Especialistas substituiria, paulatinamente, o 
Quadro Especial, que seria extinto. Esse último, além de não mais cumprir função 

institucional assemelhada à “reserva remunerada” dos militares, na qual se 
inspirou, passou a ter, com o tempo, conotação negativa (ou “estigma”). A 
transferência do(a) diplomata para o Quadro Especial - nunca por opção própria, 

vale lembrar - passou lamentavelmente a ser interpretada, de forma coletiva, como 
indicação de falta de ambição profissional, desmotivação, baixo desempenho, faltas 

funcionais ou ausência de recomendações das chefias com quem o(a) servidor(a) 
trabalhou. 

Em termos operacionais, a opção pela entrada do(a) diplomata no Quadro de 
Especialistas poderia se dar na classe de conselheiro(a), a partir da opção por uma 



 

 

P
ág

in
a6

5
 

das áreas temáticas contempladas. Seriam oferecidas, semestralmente, vagas no 
QdE, em número tal que possibilitasse a reposição das vagas no atual Quadro 

Especial, até a extinção deste último. A elaboração, defesa e apresentação de tese 
no Curso de Altos Estudos confirmaria a opção do(a) servidor(a). 

Os diplomatas do Quadro de Especialistas se dedicariam, na SERE e no 
exterior, à área temática escolhida, podendo ocupar, no Brasil, funções de 

assessoramento superior; de diretores ou gerentes de projetos; e de chefes de divisão 
nas suas respectivas áreas.  

A esse respeito, vale registrar que o decreto nº 10.829/21, que regulamentou 
a lei nº 14.204/21, criou as Funções Comissionadas Executivas (FCE) com os 
códigos 3 (direção de projetos) e 4 (assessoramento técnico especializado).  

Embora não sejam ainda amplamente adotadas nos órgãos do Executivo, 

prevê-se que essas modalidades de cargos venham a ter importância crescente para 
a reflexão estratégica na administração pública. São funções dedicadas ao 
desenvolvimento de projetos, os quais muitas vezes têm natureza transversal e 

caráter transitório, e não se sobrepõem, nem tampouco se confundem, com a chefia 
de uma unidade administrativa específica – poderiam, portanto, perfeitamente ser 

ocupadas por diplomatas com especialização profissional nos temas a serem 
desenvolvidos como projetos. 

No exterior, diplomatas do Quadro de Especialistas ocupariam funções de 
assessoramento especializado do(a) chefe do posto, inclusive a de adjuntos(as) ou 
alternos(as), nos casos, por exemplo, de postos bilaterais que também se ocupam 

da representação do Brasil junto a organismos internacionais situados em sua sede. 
Os(as) diplomatas do Quadro de Especialistas também poderiam vir a ser 

cedidos(as) para funções em OIs correspondentes a sua área de especialização 
temática. 

Dentre os benefícios a serem apresentados aos(às) postulantes ao Quadro de 
Especialistas, poderia ser prevista a permanência em tempos mais alargados no 
exterior; duas promoções (do grau de conselheiro aos graus de conselheiro 

especialista e ministro de segunda classe especialista) e a reserva de vagas para 
designação em postos específicos, afetos à área temática de opção do(a) diplomata. 

A opção de um certo número de diplomatas pela entrada no QdE também 
contribuiria para desobstruir o fluxo de carreira, na medida em que estes 

diplomatas não mais estariam concorrendo às mesmas vagas que os colegas 
integrantes do Quadro Ordinário. Atualmente, o número de integrantes do Quadro 
Especial perfaz 16% do número total de posições de diplomata (ocupadas e vagas). 

Percentual semelhante poderia ser adotado para o número de posições no QdE – 
com o benefício de que a opção dos integrantes por ingressar neste Quadro de 

Especialistas se daria mais cedo em suas carreiras do que a entrada forçada no 
Quadro Especial.  
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 No modelo de trilha dual de carreira, os integrantes do QdE se beneficiariam 
da satisfação pessoal em poder aprofundar-se em temas específicos de interesse 
do(a) diplomata e contribuir, com base em seu conhecimento técnico, para o 

desenvolvimento de projetos, a reflexão institucional, e a consecução dos objetivos 
específicos da política exterior brasileira, além de gratificante reconhecimento 

pessoal e profissional de sua “expertise”. Por outro lado, não seriam gestores 
responsáveis pelas representações diplomáticas, função que envolve sempre - vale 
lembrar - responsabilização pessoal do(a) chefe do posto por atos de gestão 

relacionados a bens, valores públicos e pessoal no exercício de sua missão. 

 

SÍNTESE DA PROPOSTA 

 Propõe-se a criação do Quadro de Especialistas, paralelo ao Quadro Ordinário da 
carreira de diplomata, em substituição ao atual Quadro Especial, a partir de opção 

voluntária do(a) diplomata na classe de conselheiro(a); 

 

 A opção voluntária pela candidatura ao Quadro de Especialistas confere maior 

legitimidade à decisão do(a) diplomata de “abandonar” a trilha do Quadro 
Ordinário, em oposição à transferência compulsória para o Quadro Especial; 

 

 
 
Quadro Ordinário 
Cargo mais alto: Ministro(a) de 

Primeira Classe. Formulação, 
gestão e execução da política 
exterior. 

 
Funções na SERE: SG, 

Secretário(a), Diretor(a) de 
Departamento. 

 
No exterior: chefes de postos.  

Responsáveis por atos de gestão 
de bens e valores públicos e pelas 
prestações de contas dos postos. 
Ordenadores de despesas. 

 

 

 
 
Quadro de Especialistas 
Cargo mais alto: Ministro(a) 

de Segunda Classe Especialista; 
Conselheiro(a) Especialista. 
Aprofundamento temático e 
assessoramento especializado. 

 
Funções na SERE: Diretor(a) 

de Projeto, Gerente de Projeto, 
Chefe de Divisão. 

  
No exterior: funções de 

assessoramento técnico 
especializado; cessão para OIs 
especializadas. 

Conselheiro 

Ministro de Segunda 
Classe (Quadro Ordinário) 

Conselheiro Especialista 

Ministro de Primeira 
Classe (Quadro Ordinário) 

Ministro de Segunda Classe 
Especialista 

Secretário 
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 Respostas à pesquisa aplicada pelo GT-Fluxo permitem antever interesse pela 

proposta de quantitativo de diplomatas não superior a 15% do total, o que iria, 
em tese, ao encontro do número de vagas no Quadro Especial (atualmente 294, o 
que corresponde a 14% do total de diplomatas); 

 

 A especialização de certo número de diplomatas permitirá o aprofundamento 
temático em áreas específicas, com ganhos para a reflexão institucional, o 

desenvolvimento de projetos e o assessoramento superior no ministério; 

 

 Seriam necessárias adaptações à lei do Serviço Exterior Brasileiro (lei nº 
11.440/06), bem como a concepção de plano de remoções próprio para integrantes 
do Quadro de Especialistas. 
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a) Trata-se de mudança na estrutura da carreira, que seguramente encontrará 

resistências, pelo menos em um primeiro momento; 

b) A implementação da medida exigirá planejamento cuidadoso e envolvimento de 

diversos setores da Casa; 

c) Toda a legislação pertinente terá que ser reajustada; 

d) Poderá haver entraves técnicos e legais em relação às gratificações 

diferenciadas a serem criadas; 

e) Um Plano de Remoções próprio teria que ser concebido; 

f) Outra crítica que certamente se ouvirá diz respeito ao possível fenômeno do 

“Especialista Circunstancial”; à luz da arraigada cultura organizacional do 

MRE, seguramente haverá avaliações no sentido de que o eventual “track” de 

especialistas seja considerado simplesmente como uma nova roupagem para o 

Quadro Especial, a ser evitado por servidores mais ambiciosos(as).  

 

Observação: ainda sobre o tema caberia tecer comentário importante sobre a 

baixíssima porcentagem de colegas que indicaram no questionário não almejarem 
ascender à MPC; assim sendo, se o padrão histórico é de 40% a 50% dos diplomatas 
chegarem a MPC, o fato de apenas 9% não desejarem atingir o topo da carreira reflete 
uma incompatibilidade essencial entre expectativas e realidades. Esse fato precisa 
ser reconhecido. 
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Primeiro Grupo - Sugestão nº 3: 

NOVO REGULAMENTO DE PROMOÇÕES - INTRODUÇÃO DE REQUISITOS 
ADICIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DE MECANISMOS DE AFERIÇÃO DE MÉRITO, 
COM VISTAS A ASSEGURAR MAIOR RIGOR E TRANSPARÊNCIA, BEM COMO 

REFORMA DO PROCESSO DE PROMOÇÕES PARA BUSCAR AUMENTAR A 
PERCEPÇÃO DE LEGITIMIDADE.  

  
Requisitos objetivos  
 

Os requisitos específicos para promoção, entre os quais tempo de classe, 
tempo de exterior e tempo de chefia, foram criados com o intuito de dar maior 

objetividade ao processo de promoção. Atualmente, no entanto, esses requisitos são 
alcançados por grande número de candidatos(as) em tempo relativamente rápido, 
se comparado ao tempo entre promoções. Em termos práticos, a maior parte dos 

critérios atuais não contribui para reduzir o rol de candidatos à promoção.   

   

A proposta de elevar ou criar novos requisitos para promoção em um 

documento dedicado ao tema do fluxo de carreira pode parecer contraintuitiva, uma 
vez que poderá atrasar o ritmo de promoção. O efeito almejado pela proposta, no 
entanto, é de garantir que as promoções sejam guiadas por mais elementos 

previsíveis e controláveis pelos(as) candidatos(as). Na ausência desses parâmetros 
claros, as promoções acabaram por ser orientadas por regras não escritas, 

influência política ou outros critérios pouco transparentes e de imperfeita 
aplicação.   

 
Entre os critérios objetivos que poderiam ser atualizados ou introduzidos, 

listam-se:   

 
 Aumento do interstício de classe.                                                                                                                                                                                                        

 
Atualmente, o interstício de classe é de três anos. São duas as 

consequências diretas dessa regra. A primeira é que, dois anos e meio após sua 

promoção, o(a) diplomata é candidato(a) ao quadro de acesso, iniciando novo ciclo de 
planejamento para a próxima promoção, o que inclui, em diversos casos, a busca 
por lotações associadas a promoções mais rápidas.   

 
A segunda é que, ao ser prematuramente elegível a concorrer ao quadro 

de acesso, o(a) diplomata, por diversos semestres, é candidato(a), apesar de não ter 
reais possibilidades de êxito, gerando frustração com o sistema.  

 

O aumento do interstício teria diversos efeitos positivos. Além de 
contribuir para reduzir o número das ascensões rápidas, aumentando a percepção 

de legitimidade do sistema, possibilitaria os(às) diplomatas dedicarem tempo e 
energia para seu desenvolvimento profissional, buscando lotações alinhadas com 
suas aptidões.    
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 Tempo de lotação na Secretaria de Estado  
 

Frente ao cenário de carência estrutural de servidores(as) na Secretaria de 
Estado, as chefias vêm utilizando a possibilidade de promoção como incentivo para 
atrair diplomatas para Brasília. Nesse contexto, a lotação na Secretaria de Estado 

no momento da promoção tem se transformado em novo critério não escrito para 
pleitear a promoção. Como é o caso de todas as regras não escritas, o critério não é 
coerentemente aplicado, ora privilegiando uns, ora penalizando outros.   

 
A introdução de requisito mínimo de tempo na Secretaria de Estado para 

promoção permitiria aos(ás) candidatos(as) controlarem melhor sua trajetória 
profissional e, ao mesmo tempo, garantiria às chefias ferramenta de incentivo para 
retorno à Secretaria de Estado.  

  
 Aumentar o requisito de tempo de chefia   

 
O regulamento de promoção atual requer tempo de chefia apenas para a 

promoção de MSC a MPC (três anos). Além de aumentar esse tempo, poder-se-ia 

estudar a possibilidade de estender o requisito de tempo de chefia à promoção a 
Ministro(a) de Segunda Classe, considerando que a gestão de pessoas e de projetos 
é parte integral da carreira de diplomata.  

  
 Estabelecer a obrigatoriedade de serviço em posto C ou D:  

 
A administração incorre, constantemente, em desafios para lotar postos dos 

grupos C e D. A dificuldade advém, entre outros fatores, da percepção generalizada 

de que não há vantagem e/ou reconhecimento profissional do esforço de viver em 
postos com condições de vida desafiadoras.  

 

A criação de obrigatoriedade de servir em posto C ou D teria o efeito positivo 
de valorizar o esforço dos(as) servidores(as) que aceitam ser lotados em postos 

difíceis.   
 
Nota-se que é fundamental que o(a) servidor(a) possa escolher entre postos C 

ou D para cumprir eventual obrigatoriedade, a fim de permitir que aqueles(as) com 
condições pessoais e/ou familiares peculiares não sejam indevidamente punidos.    

  
 Domínio de idiomas e outras certificações  

 

Na estrutura atual do Ministério, o(a) diplomata tem sua fluência em línguas 
estrangeiras avaliada apenas no concurso de admissão e durante o curso de 
formação. O domínio de idiomas, no entanto, é crucial para integrantes do serviço 

exterior. Poderia ser analisada a exigência de certificado de línguas para níveis 
distintos de promoção.   

 
A exigência poderia ser feita, igualmente, para outras capacitações que o 

Ministério julgar fundamentais para a formação de seu quadro de profissionais.   
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 Outros critérios  

 
Outros critérios objetivos poderiam passar a ser considerados no processo de 

promoção, entres os quais a realização de avaliações de desempenho. Essa 
avaliação, comumente realizada em várias instituições civis e militares do governo 
federal, poderia contribuir para a melhoria da objetividade do sistema de promoção, 

mas requereria forte mudança cultural no Itamaraty. Nota-se, por exemplo, que as 
avaliações feitas no âmbito do processo de promoção dos(as) servidores(as) 
administrativos(as) e do mecanismo do estágio probatório tendem a registrar notas 

elevadas para praticamente todos(as), sendo de pouco uso para diferenciar um(a) 
servidor(a) de outro(a).   

  
Mudanças no processo de promoção  
 

A consulta realizada pelo Grupo de Trabalho sobre Fluxo da Carreira de 
Diplomata em abril de 2022 indicou existir alto nível de insatisfação de diplomatas 

em relação ao atual sistema de promoções. Em uma instituição de estrutura 
piramidal, sempre haverá grande número de pessoas que não alcançarão o topo da 
carreira, mas a frustração individual poderá ser amenizada caso haja a percepção 

de que o sistema é, em grande medida, justo. Apresentam-se, abaixo, sugestões, 
não exaustivas, de alterações que poderiam ser consideradas no sistema de 
promoções:  

 
 Reformar a constituição e funcionamento das Câmaras Baixa e Alta  

 
No processo de composição do Quadro de Acesso, uma das funções das 

Câmaras Alta e Baixa seria a de tornar o processo de ascensão funcional mais 

aberto, aumentando sua legitimidade. Alterações em suas composições e métodos 
de trabalho poderiam, portanto, aperfeiçoar seu funcionamento.   

 

Poderia ser analisada a revisão da composição de ambas as Câmaras, a fim 
de garantir maior equilíbrio entre os(as) integrantes lotados(as) em Brasília e 

aqueles(as) no exterior, bem como garantir maior representatividade de mulheres. 
No caso da Câmara Baixa, seria importante, ademais, considerar uma redução do 
número total de membros (são 39 atualmente), para permitir que haja tempo para 

discussões mais aprofundadas.  
 

Ainda com relação à composição, poderia ser estudada a inclusão 
de representante da Associação de Diplomatas Brasileiros, ainda que apenas na 
condição de ouvinte.   

 
Com relação aos métodos de trabalho, recorda-se que, hoje, nas reuniões das 

câmaras, a palavra é dada a todos(as) os(as) integrantes para que, a cada 

classe, apresentem seus(suas) candidatos(as). Após todas as apresentações, 
procede-se a uma votação secreta. Como mencionado anteriormente, caso a Câmara 

Baixa tivesse seu tamanho reduzido e fossem adotadas, concomitantemente, 
medidas para reduzir o número de concorrentes por processo, ambos os colegiados 
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poderiam fazer discussão mais detalhada, candidato(a) por candidato, seguida de 
votação secreta.  

   
Passo importante na melhoria dos métodos de trabalho seria a publicidade 

dos resultados das Câmaras, ainda que seja mantido o voto secreto.   
  

 Unificar o Quadro de Acesso e a Promoção.   

 
A constituição do Quadro de Acesso e a decisão acerca das promoções são 

dois processos separados, que demandam muito tempo tanto dos organizadores e 

membros dos órgãos colegiados, quanto dos(as) candidatos(as), que fazem 
campanha mais de uma vez. Poderia ser avaliada a possibilidade de reformar o 

Quadro de Acesso, incorporando parte de suas etapas, em especial aquelas 
associadas à avaliação por parte dos pares, ao processo de promoção.   

  

 
  

  

 

a) O sistema adotado para as demais carreiras do SEB de promoção por pontos 

não parece se mostrar convincente;  
b) Alterações em quesitos objetivos poderiam aumentar o tempo aguardado 
para promoção o eliminar; os efeitos dependeram de quais mudanças venham 

a ser feitas, o que não pode ser antecipado neste momento; aumentar o 
interstício de três para quatro anos, por exemplo, praticamente não alteraria a 

velocidade média das promoções, já que raros são aqueles promovidos com 
menos de quatro anos de interstício; da mesma forma, criar um requisito de 
tempo de SERE poderá mudar quem é promovido, privilegiando outro grupo de 

servidores, sem necessariamente aumentar, ou até mesmo diminuir, o tempo 
médio para promoção. 
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Primeiro Grupo - Sugestão nº 4: 

“UNIFICAÇÃO DE QUANTITATIVOS - CLASSES DE CONSELHEIROS(AS) E 
SECRETÁRIOS”. 

  

O número de promoções a MPC, MSC e C depende da abertura de vagas 
naquelas classes. Já o número de promoções PS e SS pode ser estabelecido por meio 
de portaria do Ministro de Estado, nos termos do Artigo 37 da Lei 11.440, 

reproduzido a seguir: 

Art. 37. A Carreira de Diplomata do Serviço Exterior Brasileiro, de nível 
superior, estruturada na forma desta Lei, é constituída pelas classes de 
Ministro de Primeira Classe, Ministro de Segunda Classe, Conselheiro, Primeiro-
Secretário, Segundo-Secretário e Terceiro-Secretário, em ordem hierárquica 
funcional decrescente. 

§ 1º O número de cargos do Quadro Ordinário da Carreira de Diplomata 
em cada classe é o constante do Anexo I desta Lei. 

§ 2º O número de cargos nas classes de Primeiro-Secretário, Segundo-
Secretário e Terceiro-Secretário poderá variar, desde que seu total não 
ultrapasse os limites fixados no Anexo I desta Lei. 

§ 3º O número de Terceiros-Secretários promovidos a cada semestre a 
Segundos-Secretários e o número de Segundos-Secretários promovidos a cada 
semestre a Primeiros-Secretários serão estabelecidos em regulamento. 

Com isso, é possível permitir um fluxo previsível de carreira até a classe de 
Primeiro Secretário, por meio de portarias que estabelecem o número de promoções, 
como ocorreu com as portarias n° 281, de 1° de junho de 2015; nº 184, de 21 de 

maio de 2020; e nº 835, de 22 de outubro de 2021. 

Propõe-se aqui unificar os quantitativos de classe de conselheiros e 
secretários, bem como incluir menção à classe de conselheiro nos parágrafos 2o e 
3o do Artigo 37 da Lei 11.440. Assim, seria possível à Administração ajustar o 

quantitativo de promoções semestrais à classe de conselheiro de modo a assegurar 
que todos os diplomatas possam ter a perspectiva de chegar a essa classe em prazo 
razoável, sem risco de que turmas inteiras passem ao Quadro Especial antes da 

promoção àquele patamar. 

Ao mesmo tempo, de modo a evitar passagens prematuras para o QE de PSs, 
poder-se-ia, nesse contexto, alterar o anexo II por meio da edição de novo decreto 
que altere o decreto nº10.942, ou Medida Provisória.  
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PROPOSTA: 

Art. 37 (...) 

§ 2º O número de cargos nas classes de Conselheiro, Primeiro-

Secretário, Segundo-Secretário e Terceiro-Secretário poderá variar, desde que 
seu total não ultrapasse os limites fixados no Anexo I desta Lei. 

§ 3º O número de Terceiros-Secretários promovidos a cada semestre a 
Segundos-Secretários e, o número de Segundos-Secretários promovidos a cada 
semestre a Primeiros-Secretários e o número de Primeiros-Secretários 
promovidos a cada semestre a Conselheiros serão estabelecidos em 

regulamento. 

 

A presente proposta de se incluir Conselheiros(as) e Secretários(as) em um 
único grande conjunto de classes, de modo a que a Alta Chefia da Casa possa 
determinar, por portaria ministerial, o número de vagas para promoção de forma 

equilibrada, não é, na realidade, ideia nova. A determinação de um fluxo regular de 
promoções a Primeiro e Segundo-Secretário por meio de portaria ministerial ocorreu 

nas gestões dos chanceleres Mauro Vieira, Ernesto Araújo e na atual (Chanceler 
Carlos França). Ademais, no projeto de lei apresentado durante o Governo Michel 
Temer, já se aventava a unificação dos quantitativos de conselheiros e secretários.  

Conquanto a medida tenha vindo, de fato, auxiliar a reduzir o tempo de classe 
de Terceiros(as) e Segundos(as) Secretários(as), por outro lado, como já se temia, 

geraria, posteriormente, um “engarrafamento” na classe de Primeiro Secretário, 
fenômeno a que hoje assistimos. 

O propósito, contudo, dessa sugestão é o de garantir que os (as) diplomatas 
cheguem em ritmo mais regular pelo menos até a classe de Conselheiro, afastando 

o risco de ingresso prematuro no Quadro Especial. Ademais, agrupar 
conselheiros(as) e secretários(as) em termos de vagas calibraria as vagas disponíveis 
para promoção a cada semestre. 
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a) O risco de se continuar privilegiando pequenos ajustes em lugar de buscar 
solução global do problema; contribuiria, destarte, à banalização do recurso à 
prática de artifícios em oposição à introdução de reforma estrutural;  

   
b) A possibilidade de se desvirtuar a estrutura hierárquica piramidal da carreira; 

com um número excessivamente elevado de conselheiros(as), corre-se o forte 
risco de não mais se manter uma carreira de formato piramidal, mas sim 
hexagonal (poucos diplomatas nas classes iniciais, um grande quantitativo nas 

classes intermediárias, e um número menor nas classes superiores); poder-se-
á até se chegar a uma configuração disforme, uma pirâmide invertida, com uma 
parte superior ampla e outra inferior pequena - a antítese, portanto, de uma 

hierarquia; seria esse o cenário de uma expansão contínua de vagas nas classes 
superiores da carreira; 

 
c) Naturalmente, com a eventual instituição de uma “Carreira em Y”, o destino da 

classe de Conselheiro(a) possa vir a ser outro; 

 

d) O possível inchaço dessa classe de Conselheiro(a), tanto no Quadro Ordinário 

quanto no Quadro Especial, gerará também forte disputa para a promoção a 
MSC. 
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Primeiro Grupo - Sugestão nº 5: 
 

“MODIFICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 152, DE 3 DE DEZEMBRO DE 
2015 -  RESTABELECIMENTO DA IDADE DE 70 ANOS PARA A APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO EXTERIOR BRASILEIRO (SEB)”. 

 

Atual moldura jurídica: 

  

A Emenda Constitucional 88/2015, que modificou o art. 40, parágrafo 1º, II, 
da Constituição Federal de 1988, fixou a aposentadoria compulsória, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 
(setenta e cinco) anos de idade, “na forma de lei complementar”. A versão original 

da Constituição previa exclusivamente a idade de 70 anos.  

 A Lei Complementar nº 152, de 3 de dezembro de 2015, regulamentou 
a parte final da nova versão constitucional, ao estabelecer, no inciso I de seu art. 
2º, que se aposentam compulsoriamente aos 75 anos todos os servidores da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive suas autarquias e 
fundações - além dos membros do Judiciário, Ministério Público, Defensorias 
Públicas e Tribunais de Contas.  

 Os(as) servidores(as) do SEB entram na regra geral acima, na condição 

de servidores da União.  

 Todavia, em seu parágrafo único do art. 2º, a referida Lei Complementar 

criou regra de transição para integrantes do SEB nos seguintes termos: um ano 
adicional de limite para aposentadoria compulsória ao fim de cada dois anos, a 
partir da vigência da Lei Complementar, até o limite de 75 anos.  

 A situação em agosto de 2022 indicava que a idade-limite para 
aposentadoria compulsória é, atualmente, de 73 anos. Serão assim aposentados 

compulsoriamente, ao longo do ano de 2023, os diplomatas que tiverem nascido até 
3 de dezembro de 1950; em dezembro de 2023, a idade-limite passará a ser de 74 

anos e, em dezembro de 2025, de 75 anos, encerrando-se a transição legal. 

 Foram invocadas, para justificar uma regra de transição específica para 

o SEB, as seguintes razões: 

a) A imediata implementação da idade de 75 anos provocaria o colapso do 
sistema de lotação e movimentação de diplomatas, pois levaria ao rápido 
preenchimento total tanto do Quadro Especial quanto do Quadro Ordinário; 

b) A impossibilidade de se manter o fluxo regular de promoções inviabilizaria a 
rotatividade de chefes de missões diplomáticas; 

c) Diplomatas que se encontrassem em extratos inferiores da carreira poderiam 
ser forçados a entrar no Quadro Especial precocemente; 

d) A carreira diplomática possuiria contornos de excepcionalidade, sendo regida 
por lei especial - atualmente a Lei nº 11.440/2006 -, e apenas subsidiariamente 
pela legislação aplicável aos demais servidores públicos civis da União. 
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 PROPOSTA: 
 

  
O retorno à regra constitucional original de aposentadoria aos 70 anos traria 

como principal vantagem, do ponto de vista de fluxo de carreira, a redução da 
extensão do tempo de serviço total dos(as) servidores(as) do SEB, com impactos 
positivos na abertura gradativa de vagas para promoção.  

 
Recente estudo da Divisão de Pessoal indicou que, a se manter a regra de 

aposentadoria compulsória aos 75 anos, nas condições atuais, a previsão de 

quantitativo médio de promoções por semestre, para o período compreendido entre 
o segundo semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2032, seria a seguinte: 4,6 

promoções a Ministros(as) de Primeira Classe por semestre; 7,8 a Ministros(as) de 
Segunda Classe; 9,9 a Conselheiros(as); 10,25 a Primeiros(as)-Secretários(as) e 10,3 
a Segundos(as)-Secretários(as), numa média de 42,85 promoções totais por 

semestre. Caso entrasse em vigor imediatamente o retorno à idade de aposentadoria 
compulsória aos 70 anos, as previsões seriam as seguintes: 5,55 promoções a 

Ministros(as) de Primeira Classe por semestre; 9,7 a Ministros(as) de Segunda 
Classe; 13,25 a Conselheiros(as); 13,75 a Primeiros(as) Secretários(as) e 13,85 a 
Segundos(as) Secretários(as), numa média de 56,1 promoções totais por semestre.  

 
Nota: Importante, contudo, que seja considerada a inclusão na PLOA-2023 dos recursos para o 
provimento de 95 vagas nas classes superiores da carreira a partir de 2023 e até 2026, o que mitigará 
sobremaneira as dificuldades imediatas de fluxo funcional 

 
A medida proposta favoreceria também a gestão do problema estrutural de 

lotação, notadamente na última classe da carreira diplomática, a de Ministros(as) 

de Primeira Classe. A reforma seria também consentânea com a estrutura de 
carreira nos termos pensados pela Lei 11.440/2006, sobretudo no que se refere a 
prazos e idades para entrada no Quadro Especial, e a interstícios para promoção, 

entre outros assuntos que relacionem as carreiras do SEB a questões temporais.  
 

Como a regra de transição assegurada para a carreiras do SEB por ocasião do 
aumento da idade de aposentadoria para 75 anos foi estabelecida em 2015 por lei 
complementar, é certo que por instrumento de mesma natureza poderia ser essa 

idade restabelecida em 70 anos. Ressalte-se que a Emenda Constitucional 88/2015 
determinou que continuasse a ser regra geral a aposentadoria aos 70 anos – a idade 

de 75 anos constitui alternativa possível a ser operacionalizada mediante 
regulamentação por lei complementar. Os 75 anos, na prática, tornaram-se regra 
geral em razão da regulamentação infralegal. 

 
Possível estratégia de redação legislativa seria acrescentar, ao final do inciso 

I do art. 2º da referida Lei Complementar nº 152/2015, aposto que excetue os 

membros do SEB da regra geral de 75 anos para servidores(as) da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e Municípios. A exclusão dos membros do SEB desse 

inciso implicaria sua subsunção automática à regra constitucional geral de 
aposentadoria aos 70 anos. Caberia também, nessa hipótese, a revogação do 
parágrafo único do mesmo artigo, o qual estabelece regra de transição até os 75 

anos para os membros do SEB. A proposta seria, portanto, a seguinte:  
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Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade: 

I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, à exceção de 
membros do Serviço Exterior Brasileiro, regidos pela Lei 11.440/2006.  

[...] 

Parágrafo único. Aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, regidos pela Lei 
nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o disposto neste artigo será aplicado 
progressivamente à razão de 1 (um) ano adicional de limite para aposentadoria 
compulsória ao fim de cada 2 (dois) anos, a partir da vigência desta Lei 
Complementar, até o limite de 75 (setenta e cinco) anos previsto no caput. 

 

A fim de mitigar eventuais consequências indesejáveis de uma nova e abrupta 

mudança de regras, seria importante propor que o retorno à previsão constitucional 
original de aposentadoria compulsória aos 70 anos não se aplicaria aos servidores 

do SEB que se encontrem na faixa de 70 a 74 anos completos no momento da 
aprovação de eventual nova proposta legislativa.  

Já para atenuar os efeitos para aqueles(as) servidores que estariam se 
aproximando dos 70 anos e que tinham a expectativa de se aposentarem aos 75 

anos, poderia ser proposta regra de transição com a seguinte lógica: o(a) servidor(a) 
do SEB que tiver 69 anos completos no momento da aprovação da nova proposta 
legislativa se aposentaria aos 74 anos; quem tiver 68 anos se aposentaria aos 73 

anos; quem tiver 67 anos se aposentaria aos 72 anos e quem tiver 66 anos se 
aposentaria com 71 anos. 

  
 
 

 

 

 

a) Dificuldade em justificar medida de exceção permanente para categoria 
específica diante de norma geral sobre aposentadoria no serviço público; 

b) Razões de interesse interno dificilmente autorizariam contrapor razão de 

interesse geral relativa à economia e à organização do serviço público; 
c) Eventual acusação de discriminação etária; 

d) Possível alegação de inconstitucionalidade; 
e) Geração de desmotivação de servidores(as) mais antigos, com larga experiência 

profissional e reconhecidos legados; 

f) Enfrentamento de resistências na Casa, sobretudo por parte de representantes 
das classes superiores da carreira; 

g) Dificuldades de aprovação no Congresso Nacional e decorrente desgaste político 

na tramitação legislativa de tema polêmico, não consensual internamente, e de 
grande complexidade; 

h) Mesmo que a medida possa vir a ser aprovada no Congresso, existe a 
possibilidade de batalhas judiciais com chances de perda para o MRE em razão 
da reversão de direito geral do funcionalismo público civil; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11440.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11440.htm
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i) Ainda que os resultados iniciais possam ser positivos, teriam efeito temporário, 

pois fenômenos como “gatilho”, em um primeiro momento, e de 
“engarrafamentos”, nos anos seguintes, poderiam reincidir, caso não sejam 
introduzidas outras mudanças estruturais; 

j) Diplomatas que ingressam com mais idade na carreira se veriam prejudicados;  
k) Ainda inexistem, naturalmente, estudos que comprovem que um número 

substantivo de diplomatas com mais de 70 anos permanecerá efetivamente no 

serviço ativo até os 75; já há casos de integrantes da carreira que vêm 
antecipando a aposentadoria; persiste, portanto, a dúvida em relação ao custo-

benefício de uma empreitada de tramitação longa e complexa, politicamente 
desgastante e não consensual internamente; a tendência geral, ademais, em 
todos os segmentos laborais, é a de se estimular a permanência ativa das 

pessoas, sobretudo em razão do fato de a expectiva de vida tender a aumentar 
nas próximos décadas; coloca-se, portanto, a questão de saber se seriam os 

cinco anos adicionais de serviço ativo uma real causa-mór da dificuldade de se 
regular o fluxo de carreira, recordando-se que alterações de idade de 
aposentadoria já ocorreram no passado e seus efeitos foram gradualmente 

absorvidos ao longo do tempo; 
 
 

Observação: 
 

Em relação a muitos itens, como o “b”, “c”, “d”, “f” e “g”, as dificuldades nele 
apontadas talvez possam ser mitigadas com a adoção de regras de transição, 
bem como respeito à expectativa de direito, como já indicado, sendo que no caso 
“g”, também é recomendável a adoção de medidas estruturantes 
complementares em prol do fluxo de carreira. 
 

 
.  
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Primeiro Grupo - Sugestão nº 6: 

 

“EXCLUSÃO DA PASSAGEM DE SEGUNDOS(AS)-SECRETÁRIOS(AS) E 
PRIMEIROS(AS)-SECRETÁRIOS(AS) PARA O QUADRO ESPECIAL”. 

 

Nos próximos anos, número crescente de primeiros(as)-secretários(as) 

completará 12 anos de classe, em função da redução do fluxo de carreira.   

Passar para o Quadro Especial efetivamente encerrará o crescimento 

profissional desses(as) diplomatas.  
 

 
 

Sugere-se, assim, excluir a passagem de SS e PS ao Quadro Especial.  
Naturalmente, não se poderia recorrer a um decreto, mas tão somente à alteração 

legal, precisamente, dos arts. 54 e 55 da Lei 11.440/2006 (Lei do Serviço Exterior). 
Os referidos dispositivos pertinentes, identificados em amarelo seriam revogados. 

Esta medida, pelas implicações legais da manutenção do status quo, mostra-
se de grande relevância e implementação tempestiva. 

 

Seção VI 

Do Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro 

Art. 54. Serão transferidos para o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, condicionado 

ao atendimento do disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e 

observada a existência de vaga, em ato do Presidente da República, na forma estabelecida por esta Lei: 

I - o Ministro de Primeira Classe, o Ministro de Segunda Classe e o Conselheiro para cargo da 

mesma natureza, classe e denominação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art17
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II - o Primeiro-Secretário para o cargo de Conselheiro; e 

III - o Segundo-Secretário para o cargo de Primeiro-Secretário. 

Parágrafo único. O Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro é composto pelo quantitativo 

de cargos em cada classe, na forma do Anexo II desta Lei. 

Art. 55. Observado o disposto no art. 54 desta Lei, serão transferidos para o Quadro Especial do 

Serviço Exterior Brasileiro: 

I - o Ministro de Primeira Classe, ao completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou 15 (quinze) 

anos de classe; 

II - o Ministro de Segunda Classe, ao completar 60 (sessenta) anos de idade ou 15 (quinze) anos 

de classe; 

III - o Conselheiro, ao completar 58 (cinqüenta e oito) anos de idade ou 15 (quinze) anos de 

classe; 

IV - os Primeiros-Secretários que, em 15 de junho e em 15 de dezembro, contarem maior tempo 

efetivo de exercício na classe, desde que esse tempo seja igual ou superior a 12 (doze) anos; e 

V - os Segundos-Secretários que, em 15 de junho e em 15 de dezembro, contarem maior tempo 

efetivo de classe, desde que esse tempo seja igual ou superior a 10 (dez) anos. 

§ 1º A transferência para o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro ocorrerá na data em 

que se verificar a primeira das 2 (duas) condições previstas em cada um dos incisos I, II e III do caput 

deste artigo. 

§ 2º O Ministro de Segunda Classe que tiver exercido, por no mínimo 2 (dois) anos, as funções 

de Chefe de Missão Diplomática Permanente terão assegurada, no Quadro Especial do Serviço 

Exterior Brasileiro, a remuneração correspondente ao cargo de Ministro de Primeira Classe do mesmo 

Quadro. 

§ 3º Na segunda quinzena de junho e de dezembro, observada a existência de vaga, 1 (um) 

Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro poderá ser promovido 

para Ministro de Primeira Classe do mesmo Quadro, em ato do Presidente da República, desde que 

cumpra os requisitos do inciso I do caput do art. 52 desta Lei. 

§ 4º Na segunda quinzena de junho e de dezembro, observada a existência de vaga, 1 (um) 

Conselheiro do Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro poderá ser promovido para Ministro 

de Segunda Classe do mesmo Quadro, em ato do Presidente da República, desde que cumpra os 

requisitos do inciso II do caput do art. 52 desta Lei. 

§ 5º Na segunda quinzena de junho e de dezembro, observada a existência de vaga, 2 (dois) 

Primeiros-Secretários do Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro poderão ser promovidos para 

Conselheiro do mesmo Quadro, em ato do Presidente da República, desde que cumpram os requisitos 

do inciso III do caput do art. 52 desta Lei. 
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§ 6º O Diplomata em licença extraordinária ou em licença por investidura em mandato eletivo, 

cujo exercício exija o seu afastamento, será transferido para o Quadro Especial do Serviço Exterior 

Brasileiro, na mesma classe que ocupe, ao completar 15 (quinze) anos consecutivos de afastamento. 

§ 7º A fim de atender ao disposto neste artigo, poderão ser transformados, sem aumento de 

despesa, em ato do Presidente da República, os cargos da Carreira de Diplomata do Quadro Especial. 

                                                                      * 
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17. QUARTA-FASE – PROPOSTAS ESTRUTURAIS - SEGUNDO GRUPO: 

 

 Em relação ao presente Segundo Grupo de propostas estruturais, caberiam 

duas observações: a primeira delas é que muitas podem ser consideradas como 
alheias à da competência do GT ou talvez apenas tangenciando-a marginalmente; e 

a segunda é que algumas poderiam agravar em vez de amenizar os problemas do 
fluxo. De qualquer forma, ensejam reflexões válidas. Será, portanto, pertinente 
oferecer ao leitor elementos suficientes para entender o tipo de impacto que viriam 

a ter sobre o fluxo de carreira. 

 

Segundo Grupo - Sugestão nº 1: 

“INTRODUÇÃO DE REFORMAS NO INSTITUTO RIO BRANCO (IRBR), FLUXO 
INICIAL DA CARREIRA - NOVAS DIRETRIZES DE ACESSO, FORMAÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO”.   

 

Trata-se de medida tangencial em relação ao tema do fluxo de carreira. No 
entanto, esta sugestão foi listada por ser o IRBr fonte primária de recrutamento e 

formação de diplomatas. Destarte, qualquer exercício sobre crescimento funcional 
deveria iniciar-se pelo processo de acesso ao Concurso de Admissão à Carreira de 

Diplomata (CACD). 

Desconsiderando os 400 cargos criados pela Lei nº 12.601/2012, ainda não 

totalmente providos - conquanto gestões junto ao Ministério da Economia para o 
provimento de 95 deles nos próximos quatro anos terem sido bem-sucedidas -, no 
período entre 1999 e 2014, (conforme consta de levantamento realizado durante a 

gestão do então Chanceler Luiz Alberto Figueiredo Machado), as classes de 
Ministro(a) de Primeira Classe (MPC) e de Ministro(a) de Segunda Classe (MSC) 

cresceram 32,6% e o conjunto das classes de conselheiro e secretários 43,6%. 
Somente se verifica aumento na força de trabalho se compararmos esses números 
com os quantitativos de aposentadorias e falecimentos. Entre 1948 e 1959, foram 

empossados 231 diplomatas. De 1960 a 1969, 271. De 1970 a 1979, 239. De 1980 
a 1989, 312. De 1990 a 1999, 272. De 2000 a 2009, 628. De 2010 a 2014, 184. A 

média anual entre 1948 e 2014 ficou em 32,8 novos diplomatas. A ampliação de 
classes de Ministros(as), Conselheiros(as) ou Secretários(as), no momento em que 
ocorre, pode ser benéfica para o fluxo da carreira e para a realização das 

expectativas individuais de diplomatas promovidos. No entanto, se não se fizer 
acompanhar de outras medidas, essa ampliação de quadros, caso ocorra de modo 
errático ou descontínuo, poderá funcionar, no momento seguinte, como elemento 

retardador do próprio fluxo de carreira, que se inicia a partir do recrutamento de 
seus integrantes. 

 Premissa essencial para a análise desse tema é definir o quantitativo 
efetivamente necessário de diplomatas para o bom funcionamento do MRE, tanto 

na SERE quanto no exterior, inclusive em termos numéricos e por classes. Só assim 
será possível saber se estaremos aptos ao pleno cumprimento da missão 
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institucional do Itamaraty. Neste particular, como já visto, o GT-FCD incluiu no 
âmbito das propostas de curto prazo que listou na Fase Terceira de suas atividades 

o apoio à realização, pela área de pessoal, de estudo analítico sobre o tema da 
identificação de um número ideal de diplomatas e do aporte que possam dar à 

instituição. Talvez um numérico ideal inicial possa ser calculado a partir da soma 
dos números constantes no quadro de lotações previsto atualmente para o exterior 
e do quadro de funções na SERE.  

Essa quantificação, mesmo que venha a traduzir um levantamento ainda 
preliminar de demandas presentes e futuras, ajudará a vislumbrar as reais 

necessidades de preenchimento de possíveis vagas existentes na classe inicial da 
carreira. Não se trata, naturalmente, de uma tarefa simples, levando-se em 

consideração a dificuldade de se traçar projeções de longo prazo que permitam 
assegurar um levantamento mais cartesiano das reais demandas de lotação 
compatíveis com os objetivos da política externa. Lograr um mapeamento 

abrangente, exaustivo e preciso da força de trabalho necessária constitui, portanto, 
tarefa complexa.  

Há, contudo, outros aspectos a serem considerados, como o da busca 
permanente por uma adequada formação de nosso corpo funcional, à luz dos novos 

desafios que confrontamos - e que confrontaremos - para manter uma inserção 
superlativa na esfera internacional. Quantidade e qualidade seriam, portanto, os 
dois principais pilares de sustentação de quaisquer debates e reflexões em torno da 

temática do fluxo da carreira diplomática. 

Caberia registro, outrossim, da recente portaria nº 7.888, de 1/9/2022, do 

Ministério da Economia (Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital), que estabelece orientações aos órgãos e entidades da 

administração pública federal quanto aos procedimentos a serem observados para 
o dimensionamento da força de trabalho. 

 

a) Estabelecimento de critério de vagas de admissão ao CFD   

Já que a “anualidade” do concurso para o IRBr apresenta-se como princípio 
basilar para a manutenção de fluxo regular da carreira e da gestão de pessoal do 
MRE, caberia manter previsibilidade quanto à oferta de vagas no Concurso de 
Admissão à Carreira de Diplomata (CACD), de modo a que guarde compatibilidade 
com as necessidades de pessoal para lotação adequada da Secretaria de Estado e 
dos postos. Nesse particular, pareceria oportuna uma sistematização das “entradas 
e saídas” no serviço diplomático. O que parece ter predominado é que as vagas 
oferecidas são determinadas com base em quantitativo de vagas abertas a cada ano, 
por promoção, morte e aposentadoria. Conquanto esses dados sejam fornecidos pela 
DP ao IRBr, que os utiliza então para fundamentar as gestões junto ao Ministério da 
Economia quanto à abertura do concurso, a indicação do número de vagas deveria 
ser aprimorada, o que contribuiria para a gestão de pessoal do Itamaraty. 
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O cerne da questão é, portanto, se buscar favorecer a manutenção de um fluxo 
de ingresso que permita que as gerações possam ir se renovamento e expandindo 
natural e paulatinamente, conforme as necessidade da instituição. Nosso interesse 
como instituição deve ser o de planejar, de forma adequada, o fluxo de ingresso, para 
que as seleções se mantenham criteriosas e a formação seja mais personalizada.  

 

b)  Introdução de novas exigências curriculares para a inscrição no vestibular 
ao CFD  

 
Exercendo-se, assim, cautela na absorção de novos contingentes e conquanto 

possam haver restrições legais, talvez coubesse examinar igualmente a conveniência 
de se exigir doravante do(a) candidato(a) ao CACD que esteja frequentando curso de 
pós-graduação lato sensu ou stricto-sensu, alinhado ao disposto na Lei nº 9.394, de 
20/12/1996, sendo, contudo, dispensada a defesa de dissertação. Essa nova 

exigência alteraria, naturalmente, o número de candidatos ao IRBr, disciplinando, de 
forma indireta, o fluxo funcional. Haveria, em decorrência, uma certa alteração da 
faixa etária dos(as) novos(as) diplomatas, com impacto - não necessariamente 
negativo – em relação àquele fluxo. 

 
A medida valorizaria, ademais, acadêmica e profissionalmente, seu corpo 

discente, até mesmo porque muitos de seus(suas) novos(as) integrantes já trariam 
consigo, além de maior bagagem acadêmica, eventuais experiências laborais. 

 
Conquanto possam haver alegações de que essa eventual exigência de 

frequência em curso de pós-graduação possa esvaziar expectativas profissionais 
daqueles(as) candidatos(as) que trazem consigo experiências em outros ramos, 
dificultando assim sua inserção institucional no espírito de carreira, não há 
evidências de que isso possa realmente ocorrer. Já há hoje muitos(as) jovens 
diplomatas altamente motivados(as) e atuantes que ingressaram no IRBr trazendo 
consigo importante bagagem profissional. Esse acúmulo prévio de experiência não 
parece ter arrefecido motivações. Pelo contrário, em muitos casos até ajuda os(as) 
diplomatas no direcionamento de suas carreiras, em razão de conhecimentos práticos 
adquiridos, quer no campo jurídico, quer no financeiro-comercial, no educacional e até 
mesmo na área de gestão pública. Idade e “calejamento” por outras profissões não 
podem ser alegações apriorísticas de possível insucesso na formação de futuros(as) 
agentes diplomáticos(as), sobretudo em razão da nova dinâmica do relacionamento 
internacional, que requer, cada vez mais, conhecimento amplo e experiência em 
diversos segmentos. 

 
 Sobre o tema, caberia recordar que, no passado, a exigência de formação para 

a inscrição no vestibular para o então CPCD limitava-se à conclusão de dois anos de 
graduação. Mais adiante, passou-se a exigir o curso superior completo. Essa nova 
exigência inseriu-se no âmbito da reorganização do serviço público levada a cabo 
durante o governo do então Presidente Fenando Henrique Cardoso, com Bresser 
Pereira no então MARE. Na ocasião, para as chamadas “Carreiras de Estado”, 
passou-se a exigir nível superior completo. 
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Trata-se, ademais, de acompanhar uma tendência natural, sobretudo à luz da 
presente dinâmica de determinados segmentos do mercado de trabalho, que já 
demandam formação superior à de uma graduação. Caso, contudo, haja 
constrangimentos técnico-legais para tal, poder-se-ia admitir, pelo menos, a 
incorporação de pontuação em eventuais “provas de títulos”, caso em que se exigiria 
a conclusão do mestrado. Importante, no entanto, reconhecer que a incorporação de 
pontuação em possíveis exames de títulos pode se revelar injusta e até mesmo não 
refletir a realidade da competência dos(as) candidatos(as), pois sabe-se que a 
excelência que corresponde a um título de uma grande universidade brasileira, como 
a USP, não corresponde a muitas outras “excelências” alhures. Há ainda que se 
considerar como aquilatar e comparar a importância e relevância de diversos títulos, 
como no caso de graduações em medicina ou engenharia, e um único título em 
relações internacionais.  

  
O objetivo, em síntese, da proposta de introdução dessa exigência seria, 

portanto, duplo: (I) ajustar, nas circunstâncias atuais, a demanda de candidatos(as) 
ao curso de formação de diplomatas, de modo a auxiliar o ajuste do fluxo de entrada 
ao de saída de profissionais; (II) valorizar ainda mais, interna e externamente, o IRBr, 
mantendo-o como uma das mais referenciais escolas de governo no Brasil e no mundo.  

 
Importante, no entanto, é que se mantenha o equilíbrio entre foco acadêmico e 

habilidade prática, que não pode ser descurada no MRE. Academicismo excessivo 
também não acrescenta, fazendo-se necessário plasmar um perfil pragmático para 
os(as) integrantes de uma chancelaria moderna.  

 
Ainda no tocante ao recrutamento, talvez se pudesse avaliar, além do 

conhecimento acadêmico per se dos(as) candidatos(as), - sancionado afinal pelos 
resultados obtidos nos exames prestados -, outras capacitações, de igual relevância 
para uma boa atuação diplomática, (como, por exemplo, contar o(a) candidato(a) com 
perfil compatível com o exercício profissional, além de bom quociente profissional).  

 
Isso seria processado não só por meio da aplicação de testes psicológicos - 

conquanto se reconheça possam ser eles considerados altamente questionáveis 
judicialmente e de eficiência duvidosa a longo prazo - mas também por dinâmicas de 
grupo, ou seja, por identificação de liderança, de capacidade de atuação em equipe, 
de bom senso e de discernimento na tomada de decisões, elementos considerados 
essenciais para o desenvolvimento funcional futuro. Em uma seleção 
demasiadamente centrada em predicados acadêmicos, corre-se o risco de disfunções 
ao longo dos anos, afetando comportamentos e capacidade de liderança. Sabe-se, por 
outro lado, que os exames como realizados até agora têm proporcionado um número 
inexpressivo de disfunções profissionais que justifiquem a eventual eliminação, por 

meio de testes psicológicos e grupais, de candidatos com base em parâmetros 
duvidosos.  

 
De qualquer forma, a Direção do IRBr saberá melhor examinar a pertinência da 

proposta. 
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c) Retomada e ampliação dos Estágios Profissionalizantes 
 

Como a duração do CFD não chega atualmente a ser de dois anos e dado que 
há sempre pressão para a absorção dos novos contingentes de formandos, talvez se 
mostre oportuno contemplar a atualização e ampliação do “Estágio 
Profissionalizante”. Poderia ter a duração de seis meses, três dos quais na SERE, em 
outras instituições do Estado, e até mesmo em grandes empresas estatais, e outros 
três no exterior, a exemplo, nesse caso, do que já ocorre com os(as) três primeiros(as) 
colocados(as) no CFD, que são hoje os(as) únicos(as) designados(as) para estágios no 
exterior. Seria necessário, para tal, uma consolidação legal. 

Durante alguns anos, os(as) alunos(as) do IRBr - entre o primeiro e o segundo 
ano do curso-, fizeram estágio de um ano em outros órgãos do governo, seis meses de 
estágio “part-time” na SERE - com aulas pela manhã e estágio à tarde, tendo passado 
por quatro unidades variadas, de um mês e meio em cada -, além de três meses no 
exterior,- (somente em postos da América Latina). Muitos(as) desses(as) alunos(as), 

hoje já na classe de MSC, consideram que essa experiência se revelou fundamental 
para sua formação e entendimento da carreira.     

O desempenho nos estágios já plasmaria uma forma de avaliação preliminar 
de desempenho profissional, que poderia ensejar lotações em áreas de maior 
interesse, motivando assim o(a) jovem diplomata em sua trajetória profissional. 
Poderia inclusive ter reflexos em sua avaliação de desempenho e, por sua vez, no 
crescimento funcional de sua carreira dentro de um fluxo mais previsível. Tal 
avaliação preliminar precisaria, contudo, ser bem gerenciada de modo a que se revele 
justa, já que chefes diferentes terão, necessariamente, parâmetros diferentes de 
julgamento.  

A Alta Direção do IRBr saberá melhor aquilatar a proposta, e detalhá-la se a 
achar pertinente.  

 
 

d) Implementação do CAP 

 
Outra medida que poderia ser contemplada seria a implementação do “Curso 

de Atualização em Política Externa” (CAP), instituído pela Lei nº 11.440, de 29 de 
dezembro de 2006, e que passou a ser requisito a promoção à classe de Conselheiro, 
dois anos após sua efetiva implementação. 

 
O CAP, além de um estágio de atualização em política externa, poderia se 

converter igualmente em plataforma de preparação de diplomatas que começam a 
exercer funções de chefia quer na SERE quer no exterior, e que, por isso, demandam 
outras habilidades e maior conhecimento de administração pública. 

 

Mereceria, porém, refletir se a implementação de mais um curso de formação e 
aperfeiçoamento não poderia “tumultuar” a carreira, sobretudo em uma etapa em que 
o(a) Primeiro(a)-Secretário(a) está adquirindo informação profissional por meio das 
funções que desempenha. 

 
 De qualquer forma, a aprovação no CAP como determinante para fins de 

promoção também influenciaria muito no fluxo de carreira, pois estabeleceria critério 
adicional para crescimento funcional.   
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A seguir, algumas propostas tópicas de novas plataformas. Antes, contudo, 
de apresentá-las, desejaria esclarecer que, excetuando-se a vertente da plataforma 
de cooperação internacional, as demais ideias partiram deste signatário e não do 

IRBr, conquanto tenha sido mantido permanente diálogo com sua diretora a 
respeito. Há acertadas ponderações suas sobre a capacidade, em termos de 
infraestrutura, recursos humanos e financeiros, para a Instituição assumir novas 

iniciativas. Pairam, ademais, dúvidas sobre o mandato do IRBr para o exercício de 
determinadas funções, as quais talvez pudessem ser desempenhadas pela FUNAG 
ou até mesmo pelo IPRI.  

 

 
e) Criação, no IRBr, de um alto colegiado de ensino e estudos diplomáticos   

 
 A ideia seria a de se criar, no organograma do IRBr, como estrutura adicional, 

um alto colegiado de ensino e estudos diplomáticos, plataforma similar à Escola 
Superior de Guerra (ESG) e à Escola Superior de Defesa (ESD). Recorda-se que a ESG, 
com sede no Rio de Janeiro, conta com viés predominantemente militar. Articula e 
consolida conhecimentos voltados ao exercício das funções de assessoramento e 
planejamento da segurança nacional. Já a ESD, criada em 2021, e localizada em 
Brasília, é um instituto de altos estudos voltado a temas civis, embora com 
componente militar. Tem como missão, em consonância com as orientações contidas 
na Política Nacional de Defesa (PND) e na Estratégia Nacional de Defesa (END), 
desenvolver atividades acadêmicas em temas de interesse da Defesa Nacional, 
considerados os campos de segurança e desenvolvimento. Ambas integram a 
estrutura organizacional do Ministério da Defesa (MD) e se subordinam à mesma 
seção de ensino. A ESG e a ESD estendem convites a diplomatas brasileiros para 
cursos que organiza. A ESG, por exemplo, para seu Curso Superior de Inteligência 
Estratégica, e a ESD, mais recentemente, para seu Curso de Direito Internacional dos 
Conflitos Armados (CDICA).  

Uma ainda maior aproximação do IRBr com a ESG e a ESD poderia ajudar a 
plasmar a nova plataforma de estudos e pesquisa no campo da diplomacia. Nela 
atuariam, sempre sob a alta direção do Instituto, preferivelmente MPCs e MSCs. 
Agiriam também, de forma mais sistêmica, na preparação e seguimento do CAE, além 
de assumirem outras funções acadêmicas mais institucionalizadas e perenes, a 
exemplo de tutorias. A medida contribuiria para motivar colegas no QE que estejam 
no Brasil. Cabe recordar, contudo, que cerca de 64 dos(as) 81 MPCs do QE e 50 
dos(as) 65 MSCs do QE encontram-se no exterior. Destarte, o número desses(as) 
diplomatas seria reduzido, sobretudo porque nem todos(as) teriam o perfil indicado 
para aquelas funções.    

Nesse contexto, poderiam, ainda, ser introduzidos programas de mentoria para 
os(as) novos(as) diplomatas. Consistiriam em diálogos e aconselhamentos com 
colegas, não necessariamente pertencentes ao escalão superior da carreira. O 
importante seria oferecer-lhes espaço adicional para dirimir dúvidas e conhecer 
experiências. 

Buscou-se, no passado, introduzir esse tipo de plataforma de contato. Consta 
que a iniciativa tenha gerado entusiasmo geral, tanto por parte daqueles(as) 
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diplomatas mais graduados(as) quanto dos(as) alunos(as). Talvez se o IRBr 
restabelecesse um programa dessa natureza um pouco mais amplo, em que fossem 
introduzidos temas específicos, os resultados viessem a se revelar ainda mais 
efetivos, conquanto deva-se reconhecer que a variedade de abordagens também 
enriquece a experiência dos(as) alunos(as).       

Igualmente interessante seria promover um elo mais consistente do IRBr com o 
mundo acadêmico, ou seja, uma relação mais frequente, que não se limitasse 
temporalmente ao período de realização do CAE, mas que se desenvolvesse depois 
dele. Com isso, talvez se criasse um campo de debate acadêmico sobre teses 
produzidas e seu eventual aproveitamento e seguimento. É verdade que a atual 
participação de professores(as) eméritos(as) nas bancas do CAE já estabelece diálogo 
com a academia, mas poder-se-ia ampliar essa interação. Caberia reconhecer que a 
publicação, pela Fundação Alexandre de Gusmão, das teses que, ao ver daquelas 
bancas, a merecem, já cria uma exposição no mundo acadêmico. Nesse particular, a 
ampliação dessa exposição poderia ser sugerida à FUNAG (não, naturalmente, com a 

divulgação de todas as teses - por motivos vários, entre os quais o grau de excelência 
de qualidade acadêmica, sem embargo de sua qualidade profissional -, mas de 
apenas algumas delas).  

 
 

f) Especialização diplomática   

 

O IRBr poderia reforçar, na formação de diplomatas, o perfil mais 
profissionalizante que já vem buscando imprimir, ao ajustar o currículo do CFD. 
Sempre será útil à Administração a incorporação, em sua grade de ensino, de estudos 
que versem sobre políticas públicas, gestão governamental, planejamento e 
orçamento, tecnologias da informação e comunicação, segurança da informação, 
análise de comércio exterior, mercado financeiro e fluxos de capital, agronegócio 
(“commodities” em geral), entre outras. O conhecimento da dinâmica e da própria 
nomenclatura desses espaços facilitaria o acompanhamento de temas relevantes por 
futuros(as) diplomatas em suas atividades de defesa e promoção dos interesses 
nacionais.  

Não se trata aqui de concorrer com funções hoje prioritariamente exercidas por 
analistas de comércio exterior, especialistas em governança estatal, funcionários(as) 
do Banco Central e do Tesouro Nacional. Sabe-se, atualmente, que cada vez menos o 
desempenho do Brasil em fóruns internacionais depende exclusivamente de 
diplomatas, em razão da complexidade de determinados temas, que exigem 
conhecimento técnico aprofundado. O objetivo seria, portanto, oferecer ao(à) diplomata 
maior familiaridade em relação a temáticas específicas tratadas em esferas 
internacionais, de modo a que possa melhor participar, com esses(as) outros(as) 
servidores(as), de negociações que exigem precisão técnica. Assim, quanto melhor 

munidos de informações de áreas especificas, mais fácil lhes será o desenho e a 
implementação de estratégias mais efetivas de salvaguarda dos interesses nacionais.  

Já que, em função do mundo globalizado, é irreversível a crescente 
coparticipação de funcionários(as) não-diplomáticos(as) em negociações 
internacionais, que pelo menos os agentes diplomáticos estejam bem preparados para 
ajudar a evitar uma eventual possibilidade de retirada total da cogerência de 
determinados temas pela chancelaria do país. O desafio seria acomodar lógicas 
distintas (da estratégia e do poder de barganha). Ademais, esse ajuste dos conteúdos, 
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ao contemplar disciplinas que tratem das normas que regem a administração pública 
federal, certamente poderá, como antes indicado, se revelar de grande utilidade para 
uma boa gerência de unidades no exterior, com as quais todo(a) diplomata, em algum 
momento da carreira, deverá se confrontar, e que exigem conhecimento mais do que 
básico.  

Essas considerações viriam ao encontro do projeto, ainda em fase de reflexão, 
de se criar especializações na carreira diplomática em determinado momento da vida 
funcional dos(as) integrantes da carreira. O IRBr poderia ajudar na preparação de 
diplomatas que viessem futuramente a compor um eventual ramo da carreira de 
cunho mais especializado e não gerencial-hierárquico (“Carreira em Y” – objeto de 
sugestão específica detalhada acima), ou seja, voltado àqueles(as) que, por diferentes 
circunstâncias, não venham a ascender profissionalmente até o topo da carreira. A 
especialização oferecida - formação e aperfeiçoamento - poderia ser coordenada pelo 
IRBr, que faria bom uso do potencial que esses(as) diplomatas possam ter. A iniciativa 
ajudaria a estabelecer um fluxo de carreira com situações menos traumáticas.  
 
 

g) Estabelecimento, no IRBr, de uma plataforma de cooperação internacional 
 

Por sua sabida competência e prestígio internacional, as demandas de 
cooperação por parte de diversas chancelarias recomendam vivamente que se 
estabeleça uma plataforma no IRBr para melhor gerir esse segmento. Talvez uma 
interação com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) - que parece já ter sido objeto 
de conversações a nível exploratório - mereceria receber forte respaldo institucional. 

Essas ações de cooperação poderiam ser desenvolvidas por um grupo formado 
por MPCs e MSCs com perfil apropriado e experiência acumulada. Além da referida 
assistência a academias diplomáticas estrangeiras demandadoras, poder-se-ia 
pensar na estruturação de cursos para pessoal de outros órgãos de governo e escolas, 
inclusive as militares, que sempre procuram manter cooperação com o MRE. 

A depender das especialidades ou áreas de maior interesse dos(as) colegas, 
talvez já se pudesse pensar em algo mais concreto, como o curso que a chancelaria 
do Equador (*) solicitou ao IRBr. Essas demandas parecem mostrar-se, na realidade, 
recorrentes, devendo-se, no entanto, levar em conta, naturalmente, as áreas onde o 
Itamaraty concentre maior interesse em “comunicar” suas visões e prioridades.        

 A iniciativa poderia revelar-se igualmente útil, como já sinalizado acima, para 
os diplomatas que venham a desejar certa especialização no campo da cooperação 
internacional, no âmbito da anunciada sugestão da “Carreira em Y”.  

 
Encontram-se, a seguir, propostas específicas preparadas pelo IRBr: 
  

(A) A primeira delas é a de criação de um “Grupo de Apoio para Cooperação 

na Formação de Diplomatas” (GACFD). Teria ele como objetivo buscar 
atender à demanda de cooperação de chancelarias estrangeiras. A 
iniciativa poderá se revelar um marco nas atividades de cooperação 
exercidas pelo MRE, pois se trata de proposta de cooperação, com 
excelência, em nosso campo específico de atividade, ou seja, a diplomacia 
e as relações internacionais; 
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(B) A segunda proposta trata do oferecimento de cursos para diplomatas 
estrangeiros(as) e de cursos de extensão para outras carreiras públicas. A 
proposta vem acompanhada de estudos comparados sobre o que fazem 
outras academias diplomáticas nessa seara.   

 
 

 

 

(*) Observação: conferir menção feita no Comunicado Conjunto entre os Ministros das Relações 
Exteriores do Equador e do Brasil (Nota nº 171, de 24/10/2022), à coordenação entre a Academia 
Diplomática do Equador “Galo Plaza Lasso” e o IRBr para aprovar o “Plano de Trabalho Conjunto para 

o biênio 2023-2024” e a participação de um terceiro-secretário equatoriano no referido Instituto.   
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DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO IRBR 

 

PRIMEIRA PROPOSTA: 

(A) CRIAÇÃO DE GRUPO DE APOIO PARA COOPERAÇÃO NA FORMAÇÃO 
DE DIPLOMATAS 

 
1. Contexto 

 
O Instituto Rio Branco (IRBr) desenvolve, desde meados dos anos 

setenta, atividades de cooperação com academias diplomáticas de países 
parceiros. Contam-se atualmente mais de 60 memorandos de entendimento 
(MdEs), assinados com países da África, Ásia, Oriente Médio, Europa e 

América Latina. Via de regra, os MdEs estabelecem objetivos de intercâmbio 
de alunos e realização de atividades conjuntas, como seminários e palestras. 

Essas atividades são ferramenta relevante de fortalecimento de relações 
bilaterais e projeção de valores, princípios e interesses da política externa 
brasileira.   

 
A expressão mais consistente e robusta dessa cooperação tem-se dado 

com a vinda de diplomatas estrangeiros(as) para cursar o primeiro ano do 

curso de formação de diplomatas (CFD).  Computados(as) os(as) atuais 
beneficiários(as) do programa, o IRBr já recebeu mais de 280 diplomatas de 

diferentes regiões do mundo, com preponderância de africanos e latino-
americanos, muitos dos quais apoiados com recursos da Agencia Brasileira 
de Cooperação e passagens aéreas da Comunidade dos Povos de Língua 

Portuguesa (CPLP). Trata-se de programa consolidado e com ótimos 
resultados.  

 
Na frente de cooperação que prevê cursos, conferências e seminários, 

bem como o desenvolvimento de programas de apoio na estruturação de 

academias diplomáticas, a atuação do IRBr tem sido menos consistente. Em 
função da carência de equipe e de processos mais estruturados, o Instituto 
tem deixado de explorar potencial significativo nessa área. O Instituto recebe 

rotineiramente pedidos de cooperação para a realização de atividades 
conjuntas. Apenas no intervalo entre março e setembro de 2022, foram mais 

de 20 solicitações transmitidas através de nossas Embaixadas, de 
autoridades estrangeiras em visita a Brasília ou, ainda, de embaixadores(as) 
em Brasília.  

 
i. Solicitação de apoio na estruturação de academias diplomáticas 

Suriname: Em 2018, as academias diplomáticas de Brasil e Suriname 

assinaram memorando de entendimento com o objetivo principal de instituir 
programa de cooperação técnica para capacitação de pessoal administrativo, 

elaboração de marco institucional, estruturação de mecanismo de 
recrutamento e formação de professores do instituto diplomático surinamês.  
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Foi realizada primeira etapa do projeto, com a vinda a Brasília de missão da 
Chancelaria surinamesa. A retomada do projeto é prioritária para o IRBr e a 

ABC. 

Guiné-Bissau:  Em seguida à visita de Estado, realizada em agosto de 2021, 

deu-se início à negociação de acordo bilateral para cooperação na formação 
de diplomatas guineenses, a partir de capacitação in loco a ser realizada pelo 

IRBr. Foram enviados ao lado guineense, de pronto, documentos sobre o curso 
de formação de diplomatas do IRBr, a título de referência para a estruturação 
da academia diplomática local. Em paralelo, foi cogitada a realização de 

cursos curtos sobre cerimonial, consular, políticas e área de controle.  

Cabo Verde: Em visita recente ao IRBr, o diretor de Estudos de Política 

Externa de Cabo Verde solicitou cooperação para a estruturação da academia 
diplomática cabo-verdiana. O programa, ainda a ser elaborado, envolveria, em 

princípio, o envio de missões de capacitação, a realização de treinamentos e o 
compartilhamento de conhecimentos sobre regulamentos internos, 
programas de estudo e cursos de formação e aperfeiçoamento vinculados à 

ascensão funcional. 

 
ii. Solicitações de cursos/palestras/conferências 

 

Equador: As autoridades equatorianas vêm manifestando, desde 2018, 
interesse em restabelecer cooperação com a academia diplomática brasileira. 

A academia diplomática equatoriana foi reaberta em novembro de 2019 e, 
durante o processo de reestruturação, o regulamento do IRBr foi utilizado 
como referência, juntamente com o das academias chilena e argentina. Na 

ocasião, foram solicitadas palestras sobre currículos e métodos de ensino nos 
cursos de formação, aperfeiçoamento e altos estudos, bem como sobre sua 

relação com a ascensão funcional. Também se cogitou a ida de docentes e 
palestrantes ao Equador, além de palestras por videoconferência para alunos, 
debates e negociações internacionais simuladas. O tema permanece na pauta 

bilateral, tendo sido levantado tanto em visitas do embaixador do Equador ao 
IRBr, como em encontros do embaixador do Brasil em Quito com autoridades 

da chancelaria equatoriana. Em setembro de 2022, um diplomata equatoriano 
chegou ao IRBr para o curso de formação 2022-2023. Videoconferência entre 
os Diretores das duas academias está sendo agendada para o mês de outubro 

de 2022. 

Peru: Há interesse mútuo em elevar a cooperação existente entre as 

academias diplomáticas dos dois países a um novo patamar, inclusive por 
meio do intercâmbio de estudantes. Por proposta do lado peruano, seminário 

conjunto por videoconferência está sendo agendado para outubro de 2022 
com os(as) alunos(as) dos cursos de formação das duas academias. A 
iniciativa é considerada piloto e pode representar o início de maior 

aproximação entre o IRBr e a ADP. 

África do Sul, Egito, Argélia, Namíbia, Emirados Árabes, Camboja, França, 

Itália, Cazaquistão, entre outros também mencionaram interesse em realizar 
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atividades conjuntas com o IRBr.  Via de regra, há indicação de interesse na 
assinatura ou renovação de memorando de entendimento, na realização de 

cursos curtos sobre política externa de cada país, temas multilaterais e outros 
assuntos de interesse, bem como no intercâmbio de alunos e professores.  

 
2. Proposta 

A presente proposta de criação de Grupo de Apoio para Cooperação na 
Formação de Diplomatas (GACFD) busca atender a essa demanda por cooperação. 
A ideia seria criar grupo integrado por ministros de primeira e segunda classe, com 

experiência, conhecimentos e disponibilidade de tempo para estruturar e 
implementar iniciativas de cooperação, em apoio ao IRBr.  A iniciativa demandaria 

reforço de equipe do Instituto, para implementar simultaneamente mais de um 
projeto de cooperação sem prejuízo da realização das atividades de formação e 
aperfeiçoamento internas. 

Em uma primeira etapa, além da retomada do projeto com o Suriname, o IRBr 
propõe sejam priorizadas as demandas de Guiné Bissau e Cabo Verde para 

estruturação de suas academias diplomáticas. Na vertente de atividades conjuntas, 
sugere-se priorizar a realização de atividades com Peru e Equador, que 

manifestaram interesse na realização de cursos, conferencias ou seminários sobre 
temas de interesse comum. No caso peruano, o IRBr já vem trabalhando na 
realização, em outubro próximo, de videoconferência entre as academias, com a 

participação dos chefes de missão e de palestrantes. O embaixador Gonçalo Mourão 
acolheu convite para proferir a palestra principal. Com o Equador, está previsto 
encontro virtual entre os diretores das academias, com a participação dos 

embaixadores em Quito e Brasília.  

a. Composição 

O GACFD será composto por até 5 diplomatas das categorias de ministros de 
primeira e segunda classes, de preferência com experiência nas áreas de cooperação 

internacional e formação ou aperfeiçoamento de diplomatas.  

Considera-se também fundamental que a Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC), a Coordenação-Geral da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
(CGCPLP) e a Divisão Geográfica responsável por acompanhar os temas relativos 

aos países envolvidos nos projetos de cooperação indiquem um representante para 
participar das deliberações do Grupo.  

A diretora-geral do IRBr presidirá as reuniões do Grupo e será assessorada 
pela coordenação de cooperação internacional do Instituto. 

 

b. Funções 

 

 Apoiar a Diretoria do IRBr na formulação de cursos de curta duração, 

seminários e palestras a serem oferecidos a academias diplomáticas 

estrangeiras, sobre as posições básicas da política externa brasileira e temas 

específicos a serem definidos a partir do público-alvo selecionado; 
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 Oferecer cursos, seminários e palestras, remotos ou presenciais, a academias 

diplomáticas estrangeiras, seja por iniciativa do IRBr, seja por demandas 

específicas de países; 

 Apoiar a Diretoria do IRBr na formação de equipes para dar suporte à 

estruturação de academias diplomáticas de outros países; 

 Compor equipes de especialistas a serem enviadas a outros países para 

auxiliar na estruturação inicial de institutos de formação de diplomatas, bem 

como receber diplomatas estrangeiros para treinamento e capacitação com 

essa finalidade. 

  
c. Métodos de Trabalho 

 

O GACFD será presidido pela diretora-geral do IRBr e reunir-se-á ao menos 
uma vez por trimestre, a depender da quantidade de demandas de cooperação, bem 
como do calendário de atividades a serem implementadas. 

Serão nomeados um coordenador e um vice coordenador do Grupo de Apoio, 
por período de um ano, renovável por igual período.  

O Grupo poderá criar grupos de trabalho ad hoc (GTs) para endereçar 

questões/temas/iniciativas específicas ou equipes de especialistas para lidar 
simultaneamente com diferentes solicitações de cooperação. Tanto os GTs como as 

equipes de especialistas poderão ser compostas por diplomatas que não integram o 
Grupo Assessor. 

As deliberações do GACFD serão encaminhadas pela Diretoria do IRBr ao 

Gabinete do Ministro de Estado, ao qual caberá decisão final sobre as ações 
propostas. As ações aprovadas estarão sujeitas a revisões ou ajustes, conforme 

determinação da Diretora-Geral.   
A depender do formato de cooperação acordado para apoio na estruturação 

de academias diplomáticas de outros países, as atividades do GACFD poderão 

incluir missões curtas para a realização de palestras, cursos e reuniões de 
preparação com equipes locais, bem como a recepção de equipes estrangeiras para 

a realização de treinamento e capacitação no IRBr. 
Os membros do GACFD também poderão ser chamados a ministrar palestras 

e seminários presenciais ou à distância sobre temas específicos. 

 
d. Objetivos 

O Grupo de Apoio para Cooperação na Formação de Diplomatas tem como 
objetivos: 

 

 Contribuir para a estruturação das ações de cooperação 

internacional do IRBr; 

 Divulgar os elementos centrais da política externa brasileira para 

diplomatas estrangeiros; 

 Contribuir para a criação e o fortalecimento de laços de amizade e 

cooperação entre academias diplomáticas; 

 Representar o IRBr e o MRE no contexto da transferência de 

conhecimento na formação de diplomatas.   
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3. Requisitos 

A implementação do GACFD tem como requisitos básicos: 
 

a. A indicação de diplomatas experientes; 

b. A criação de equipe técnica de apoio permanente à realização dos 

projetos;  

c. A colaboração com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), a 

Coordenação-Geral da CPLP e outras unidades da SERE, além de 

outros parceiros nacionais ou estrangeiros, a serem definidos conforme 

as necessidades de cada projeto. 

Com relação ao núcleo de apoio técnico, destaca-se a necessidade de 
designação de ao menos um funcionário de apoio administrativo (de secretariado) e, 
eventualmente, outro de informática, inteiramente dedicados à implementação das 

iniciativas. Esses funcionários poderiam ser auxiliados por um estagiário 
universitário e comporiam equipe a ser chefiada por diplomata responsável pela 
Coordenação de Cooperação Internacional da Diretoria do IRBr. 

No que toca à parceria com a ABC e outras instituições nacionais ou 
estrangeiras, os projetos de cooperação poderão exigir geometrias variáveis. Em 

alguns casos, a consultoria para o estabelecimento de academias diplomáticas em 
países em desenvolvimento poderá ser inserida em projeto de cooperação que conte 
com recursos da ABC ou de outro país/instituição doadora. Em outros, a realização 

de cursos curtos dedicados a temas ou grupos específicos de diplomatas (latino-
americanos, africanos ou da CPLP) poderá contar com parcerias com organismos 
internacionais, academias ou think tanks nacionais ou estrangeiros, conforme as 

especificidades do projeto.  
 

4. Custos 

 

A criação do GACFD não implica custos financeiros diretos e os custos 
financeiros de cada projeto serão avaliados caso a caso. No entanto, salienta-se, 

desde logo, que a oferta estruturada e contínua de atividades de cooperação 
internacional pelo IRBr requererá a cobertura de gastos com a formação de equipe 

de apoio para a realização de atividades online e off-line; as diárias e passagens para 
a realização de missões de membros do Grupo de Apoio e/ou equipes de 
especialistas para atividades presenciais; a confecção de material de apoio (impresso 

e audiovisual), entre outros. 
 

5. Benefícios 

A criação de estrutura que permita a oferta de forma contínua e sistematizada 
de cooperação internacional na área de formação de diplomatas trará benefícios 

para o IRBr e para o MRE, tanto na esfera internacional quanto interna. 

Entre os benefícios externos, destacam-se o fortalecimento da reputação e da 

inserção internacional do IRBr.  

O Brasil goza de excelente reputação em termos de profissionalismo e 

qualidade dos seus diplomatas e da solidez do seu curso de formação.  
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A oferta de cooperação, em novos formatos e de maneira sistematizada, na 
área de formação diplomática contribuirá para forjar novos laços e manter aqueles 

já estabelecidos entre o Brasil e outros países, em particular os africanos e latino-
americanos. 

No que tange aos benefícios internos, a proposta de criação do GACFD 
contribuiria para um melhor aproveitamento dos recursos humanos do MRE, em 

especial dos quadros de diplomatas com larga experiência e conhecimentos 
especializados adquiridos ao longo de décadas de carreira.  

A iniciativa também serviria para fortalecer o IRBr e realçar suas funções 
específicas e diferenciadas em relação às demais escolas de governo. 

 
6. Prazos 

 
a. Formalização da Proposta de criação do Grupo 

Até dezembro de 2022 

b. Criação de núcleo de apoio 

 
Até dezembro de 2022 

 
c. Início das atividades 

Até março de 2023 
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SEGUNDA PROPOSTA: 
 

OFERTA DE CURSOS DE EXTENSÃO PARA SERVIDORES DE OUTRAS 
CARREIRAS PELO INSTITUTO RIO BRANCO 

Proposta IRBr 

 
Introdução 

O presente papel tem por objetivo apresentar proposta de oferta de cursos de 
extensão para outras carreiras do serviço público pelo Instituto Rio Branco (IRBr). 

Como muitas academias diplomáticas ao redor do mundo, o IRBr dedica-se 
primordialmente à capacitação funcional de diplomatas. Não obstante, o Instituto 

coopera com escolas de formação de outras carreiras, organizando palestras sobre 
temas específicos, a exemplo daquelas oferecidas à Escola do Comando de Estado-

Maior do Exército (ECEME), à Escola de Inteligência da Agência Brasileira de 
Inteligência (ABIN) e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
no curso de preparação de adidos agrícolas. 

Diante da crescente demanda pela oferta de cursos de extensão para 

servidores de outras carreiras, bem como da renovação pela qual têm passado 
algumas escolas de governo, decidiu-se avaliar a pertinência de se criar no IRBr 
programa permanente de cursos de extensão profissionalizantes abertos a outras 

carreiras do serviço público.  

A fim de oferecer base comparativa para o referido exercício de reflexão, 

realizou-se estudo comparado sobre atividades de extensão oferecidas por 17 
academias diplomáticas da América do Sul, Europa, Ásia e Pacífico. A pesquisa 

utilizou informações disponíveis em sites oficiais das escolas diplomáticas 
consultadas. Não foram considerados cursos preparatórios gerais oferecidos por 
escolas nacionais de governo, mas apenas aqueles oferecidos por academias 

diplomáticas vinculados a ministérios de relações exteriores. 

Como resultado, elaborou-se o presente documento, contendo proposta de 

oferta de cursos de extensão para outras carreiras pelo IRBr e um anexo com estudo 
comparado sobre outras academias diplomáticas.  

I – Proposta  

I.1 Oferta de cursos de extensão para outros servidores públicos 

O IRBr poderia considerar a oferta, em caráter permanente, de cursos de 

extensão profissionalizantes para funcionários de outras carreiras públicas que 
trabalhem com temas afetos às relações internacionais. 

Os cursos poderiam ser realizados de forma presencial ou virtual e contemplar 
elementos gerais da política externa brasileira, cerimonial, bem como tópicos de 

particular interesse do Brasil, a saber: desenvolvimento sustentável (com ênfase em 
temas de mudança do clima, biodiversidade, sustentabilidade agrícola e energia); 
questões de paz e segurança (incluindo defesa e cyber segurança); temas econômico-
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comerciais (incluindo promoção comercial e atração de investimentos); diplomacia 
cultural; programas de cooperação; integração regional, entre outros.  

I.2 Formato 

Os cursos poderão ser presenciais, virtuais ou híbridos. A fim de otimizar 

custos e demais desafios de ordem logística, recomenda-se o uso de plataformas 
eletrônicas, tais como as do sistema Microsoft, utilizadas pelo MRE. 

A metodologia pode ser tradicional, com uso de palestras, leituras, exercícios, 
estudos de caso e saídas de campo.  

I.3 Periodicidade e Duração 

Os cursos poderão ter periodicidade semestral, anual ou bianual.  

A duração dos cursos poderá ser variável e contar com atividades de 2 a 8 

semanas. 

I.4 Recursos necessários 

A abertura de novas frentes pelo IRBr, incluindo a oferta, em caráter 
permanente, de cursos profissionalizantes, a exemplo do que vem realizando outras 

escolas de governo, estará condicionada à disponibilidade de recursos financeiros e 
humanos. A organização de cursos curtos abertos a funcionários de outras carreiras 

requererá a formação de equipes dedicadas especialmente a essas diferentes frentes 
de atuação, de modo a garantir a eficiência e fluidez dos programas a serem 
implementados. 

Conclusão 

O IRBr tem focado sua atuação na realização dos cursos de formação e de 
ascensão funcional dos diplomatas, bem como em programa geral de intercâmbio 
com jovens diplomatas estrangeiros. 

Diante da renovação por que vêm passando outras escolas de governo, sugere-

se que o IRBr considere oferecer cursos de extensão em temas de política externa 
abertos a funcionários de outras carreiras públicas. 

A abertura dessa nova frente de atuação poderia estar aliada ao 
estabelecimento de parcerias com instituições nacionais e internacionais de 
reconhecida competência, bem como com outras escolas e órgãos de governo.  

Além de estimular renovação no formato e métodos de trabalho do IRBr, as 

novas atividades poderão inserir a academia diplomática brasileira no rol das 
demais escolas de governo com papel ampliado na formação/treinamento do serviço 
público nacional e aproximar o MRE não apenas dos demais órgãos do Executivo, 

como também do Legislativo e do Judiciário. A implementação da proposta ora 
apresentada requererá avaliação pormenorizada dos recursos financeiros e 
humanos necessários. Ao menos do ponto de vista dos recursos humanos, a 

abertura de novas frentes de atuação requererá a ampliação da lotação de servidores 
administrativos no IRBr, hoje restrita a um oficial de chancelaria. 
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ANEXO 

Estudo Comparado sobre Cursos de Extensão oferecidos por outras 
Academias Diplomáticas 

 

A pesquisa avaliou as informações constantes de páginas oficiais das escolas 
diplomáticas e programa de cursos oferecidos (quando disponíveis). Foram 

analisados os seguintes países: Argentina, Alemanha, Chile, Colômbia, Coreia, Peru, 
Costa Rica, México, Reino Unido, Rússia, Polônia, Eslovênia, República Tcheca, 
Índia, Cingapura, Vietnã e Austrália. 

Entre as 17 academias consultadas, somente 5 (Austrália, Costa Rica, Chile, 
Coreia e Reino Unido) parecem oferecer cursos de extensão voltados para 

funcionários de outras carreiras do serviço público nacional.  

As outras 12 academias oferecem cursos, seminários e palestras restritos a 
diplomatas nacionais (programa de formação continuada) ou para diplomatas 
estrangeiros, no âmbito de programas regionais ou inter-regionais de cooperação.  

 

A. Cursos de extensão aberto a funcionários públicos de outras carreiras 

Das 5 academias diplomáticas que mencionam a oferta de cursos de extensão 

para servidores de outras carreiras, a Costa Rica refere-se de forma genérica à oferta 
de “Cursos de aprovechamiento, tanto virtual como presencial, y de participación para 
funcionarios diplomáticos, funcionarios de régimen del Servicio Civil y 
funcionarios en comisión”. A academia costa-ricense também menciona a realização 

de atividades de cooperação interinstitucional com outros órgãos públicos, mediante 
solicitação, para a oferta de cursos “a) en temas de protocolo y etiqueta, b) en temas 
de inmunidades y privilegios diplomáticos, y c) cualquier otro tema del quehacer 
diplomático y consular”.  

71%

29%

Academias 
Diplomáticas 
Consultadas

Cursos para Diplomatas

Cursos abertos a outros servidores
públicos
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O Chile atesta que “La academia diplomática realiza múltiples actividades de 
extensión, destinadas a funcionarios de nuestro ministerio, a los encargados de 

Relaciones Internacionales de los diversos ministerios de la administración 
del Estado de Chile y por cierto a los funcionarios nacionales y extranjeros que se 

forman en esta Academia”. A academia diplomática chilena define as atividades de 
extensão como um eixo complementar à formação diplomática, que inclui a 

realização de seminários, oficinas e outras atividades que proporcionem uma maior 
relação entre o pessoal do Ministério das Relações Exteriores, outros funcionários 
públicos e as universidades. 

A academia chilena organiza “Ciclos de Política Exterior”, com convidados 

nacionais e estrangeiros para tratar dos principais temas da agenda internacional, 
o “Ciclo de Relações Exteriores e os Poderes do Estado”, o qual conta com a 
participação de diversas autoridades representantes dos Poderes Legislativo, 

Judiciário e Executivo, além do “Ciclo de Agenda 2030 e Políticas Públicas” e do 
“Ciclo ‘Uma Hora com o Ministro’”. 

A academia coreana oferece cursos de um dia sobre diplomacia pública, 
liderança global, negociações internacionais e palestras sobre temas especiais para 

agentes de governo e o setor privado. A academia do Reino Unido apresenta 
informação semelhante, mas não especifica quais os tipos de atividades são 
realizadas. 

A Austrália, por sua vez, menciona genericamente a participação de “other 
government agencies” em atividades de extensão organizadas pela academia 

diplomática, mas ressalta que: “the Academy is working to build international 
engagement capability across the Australian public service. It is working 

closely with the Australian Public Service Commission to ensure its curriculum 
complements broader leadership and core skills programs provided by the 
Commission”.   

(Fonte: https://diplomaticacademy.dfat.gov.au/academy) 

 

A academia australiana é a que expõe de forma mais detalhada os tipos de 
cursos de treinamento oferecidos, tanto em termos de temas, como em nível de 
habilidades. Os cursos de extensão mais populares, segundo o site oficial da 

academia, versam sobre os seguintes assuntos: política externa australiana, 
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engajamento empresarial, fundamentos do ofício diplomático, economia do 
desenvolvimento, economia para não-economistas, eficácia Intercultural, política 

internacional e “tradecraft”, consciência islâmica e diplomacia multilateral. A 
academia australiana também oferece um “Climate Change, Energy and the 
Environment Toolkit”, para ajudar o corpo discente a entender os desafios 
enfrentados pela Austrália e o Indo-Pacífico, em temas de adaptação e mitigação dos 

efeitos da mudança do clima, energia e meio ambiente.  

Os níveis de aprendizado são divididos entre básico, prático e especialista: 

 

 

 

 

(Fonte: https://diplomaticacademy.dfat.gov.au/academy) 

Referências 

Sites Oficiais Consultados 

 

*América do Sul 
Argentina: https://www.cancilleria.gob.ar/es/instituto-del-servicio-exterior-de-la-nacion 

Uruguai: https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/tematica/academia-diplomatica 

Chile: https://academiadiplomatica.cl/ 

Peru: https://www.adp.edu.pe/ 

Colômbia: https://www.cancilleria.gov.co/en/diplomatic-academy 

Costa Rica: https://www.rree.go.cr/?sec=ministerio&cat=instituto%20diplomatico&cont=979 

México: https://www.gob.mx/imr/articulos/consulta-todas-las-actividades-que-tendremos-durante-el-mes-de-

agosto-de-2022?idiom=es 

*Pacífico 

Austrália: https://diplomaticacademy.dfat.gov.au/ 

*Europa/Ásia Central 

Reino Unido: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/402469/Diplomatic_Ac

ademy_launch_brochure_Jan_2015_FINAL.pdf 

Rússia: https://www.dipacademy.ru/en/ 

Polônia: https://www.gov.pl/web/diplomacy/diplomatic-academy 

Eslovênia: https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-foreign-affairs/about-the-

ministry/ministers-office/diplomatic-academy/ 

*Asia 

India: https://ssifs.mea.gov.in/ 

Vietnã: https://www.dav.edu.vn/en/ 

Singapura: https://www.mfa.gov.sg/About-MFA/Dip-Academy 

*UNITAR 

https://www.unitar.org/about/news-stories/news/training-multilateral-conference-diplomacy-congolese-

diplomatic-academy 
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Novas exigências acadêmicas elevarão a média de idade dos alunos do CFD, o 

que poderá refletir sobre a dinâmica de crescimento na carreira, caso mantido 
o formato atual do Quadro Especial; 

a) Um CFD com duração mais longa e currículo mais denso poderá tardar a 
formação de diplomatas e prejudicar a demanda da Casa por novos(as) 
profissionais; 

b) Poderá haver resistência de novos(as) diplomatas com sólida formação 
acadêmica ou vivência profissional anterior a assumirem funções que 
considerem “menores”;  

c) Se o IRBr passar a ser a grande plataforma no MRE a se ocupar, além da 
formação e aperfeiçoamento de diplomatas, do ajustamento profissional dos(as) 

futuros(as) integrantes de uma eventual “Carreira em Y” com também um viés 
especializado, além de novas plataformas de ensino - centro de altos estudos 
diplomáticos – e de cooperação internacional, precisará ter previsão 

orçamentária e alocação de recursos humanos redimensionadas; só assim 
poderá construir com segurança os pertinentes programas específicos anuais e 

adequar-se aos termos de cooperação com eventuais parceiros de outras 
academias e instituições estrangeiras e nacionais; 

d) Maiores exigências, como a de estar cursando um mestrado para inscrição no 

vestibular do CACD, podem, eventualmente, ser interpretadas como abordagem 
elitista e excludente, que impediria o acesso da maior parte da sociedade ao 
concurso. 
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Segundo Grupo - Sugestão nº 2: 

 
“MITIGAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ESTRUTURAL DE LOTAÇÃO NAS CLASSES 
SUPERIORES DA CARREIRA (C, MSC E MPC DO QE)” 

 

O desequilíbrio de lotação nas classes superiores da carreira, 

independentemente de seus integrantes comporem o Quadro Especial ou o Quadro 
Ordinário, vem crescendo de forma preocupante. Os(as) conselheiros(as), que se 
encontram na classe intermediária, contam com maior flexibilidade de designação 

de funções. Na SERE, por exemplo, podem exercer chefias e assessorias - apesar do 
fenômeno da “juniorização” crescente das chefias-, e no exterior, ocupar as mesmas 

vagas de secretários(as). Ademais, podem ser comissionados(as) ministros(as)-
conselheiros(as) em postos “C” e “D”. Ainda há, portanto, muito espaço de trabalho 
para os(as) Cs e MSCs no exterior. Um(a) MSC, mesmo que tenha sido 

comissionado(a) Chefe de Missão, pode, teoricamente, ser removido(a) para posto 
onde exercerá a função de Ministro(a). Já no caso de MPCs o quadro é bem distinto.  

Para ilustrar tal fenômeno nas classes superiores da carreira, se somados 
os(as) atuais MPCs e MSCs dos dois Quadros (Quadro Ordinário e Quadro Especial) 

- classes que comportam os diplomatas mandatados para a ocupação de funções de 
hierarquia superior na SERE ou no exterior -, seu número total atingia, em agosto 
de 2022, 487 diplomatas: 228 MPC (130 no QO e 98 no QE) e 259 MSC (169 no QO 

e 90 no QE). A grande maioria de MPC e MSC do QE encontra-se lotada no exterior. 

Por seu lado, a rede de representações diplomáticas e consulares é atualmente 

composta por cerca de 133 Representações Diplomáticas, 3 Escritórios, 13 Missões 
(Delegações) Permanentes e 53 Consulados-Gerais, perfazendo cerca de 200 postos. 

Por não serem chefiados por MPC ou MSC, os consulados simples e vice-consulados 
não foram incluídos nessa contagem. 

A maioria das embaixadas conta, em princípio, com ministros(as)-
conselheiros(as) (MSC e C) e alguns consulados-gerais, nomeadamente os 
classificados como “A” e “B”, como Amsterdã, Atlanta, Barcelona, Boston, Buenos 

Aires, Faro, Houston, Londres, Los Angeles, Madri, Miami, Milão, Munique, Nova 
York, Paris, São Francisco, Tóquio e Vancouver abrigam, em sua lotação, além da 

chefia, Ministros(as) de Segunda Classe. 

De qualquer forma, a direção de postos no exterior é sabidamente exercida 

por MPC e, excepcionalmente, por MSC. Se apenas MPCs do QO estivessem 
ocupando chefias de postos no exterior, seriam cerca de 200 (Embaixadas, 
Consulados e Missões) em 134 países para 130 MPCs, mas se adicionados os(as) 

que já se encontram no QE, o cômputo passaria a ser de 228 MPCs para uns 200 
postos de todas as classificações (“A”, “B”, “C” e “D”), sendo que são poucos(as) os(as) 

MPCs chefiando postos “D”, conquanto a tendência possa vir a ser outra com a 
presente crise de lotação de MPCs na SERE.  

Como são poucos os(as) MPCs na SERE, a situação ainda se mostra 
administrável, mas poderá se complicar em breve. Se contados os(as) MSCs em 
chefias de posto, o quadro se torna mais complexo. Assim, o comissionamento de 
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postos (MSCs comissionados(as) embaixadores(as) tenderá a ser mais limitado. 
Talvez conviesse, portanto, que alguns postos circunstancialmente classificados 

como “D”, a exemplo das Filipinas, fossem mantidos chefiados por MPC. Também 
postos na África de grande relevância política, econômica e cultural para o Brasil, 

como Angola e Moçambique, deveriam, no futuro, ser chefiados(as) por MPCs, até 
mesmo para espelhar junto às autoridades desses países a prioridade que lhes é 
conferida pela chancelaria brasileira. Esses países, afinal, podem ter peso 

equivalente a um vizinho sul-americano, em termos de densidade das relações 
bilaterais. 

 No exterior, portanto, a situação é mais gerenciável, apesar da demanda por 
postos de MPC do QE vir crescendo sobremaneira, o que poderá levar à necessidade 

de revisão dos critérios de comissionamento, de modo a que se restrinja, como 
indicado, a postos classificados como “D”, desde que sejam efetivamente “de 
sacrifício”, em termos de qualidade de vida.  

 Integrantes do QE, incluindo conselheiros(as), são majoritários no exterior e 
minoritários na Secretaria de Estado. Contudo, essa situação pode ser alterada nos 

próximos anos, já que cresce o número de MPCs e de MSCs que - conquanto ainda 
não exista dispositivo legal que discipline essa prática- são costumeiramente 

removidos para a Secretaria de Estado após permanência de 10 anos de exterior, 
sem que sejam designados(as) para funções.  

Entre as medidas vislumbradas para enfrentar esse fenômeno estaria a 
ampliação - cuidadosa, naturalmente - de unidades administrativas do MRE tanto 
na Secretaria de Estado quanto no exterior. Conquanto o Brasil figure entre os 

países com maior representação externa, há ainda espaço para um 
redimensionamento bem organizado e com agendas de trabalho bem definidas, à 

luz de nossa crescente expressão junto à comunidade internacional, quer em termos 
econômico-comerciais, quer em termos políticos. Junta-se a isso a ampliação 
expressiva das demandas consulares.  

A abertura de novos postos poderá ser gerenciada adotando-se uma 
distribuição mais racional dos contingentes atuais no exterior, já que em alguns 

postos há certo excesso de pessoal e em outros, carência (sobretudo os postos D, 
onde, na prática, predomina lotação de um(a) único(a) diplomata, ou, no máximo, 

dois), o que muito prejudica e desestimula a realização de um trabalho de 
consistência. Por esta razão, qualquer exercício de ampliação de postos requer uma 
política de pessoal compatível com a realidade atual. Atualmente, há 25 postos 

chefiados por MSC na África. A maioria conta com limitada lotação, sendo que, em 
alguns casos, como descrito anteriormente apenas com a chefia.  

Por outro lado, a criação de novos postos que sejam classificados como “B” 
não deveria talvez concorrer para a penúria de pessoal dos postos “D” em termos de 

pessoal do SEB. Uma política de pessoal reajustada, como apontado acima, poderia 
ser vislumbrada. O MRE pode correr o risco de se expor como instituição que 
promove boas representações apenas em locais considerados “agradáveis”. Assim, 

deve se buscar maior equanimidade de tratamento em relação a toda sua rede 
diplomática. Já que seguimos, em muitos aspectos, modelos castrenses, que nossa 

atuação seja de credenciamento crescente da Instituição.  
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Importante, no entanto, é insistir que qualquer iniciativa em termos de criação 
de novos postos deverá seguir critérios objetivos. Vital será aliar as necessidades de 

serviço à disponibilidade de recursos humanos altamente capacitados. E esse 
exercício poderia ser precedido de levantamento das reais necessidades de cargos 

nos patamares superiores da carreira, até mesmo para que elementos convincentes 
possam se sustentar contra quaisquer eventuais críticas de segmentos da 
administração pública e do espectro político. Argumentos emanados das áreas 

geográfica e consular do MRE precisam ser bem abalizados. 

Nota-se que os problemas relacionados ao desequilíbrio estrutural de lotação 

nas classes superiores da carreira seriam, em grande parte, minimizados com a 
eventual adoção da sugestão nº 5 do primeiro grupo, que pretende reestabelecer a 

idade de 70 anos para a aposentadoria compulsória dos integrantes do serviço 
exterior brasileiro.  

 

I - Na SERE 

 

Propõe-se a criação de assessorias internacionais juntos aos estados da 
federação, em especial em estados da Federação com fronteiras internacionais, 

como o Pará (Belém), Mato Grosso (Cuiabá), Rondônia (Porto Velho), Acre (Rio 
Branco), Roraima (Boa Vista) e Amapá (Macapá). O modelo de assessoria 
internacional seria preferível à criação de escritórios regionais, uma vez que 

dispensaria a designação de demais funcionários do quadro para lotarem o 
escritório e o envio de verbas para cobrir as despesas de funcionamento e 
manutenção. Possibilitaria, ademais, que o diplomata designado trabalhasse 

diretamente com o governo local, prestando apoio em matérias internacionais, em 
estreita coordenação com o Itamaraty.   

Ainda sobre o tema, recordo recente processo do Tribunal de Contas da União 
relativo a auditoria feita com o objetivo de avaliar aspectos de governança da 

política brasileira de imigração e aferir em que medida o país disporia de um 
planejamento eficaz e de ações concretas para direcionar o fluxo imigratório, de 
modo a potencializar possíveis benefícios ou evitar riscos advindos da chegada de 

imigrantes ao Brasil. Talvez as assessorias internacionais nos estados com 
fronteiras internacionais possam oferecer, exclusivamente no âmbito de suas 

competências, apoio ao setor. O mesmo talvez possa ocorrer em relação ao apoio 
do MRE ao “Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF)”, do qual somos 
um dos órgãos responsáveis pelo controle dos Planos de Ação. Esses Planos 

preveem a cooperação nacional e internacional, bem como a integração com os 
países vizinhos. Uma das competências de seu Comitê Executivo (CEPPIF) é propor 

ao MRE iniciativas de articulação e integração internacionais.  

A escolha dos estados que receberiam assessores internacionais seguiria 

critérios de segurança nacional (controle de fronteiras, imigração ilegal, crime 
organizado, tráfico de entorpecentes, fluxo irregular de bens) e de interesse 
econômico-comercial (exportação de commodities, sobretudo), como Cuiabá, a 

exemplo de Campo Grande, ou por razões de expressão regional, como Fortaleza. As 
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chefias desses escritórios seriam exercidas, prioritariamente, por Ministros(as) de 
Primeira Classe, e secundariamente, por Ministros(as) de Segunda Classe. 

A criação de assessorias internacionais traria a vantagem de ampliar a 
presença do MRE no país, e a decorrente valorização da instituição, para além do 

apoio concreto aos governos e entidades locais na interlocução com atores 
internacionais e da potencialmente valiosa cooperação com instituições estaduais e 

municipais. Seria seguramente útil ao Itamaraty fazer um esforço de maior 
formalização desse exercício de interação sistêmica com as Unidades da Federação, 
institucionalizando melhor seus contatos com a sociedade brasileira, órgãos e 

instituições estaduais. Se outros Ministérios contam com Secretarias Estaduais em 
todos os Estados da Federação, porque não o MRE, pelo menos naqueles onde sua 

presença é relevante.  

Ainda na SERE, poderia ser examinada a proposta - apresentada 

anteriormente - de criação de vagas para diplomatas experientes, no organograma 
do IRBr. Como já indicado, seria algo inspirado na Escola Superior de Guerra (ESG) 
e na Escola Superior de Defesa (ESD). Seu corpo docente seria conformado por 

embaixadores(as), alguns os quais com reconhecida especialização em 
determinados campos de conhecimento. Esses(as) MPCs seriam formalmente 

lotados(as) na nova unidade, com cargos gratificados. 

 

II - No Exterior 

 
Apesar das dificuldades orçamentárias, da necessidade de se prever recursos 

no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA), da já existente relação de consulados a 
terem sua abertura implementada, propõe-se a criação de novas Missões 

Diplomáticas, em processo naturalmente muito criterioso, gradual, e com 
consistência política e considerações econômicas. 

Talvez pudesse ser ele iniciado por países que mantêm embaixadas em 
Brasília, sem que tenhamos representação em suas capitais, bem como pelos países 
que mantiveram embaixadas em Brasília por algum tempo, e posteriormente, as 

fecharam, por não termos cumprido a esperada reciprocidade, como Fiji e 
Mongólia. Em seguida, em países onde chegamos a criar, por decreto, embaixadas, 

mas que, em seguida, deixamos de instalá-las, como Madagascar. 

Na sequência, o foco poderia ser dirigido para regiões onde iniciamos - mas 

posteriormente sustamos - o processo de aproximação, como no Báltico (Letônia 
e/ou Lituânia), na Ásia Central (Uzbequistão) e no espaço da ASEAN (Camboja), 
Há também países que, embora pequenos, têm expressão financeira internacional, 

como Luxemburgo. 

Caberia, contudo, reforçar a atenção especial para a Ásia, particularmente 
para o Sudeste Asiático, por se tratar da região que mais cresce economicamente 
no mundo e que conta com enorme potencial de expansão de laços com o Brasil. 

Nossa recente admissão como “Parceiro de Diálogo Setorial da ASEAN”, a ser 
formalizada em novembro vindouro, quando da reunião de cúpula do bloco, já 
evidencia o propósito de um adensamento político com aquela Associação, cujos 
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integrantes conformam uma parceria-chave para a economia brasileira, com fluxo 
comercial ampliado em quase 100% nos últimos cinco anos, atingindo quase US$ 

30 bilhões. Nossa presença diplomática na região ficaria, portanto, reforçada. 

As áreas políticas geográficas já expuseram argumentos sólidos (replicados a 
seguir) para endossar algumas dessas propostas estratégicas de expansão de nossa 

rede diplomática, como no caso da SARP, em relação à ASEAN e ao Camboja. Nesse 
particular, refiro-me ao memorandum DISA 31, de 6/10/22, em que o sr. SARP eleva 
à consideração superior a abertura de uma embaixada residente em Phnom Pehn, 

recordando que em janeiro de 2020 o Primeiro Ministro Hun Sem já anunciara a 
aprovação de proposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros de criação de uma 

embaixada em Brasília, tema que constou do encontro mantido pelo Embaixador 
em Bangkok em junho de 2022, quando da entrega de suas credenciais. Uma 
eventual missão exploratória a Phnon Pehn foi aventada pelo senhor Ministro de 

Estado a partir de encontro que manteve durante a 77º AGNU, em setembro 
passado, com seu homólogo, Prak Sokhonn. O tema poderá ser retomado quando 

da realização da I Reunião de Consultas Políticas Brasil-Camboja, em Brasília, 
prevista para o início de dezembro vindouro.  

 Dando prosseguimento às outras reflexões sobre o tema, caberia, 
inicialmente, sugerir que se reinstitua de forma mais regular a designação de MPC 
lotado(a) na Secretaria de Estado como “Embaixador(a) Extraordinário(a)” para o 

tratamento de assuntos relevantes para a política externa brasileira ou como 
“Embaixador(a) Itinerante” acreditado(a) junto a um ou mais estados em que não 

haja representação diplomática residente. Tal sugestão se faz particularmente útil 
em regiões com alta concentração de países atualmente sem representação 
residente, como o Caribe.  

 Outras sugestões seriam a adoção de uma política mais ativa de ocupação 
de cargos em organismos internacionais, bem como a celebração de acordos entre 

o MRE e federações de indústrias e outras instituições do gênero no Brasil. Essas 
iniciativas viabilizariam excelentes posições para embaixadores(as) retornados(as) 

do exterior que não lograssem colocação na pequena estrutura de chefias da SERE, 
da Presidência da República e/ou em outros órgãos da Esplanada. 

Poder-se-ia, ademais, criar representações permanentes junto a Organismos 
Internacionais (OI) onde o Brasil já tenha - ou possa, teoricamente, vir a ter -  
“status” de observador ou posição assemelhada, como no caso da União Africana, 

em Adis Abeba; da acima mencionada Associação de Nações do Sudeste Asiático 
(ASEAN), em Jacarta; da Liga dos Estados Árabes (LEA), no Cairo; da Comunidade 

para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), em Gaborone; da Comunidade do 
Caribe (CARICOM), em Georgetown; da Autoridade Internacional dos Fundos 
Marinhos (ISBA), em Kingston; do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), em Nairóbi. Essas “representações permanentes” seriam 
chefiadas por MPCs e MSCs, que tratariam exclusivamente do tema e da 
interlocução com o respectivo colegiado. Elas seriam abrigadas nas embaixadas 

bilaterais correspondentes, inclusive no que diz respeito às comunicações com a 
Secretaria de Estado. Nesse particular, cumpre notar que, em muitos dos países-

sede dos organismos internacionais supracitados, as embaixadas brasileiras 
trabalham com lotações mínimas (chefes de postos sozinhos ou acompanhados de 
apenas um único servidor diplomático), o que compromete sobremaneira (ou mesmo 
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impossibilita) a capacidade de cobertura dos temas multilaterais. Nesse contexto, a 
criação de vagas para interlocução exclusiva permitiria a melhor comunicação 

brasileira com cada OI, sem prejuízo do desenvolvimento do relacionamento 
bilateral pela chefia do posto. 

 

Naturalmente, esse projeto poderia ser iniciado com organizações de maior 
expressão, onde o chefe do posto bilateral nem sempre consegue acompanhar 
plenamente as agendas multilaterais. Ademais, há organizações como a APEC, com 

sede em Singapura, que só admitem como observadores outras organizações 
internacionais e não governos. Outras, como o Fórum das Ilhas do Pacífico, sediado 
em Suva (Fiji), que admite apenas observadores regionais. Cumpre assinalar o caso 

de REBRASFAO, que cobre não só a FAO per se, mas também o FIDA e o PMA -
respectivamente uma organização, um fundo e um programa. A presença de 

diplomata mais sênior designado(a) especialmente para tratar de temas referentes 
do FIDA e ao PMA talvez possa se revelar benéfica, visto que os temas do PMA e 

FIDA poderiam acabar sendo às vezes preteridos, em função da importância da FAO. 
O mesmo raciocínio se aplicaria à OIT, à OMS, à OIM, ao ACNUR e ao CDH, em 
Genebra. 

Nesse contexto, caberia mencionar a existência de dois projetos 
embrionários - um da SOMEA e outro da SARP - relacionados à possível 

nomeação de Representantes Permanentes (RPs) junto à União Africana (UA) e 
à Associação de Nações do Sudeste da Ásia (ASEAN), distintos dos 

embaixadores junto aos governos etíope e indonésio. Os RPs basear-se-iam 
fisicamente nas chancelarias das embaixadas do Brasil em Adis Abeba e Jacarta, 
respectivamente, como forma de minimizar custos, conquanto a serem considerados 

aspectos sobre a coexistência de dois MPCs no mesmo espaço. 

 

I – Criação de DELBRASUA 

Trata-se de projeto embrionário da SOMEA (Secretaria de Oriente Médio, 
Europa e África), documento a seguir reproduzido a título de subsídio: 

                

“Nomeação de um representante brasileiro permanente junto à União 
Africana (UA), distinto do embaixador junto ao governo etíope. 

O RP basear-se-ia fisicamente na chancelaria da Embaixada do Brasil 
em Adis Abeba, como forma de minimizar custos. 

Um total de 116 entidades e países não-africanos são observadores 
acreditados junto à UA. Além dos escritórios de organismos internacionais, China, 
EUA, Japão, Cuba e Itália são estados extrarregionais que mantêm representações 
permanentes junto àquela organização, distintas de suas embaixadas junto ao 
governo etíope. Alguns desses RPs também são acreditados junto à Comissão 
Econômica das Nações Unidas para a África (UNECA). Hoje, o Brasil acredita o 
embaixador em Adis Abeba como observador junto à UA e à UNECA. Ele também 
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acompanha os trabalhos da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento 
(IGAD). 

Sentido da proposta 

A nomeação de um RP exclusivo para a UA permitiria ao Brasil ampliar o seu 
acesso e ganhar influência junto ao organismo coordenador de um dos maiores 
processos de integração econômica do mundo, num dos continentes com mais amplas 
oportunidades comerciais e de investimentos da atualidade. A nomeação sinalizaria 
o desejo brasileiro de estreitar as relações com a UA, com o objetivo de buscar colher 
benefícios de algum tipo de parceria com o processo de integração africano. Após 
consulta com outros governos não-africanos, ficou claro que uma representação 
dedicada é a melhor solução para obter-se maior acesso aos órgãos da União, tanto 
para conhecer o que se passa quanto para transmitir as visões brasileiras.  

Importância comercial 

A União é a propulsora do processo de formação da maior zona de livre de 
comércio do mundo, em número de países. Uma vez em plena operação, a “Zona de 
Comércio Livre Continental Africana” congregará 1,3 bilhão de habitantes com um PIB 
de USD 3,4 trilhões, uma classe média em ascensão e amplas oportunidades em 
áreas como alimentos, energia e infraestrutura. 

Importância política 

As cúpulas periódicas entre a UA e atores e países de peso demonstram o 
caráter incontornável do diálogo com o organismo e seu papel na coordenação das 
posições dos 54 estados africanos. Estes frequentemente adotam posições em bloco, 
inclusive em votações em organismos internacionais. A União desempenha papel 
cada vez mais protagônico no encaminhamento dos problemas políticos, securitários 
e sociais do continente e dialoga com outros foros multilaterais, como é exemplo a 
coordenação entre o Conselho de Paz e Segurança e o CSNU.  

Dada a grande competição internacional pela atenção da UA, o 
estreitamento das relações com estes propósitos exigirá do Brasil um programa de 
trabalho para cultivar laços mais estreitos com o organismo, ao tempo em que 

mantém e aprimora suas relações com os países africanos. A nomeação de um RP 
exclusivo para a UA sinalizaria a importância que o país empresta à construção de 
relações mais estreitas com a organização e facilitaria o desenvolvimento e o 
acompanhamento de um programa de trabalho que contribua para adensar os 
contatos bilaterais. 

A nomeação também procuraria contrabalançar a influência de doadores 
internacionais, que o Brasil não tem condições nem interesse em emular. O perfil 

diferenciado da cooperação prestada pelo Brasil, que não realiza contribuições 
financeiras ao orçamento da União Africana, coloca, por vezes, o país em segundo 
plano aos olhos da União, em relação a outros parceiros emergentes do continente, 
como China, Índia, Turquia e Coréia do Sul. 
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Encaminhamento 

Sugere-se que missão em nível de altos funcionários seja enviada à sede da UA 
para transmitir a ideia da abertura de uma representação a ela dedicada, bem como 
para recolher as reações. Uma sinalização favorável permitiria a tomada de decisão 
pela alta chefia e as providências da Administração para a abertura de um posto 
compacto simplificado, caracterizado por dois diplomatas, o RP e o PR alterno, que 
ocupariam espaços na chancelaria da embaixada em Adis Abeba. A necessidade de 
dois diplomatas justifica-se pela extensão da estrutura da UA, com dezenas de 
órgãos, apontada após consulta a outros governos não-africanos (ver, e.g., tel 145 de 
Brasemb Tóquio, par. 25). A Administração poderia avaliar a possibilidade de 
contratação de um auxiliar local para a função de secretário e de um AST para apoiar 
o trabalho de cooperação técnica, e de veículo para deslocamentos oficiais. 

Programa de trabalho tentativo 

Propõe-se que o programa de trabalho da Missão Permanente do Brasil junto à 
UA seja composto pelos pilares: 

(a) Político; 
(b) Econômico-comercial; 
(c) Da cooperação para o desenvolvimento; e 
(d) De defesa e segurança. 
Num momento posterior, o conjunto de programas com a África (nas áreas 

financeira, comercial, empresarial, educacional, técnica, energética, sanitária, 
institucional e outras) poderia ser estruturado como um plano ou iniciativa brasileira 
(uma “Iniciativa Africano-Brasileira de Desenvolvimento”), a partir de diálogo com a 
UA. Tal iniciativa envolveria o compromisso de diferentes ministérios e áreas do 
governo.  

 
a) Pilar político 

O diálogo com as instâncias decisórias da UA é naturalmente fundamental para 
a consecução dos objetivos brasileiros no organismo. A interlocução poderá dar-se por 
meio de reuniões de consultas políticas, tanto em nível ministerial e como de altos 
funcionários. Uma visita presidencial a Adis Abeba deverá também incluir contatos 
em alto nível na UA. O RP ressaltará o interesse brasileiro em conhecer a África pela 
perspectiva africana e o princípio de “African ownership”, seguido pelo Brasil. Com a 
UA, poderá advogar maior presença da África em instituições internacionais. 

O RP trabalhará para amiudar os contatos políticos com os órgãos da União e 
para viabilizar e apoiar as reuniões das delegações vindas de Brasília. Também 
apoiará as cumulatividades nos contatos com países africanos onde o Brasil não 
mantém embaixada residente, já que todos os Estados da África (exceto São Tomé e 

a própria Etiópia) contam com representação em Adis Abeba. Como o português é 
língua oficial da UA, a bem-sucedida experiência do curso de português para 
diplomatas africanos em Brasília poderia ser replicada em Adis Abeba, mas com foco 
também no pessoal da União. 

Em médio prazo, a intensificação do diálogo poderá viabilizar que se contemple 
a criação de um mecanismo permanente de concertação do Brasil com a União (talvez 
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no formato de “Parceria Estratégica”), a exemplo do que o organismo já faz com outros 
parceiros, em nível ministerial, como a Coreia do Sul e EUA (no caso dos EUA, em nível 
de secretário assistente), ou mesmo de chefes de Estado, como a LEA, a UE, China, 
Japão, Turquia e Índia. A ideia, porém – reitera-se –, precisará ser precedida da 
construção de relações mais densas com a União, que tem sido muito seletiva na 
organização de cimeiras com parceiros extrarregionais. Recorde-se a proposta de 
criação de um mecanismo de consultas políticas regulares entre o Brasil e a União 
Africana formulada em 2018 pelo Brasil, ainda sem reação da UA. 

Os laços forjados e consolidados pelo RP e pelo governo brasileiro no pilar 
político serão de grande utilidade para a vertente econômico-comercial, já que os 
funcionários da Comissão da UA são cada vez mais qualificados e suas origens 
diversas os tornam muito influentes no contexto africano e no próprio processo 
decisório da União. 

 

         b) Pilar econômico-comercial 
 
Há muito potencial nesta área. O RP, a SERE, a APEX, outros ministérios e 

entidades de classe (CNI, CNC, ABIMAQ, etc.) poderão organizar conferências e rodas 
de negócios que divulguem as oportunidades no continente, com apoio dos SECOMs. 
É importante que o esforço de promoção de negócios, com o setor privado à frente, 
seja facilitado pelo governo, por meio de ações como acordos de investimentos e 
opções de crédito e garantias oficiais. Há grande interesse africano em áreas em que 
o Brasil é desenvolvido, como agronegócio, energia e infraestrutura. Modelos como o 
do PMAI foram bem-sucedidos em engajar governos africanos e em promover a 
exportação de produtos brasileiros de valor agregado e o exemplo poderia ser 
estendido a outras áreas de grande interesse africano, como a agrícola, a energética 
e a de infraestrutura. A UA deveria ser envolvida neste esforço, de modo a credenciar 
o Brasil como interlocutor também na área econômico-comercial. 

 
c) Pilar de cooperação para o desenvolvimento 

 

A África é grande beneficiária da cooperação para o desenvolvimento, inclusive 
do Brasil. A cooperação brasileira é, em geral, prestada bilateralmente com os países 
do continente, embora haja projetos ao abrigo do Acordo de Cooperação Técnica 
Brasil-UA, em vigor desde 2008. 

Em conjunto com a ABC, o RP buscará novas maneiras de articular com a UA a 
cooperação técnica e educacional brasileira, com vistas a torná-la mais visível para a 
União, com ganhos para o relacionamento com o organismo. O RP poderá também 
procurar demonstrar que a cooperação brasileira é consentânea com a “Agenda 2063” 
do organismo. Um trabalho coordenado entre ABC, RP e ministérios buscaria 

compensar, ao menos em parte, a influência exercida sobre a UA por doadores 
internacionais. 

Na área de cooperação humanitária, convém que o governo brasileiro (MRE e 
MS) examine formas de intensificar a cooperação contra a COVID-19 em favor dos 
países africanos, de preferência em coordenação com a UA (cujo CDC é o interlocutor 
técnico natural), em especial quando estiverem disponíveis estoques de vacinas de 
produção totalmente nacional. Uma cooperação mais permanente com o CDC África 
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na área sanitária poderia ter o benefício adicional de monitoramento antecipado de 
enfermidades que possam afetar o Brasil, tendo em vista o trajeto da zica e da 
chicungunha. 

 

d) Pilar de segurança e defesa 
 

O Brasil já mantém uma rede razoável de acordos de cooperação em defesa 
com o continente africano. Há iniciativas brasileiras de treinamento militar em número 
considerável, além de participação em missões de paz. Existem também projetos 
particularmente estratégicos, como a cooperação na estruturação da Marinha da 
Namíbia e da Guarda Costeira de Cabo Verde, ou a instalação de sistema de controle 
de tráfego marítimo no Centro de Coordenação Interregional para o Golfo da Guiné, 
em Iaundé. 

A tarefa do RP seria empregar estes ativos para construir um relacionamento 
com a UA na área de defesa, demonstrando que as preocupações de segurança são 
compartilhadas dos dois lados do Atlântico (como de fato são). Uma aproximação com 
o organismo poderia prever reuniões periódicas de representantes do MD, MJ e ABIN 
com interlocutores da UA. 

O flagelo do terrorismo é outra área crucial para a União Africana e de grande 
interesse para o governo brasileiro. Há um recrudescimento dos ataques violentos e 
do número de vítimas fatais de organizações extremistas na África, especialmente de 
Boko Haram, al-Shabaab, al-Qaeda no Magrebe Islâmico e “Província do Sinai do 
Estado Islâmico”. Algumas chegam a controlar território, apesar de iniciativas 
continentais como o Plano de Ação de Argel e a Lei-Modelo Antiterrorismo. O Brasil 
preocupa-se com o risco de convergência entre a crise do Sahel e a criminalidade 
observada no Golfo da Guiné. A intensificação dos contatos proporcionada por um RP 
dedicado permitiria desenvolver com mais celeridade mecanismos de troca de 
informações e de coordenação em foros internacionais sobre terrorismo e crime 
transnacional. Ademais, a UA é ator incontornável no que se refere às missões de paz 
desenvolvidas na África. Há inclusive missões de paz da própria União, confirmadas 
pelo CSNU”. 

 

II – Criação de DELBRASEAN:  

 

A ideia também existe no âmbito da SARP (Secretaria de Ásia, Pacífico e 
Rússia), havendo inclusive memorandum da “Coordenação para a ASEAN” (CASEAN) 
a respeito, datado de 13/09/2022, e outros subsequentes. O tema teve grandes 

avanços recentemente.  

De fato, a aproximação entre o Brasil e a ASEAN muito se beneficiaria com a 

criação de posto específico que se ocupe da parceria de diálogo setorial com o bloco. 
Além dos dez membros da ASEAN, os dez países com igual Parceria de Diálogo com 
o bloco mantêm missões junto àquela Associação, a saber: Austrália, Canadá, 

China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Índia, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e 
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Rússia. Esses países demonstram, com a criação de missões específicas junto 
àquele Colegiado, a importância que desejam conferir ao relacionamento com a 

Associação e com a região como um todo. 

Assim, o GT-FCD soma-se à sugestão de que, tão logo haja a aceitação formal 

do pleito brasileiro de “Parceiro de Diálogo Setorial”, seja criada uma Delegação 
Permanente do Brasil junto à Associação de Nações do Sudeste Asiático 

(DELBRASEAN). O posto poderia ficar vinculado, administrativamente, à 
Embaixada do Brasil em Jacarta (BRASEMB Jacarta), funcionando em moldes 
similares aos da atual Representação do Brasil junto à OCDE (DELBRASPAR), 

ligada à Embaixada em Paris. 

Em momento inicial, vislumbra-se que DELBRASEAN conte com estrutura 

enxuta, mas suficiente para que possa proporcionar o dinamismo necessário à 
condução dos trabalhos. Estima-se que poderia ser montada com chefe de posto, 

que passaria a ser acreditado como Representante Permanente do Brasil junto à 
ASEAN, função hoje exercida pelo Embaixador em Jacarta - apoiado por um(a) 
outro(a) diplomata e um(a) servidor(a) administrativo(a) (OC ou AC), além de dois 

contratados(as) locais - motorista e secretário(a). Dada a atual localização de 
BRASEMB Jacarta, DELBRASEAN poderia ser instalada no mesmo edifício de 

escritório que abriga a chancelaria da embaixada, otimizando custos e logística de 
trabalho. Como indicado no referente memorandum, o embaixador da Noruega junto 
à ASEAN, embora distinto do embaixador bilateral, vincula-se, 

administrativamente, à embaixada daquele país.  

DELBRASEAN, que teria a Coordenação para a ASEAN (CASEAN) como 
contraparte imediata na Secretaria de Estado, ficaria responsável pela manutenção 
de estreita coordenação com o Secretariado e Presidência pro tempore da ASEAN, 

bem como com os países que venham a ser designados para coordenar diálogos 
específicos com o Brasil. Nosso “Representante Permanente” poderia estabelecer 

contatos com representantes dos países-membros da Associação para tratar de 
temas referentes ao bloco, sempre em coordenação com os respectivos postos 
bilaterais.                
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III – REBRASLEA 

 

Em relação à eventual criação de uma Representação junto à Liga dos Estados 

Árabes (REBRASLEA), o tema reveste-se de maior complexidade, porquanto a LEA 
permanece sendo uma organização gerida, em grande medida, pela diplomacia 

egípcia, apesar da crescente influência dos países do Golfo. Destarte, pelo menos 
neste momento, talvez coubesse manter a chefia da embaixada no Cairo como 
representante brasileira junto à organização. Alternativamente, poder-se-ia criar 

uma nova vaga de ministro-conselheiro naquela representação diplomática para 
dedicar-se exclusivamente ao relacionamento do Brasil com a LEA e com o FOCALAL 
(Fórum de Cooperação América Latina e Ásia de Leste), caso o mecanismo ainda se 

mantenha em atividade.  

 

IV – ILHAS DO PACÍFICO 

 

No tocante à eventual oportunidade de se abrir uma embaixada em Fiji, 
caberia examinar abaixo, igualmente a título de subsídio, estudo realizado pela 

Divisão da Austrália e Pacífico (DAP/SARP) sobre o tema das “Relações do 
Brasil com as ilhas do Pacífico e a cooperação trilateral com o Japão”: 

“Os 14 Estados insulares do Pacífico possuem territórios de dimensões 
reduzidas e remotos, com limitações demográficas e de recursos naturais. O conjunto 
desses países tem população de cerca de 11,5 milhões, com centenas de ilhas 
dispersas em área total correspondente a 15% da superfície do globo. Os três Estados 
mais populosos – Papua Nova Guiné - PNG (8,9 milhões), Fiji (910 mil) e Ilhas Salomão 
(707 mil) – representam, no total, cerca de 91% dos habitantes das ilhas, enquanto 
cinco têm populações inferiores a 20 mil. 

O Brasil tem procurado adensar relações com os Estados insulares do Pacífico 
e se tornar mais presente na região. O país possui interesses gerais similares com o 
grupo, em particular na área de segurança alimentar e energia renovável. Formadas 
por países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, as ilhas do 
Pacífico são nações relevantes e com visibilidade nas discussões de temas essenciais 
da agenda multilateral, tais como mudança do clima, prevenção e mitigação de 
desastres naturais e pesca.   

No período mais recente, a região tem-se tornado mais uma arena de 

competição geopolítica e disputa por áreas de influência entre os EUA e aliados 
(inclusive Austrália e Japão) de um lado e, de outro, a China. O incremento da 
presença chinesa no Pacífico, simbolizado pelo acordo de segurança assinado em 
abril passado com as Ilhas Salomão, que veio somar-se a acordos de cooperação 
militar já mantidos pelo governo chinês com Fiji, PNG e Tonga, gerou inquietações para 
Austrália, EUA, Japão, Nova Zelândia e Reino Unido, resultando em esforços destes 
países para aumentar sua presença na região em contraponto à China, inclusive por 
meio de iniciativas de investimentos e cooperação técnica.   
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Também causou impacto a decisão de Kiribati de se retirar, em julho passado, 
da 51ª Cúpula do Fórum das Ilhas do Pacífico, interpretada como revés para a 
imagem de coesão do grupo de nações insulares e para a diplomacia americana e 
seus aliados na recém-criada iniciativa "Partners in the Blue Pacific" (Austrália, EUA, 
Nova Zelândia, Japão e RU). Em reação à percepção de influência chinesa, os EUA 
anunciaram intenção de abrir Embaixadas tanto em Kiribati quanto em Tonga.  

Ao Brasil interessa acompanhar esses desdobramentos por seu potencial 
impacto para a paz e estabilidade globais. A aproximação brasileira não visaria 
primordialmente ganhos econômicos tendo em vista as limitações dos Estados 
insulares do Pacífico. Maior engajamento brasileiro na região reforçaria a imagem do 
Brasil como país com atuação ampla, desvinculado de interesses geopolíticos das 
grandes potências e relevante em cooperação técnica e humanitária2. 

Ressalte-se que a adaptação à mudança do clima tem natureza existencial 
imediata para as nações insulares do Pacífico, que são um terço dos 15 países mais 
vulneráveis segundo o “WorldRiskIndex 2021”. Nas discussões multilaterais, essa 
questão torna as posições desses países bastante ambiciosas, focadas na dimensão 
ambiental do desenvolvimento sustentável e mais alinhadas a uma visão 
“crescimento zero”; em contraste, o Brasil adota visão mais equilibrada entre as três 
dimensões. A aproximação com essas nações nesses foros permitiria aprofundar 
contatos bilaterais, facilitar intercâmbios sobre posições negociadoras e identificar 
áreas potenciais para a cooperação humanitária em mudança do clima, prevenção e 
mitigação de desastres naturais. 

Contexto atual 

Tem-se buscado identificar áreas para aproximação do Brasil com os Estados 
insulares do Pacífico, em particular a cooperação técnica. A DAP, em coordenação com 
a ABC, já vem realizando trabalho com vistas a estabelecer acordos básicos de 
cooperação técnica bilaterais com esses países. Em 2006, vários foram propostos, 
mas a maioria não prosperou. Em março de 2022, foram sugeridos novos acordos 
básicos com 8 países da região. Instrumento com Vanuatu já está em vigor, e há 
acordos básicos assinados com Fiji e Nauru. Encontram-se ainda em negociação 
acordos básicos de cooperação técnica com Kiribati, Palau e Papua Nova Guiné. 
Quadro anexo identifica os instrumentos em negociação e áreas de interesse de cada 
país. 

Os principais tópicos de interesse comum para cooperação técnica foram 
identificados nas áreas de agricultura (culturas específicas e técnicas agrícolas em 
geral); esportes (em geral, futebol); educação; formação profissional; saúde; e meio 
ambiente. Alguns países desejam projetos mais específicos, relacionados a 
saneamento básico, captação de energia solar, políticas para mulheres, exploração 
de minerais “offshore”, aviação civil e diplomacia, entre outros.  

Um novo campo promissor foi identificado pela ABC: ações de cooperação 
humanitária prestada pelo Brasil. Em dezembro de 2020, após a passagem do ciclone 
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tropical Yasa, a ABC fez doação financeira no valor de US$ 75.000,00, a pedido e por 
meio da representação local do Programa Mundial de Alimentos (PMA), para a 
aquisição de telefones por satélite, terminais portáteis de comunicação ("Broadband 
Global Area Network") e armazéns móveis, com vistas a aumentar a capacidade de 
preparação e resposta do governo de Fiji na eventualidade de novos desastres. A 
Operação foi concluída em 08/10/2021, com cerimônia simbólica que teve 
significativa divulgação naquele país. 

Em janeiro de 2022, após a erupção do vulcão subaquático Hunga Tonga-
Hunga Ha'api, e subsequentes tsunamis, terremotos e depósito de cinzas vulcânicas, 
a ABC respondeu ao apelo do Reino de Tonga à comunidade internacional, em 
especial por água, mediante a doação de 25 purificadores de água, incluindo “kit” 
voltaico (painel solar, bateria, controlador de carga e inversor veicular, para assegurar 
autonomia energética), pastilhas de cloro e itens de reposição. Juntos, os 
equipamentos têm capacidade de produzir, a cada 24 horas, cerca de 140 mil litros 
de água potável, livre de microrganismos patogênicos e materiais particulados. Essa 
ação de cooperação humanitária contou com o apoio do Escritório das Nações Unidas 
de Serviços para Projetos (UNOPS) e foi anunciada no evento virtual "Solidariedade 
com Tonga", realizado em Nova York, em 28/01/2022, com o copatrocínio do Brasil e 
a participação da Subsecretária-Geral das Nações Unidas, Senhora Amina J. 
Mohammed, e do Representante Permanente tonganês junto às Nações Unidas, 
Embaixador Tone Va`ingá. A entrega simbólica da doação humanitária brasileira 
ocorreu em 17/06/2022, no Aeroporto de Auckland, na conexão da carga para Tonga, 
com a presença da Chanceler daquele Reino, Senhora Fekitamoeloa 'Utoikamanu.  

Na apresentação virtual de credenciais do Embaixador em Wellington, em 
17/06/2022, o presidente de Kiribati, Senhor Taneti Maamau mencionou a 
cooperação entre os dois países em foros multilaterais e prontamente acolheu a oferta 
de doação humanitária brasileira de equipamentos de 25 dos citados equipamentos 
purificadores de água. 

 
Além da identificação do problema recorrente nas ilhas do Pacífico da 

contaminação da água, em particular por microrganismos patogênicos e materiais 
particulados, a ABC avaliou que, sem comprometer o abastecimento nacional, a 
doação humanitária de vacinas e medicamentos poderia ser outra promissora via de 
aproximação com aqueles países. Nesse sentido, a ABC, também com apoio do 
UNOPS, está ultimando o envio aéreo a Nauru de 500 doses da vacina contra a 
difteria, tétano e coqueluche (DTP) e de 500 doses da vacina contra sarampo, 
caxumba e rubéola (MMR) dos estoques públicos administrados pelo Ministério da 
Saúde. De igual modo, a ABC ofereceu, em 08/08/2022, por meio das Embaixadas 
em Camberra e Wellington doação humanitária de medicamento contraceptivo. 
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Cooperação trilateral com o Japão 

 
Durante reunião com o então Embaixador em Tóquio (15/07/2022), a Diretora-

Geral do Departamento de América Latina e Caribe do Gaimusho, Embaixadora Maki 
Kobayashi, aventou a possibilidade de atuação trilateral Brasil-Japão em país insular 
do Pacífico. O Japão tem histórico de cooperação técnica com Fiji, Ilhas Marshall, 
Micronésia, Palau, Papua Nova Guiné, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga e Vanuatu. 

Brasil e Japão desenvolvem atividades de cooperação trilateral desde 1985 e o 
Programa de Parcerias Brasil-Japão (JBPP, 2000) estabeleceu institucionalmente a 
possibilidade de projetos conjuntos nesse formato. Os projetos trilaterais são 
acordados anualmente, em Brasília, pela ABC, Embaixada do Japão e a JICA no 
Brasil. A cooperação trilateral dos últimos anos tem sido implementada sob a forma 
de cursos, geralmente no Brasil. Os projetos são instituídos com divisão igualitária de 
custos entre o Brasil e o Japão, e ambos os países contribuem igualmente com 
capacidade técnica e especialistas. 

A cooperação de Brasil e Japão em favor dos países insulares do Pacífico 
poderia contar com recursos financeiros de ambos os lados e a oferta de 
especialização técnica brasileira nas áreas-fim, dadas as semelhanças geográficas 
(clima, vegetação) e desafios socioeconômicos comuns a países em estágios de 
desenvolvimento diversos, resultando em benefício mais expressivo aos países 
receptores.  

Conviria concentrar eventual parceria brasileira com o Japão na área de 
cooperação técnica em necessidades e demandas objetivas das ilhas do Pacífico e 
evitar associação da iniciativa a narrativas e posturas políticas propugnadas pelas 
diferentes partes envolvidas na “corrida pelo Pacífico”, tendo em vista o interesse do 
Brasil em manter boas relações com todos os atores regionais. 

Quanto à forma de cooperação, entende-se que Brasil e Japão poderiam atuar 
juntos de modo direto, ou propor projetos no âmbito de organismos e instâncias 
multilaterais, tais como o PMA ou outros programas da FAO. O Escritório Sub-regional 
da FAO para as Ilhas do Pacífico, por exemplo, já tem sido parceiro natural dos países 
insulares e responsável por programas nas áreas de segurança alimentar, nutrição, 
agricultura e desenvolvimento rural naquela região.  

Organismos do sistema ONU, tais como PNUD, UNESCO, UNICEF e OMS já têm 
capilaridade na região e também poderiam facilitar a organização e execução de 
projetos de cooperação com participação conjunta de Brasil e Japão. A ABC tem, por 
exemplo, experiência em projetos trilaterais de cooperação técnica Sul-Sul junto ao 
PMA e FAO, com o objetivo de fortalecer programas de alimentação escolar em países 
em desenvolvimento. Caberia avaliar, juntamente com a ABC, a viabilidade e 
interesse nesse tipo de cooperação com países do Pacífico. 

No campo humanitário, a cooperação trilateral com o Brasil poderia visar o 
fortalecimento da resiliência daqueles países a desastres. Por meio do INPE e da 
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JAXA, respectivamente, Brasil e Japão integram a iniciativa humanitária 
internacional “Carta Internacional – Satélites e Grandes Desastres”, rede de 270 
satélites da qual também participam outras 15 agências espaciais do mundo. Dada 
a experiência adquirida com o Programa de Parcerias Brasil-Japão, poderiam ser 
oferecidos a funcionários públicos especializados daqueles países cursos em gestão 
de riscos e desastres, além de capacitação específica para aceder aos recursos 
tecnológicos disponibilizados pela Carta Internacional, diminuindo a dependência 
institucional de outros países, das Nações Unidas e de ONGs humanitárias. 

Outra possibilidade seria a negociação de acordo básico de cooperação 
trilateral com o Fórum das Ilhas do Pacífico (sediado em Fiji), e não com cada 

país individualmente. Para tanto, seria necessário verificar o interesse daquela 
organização e eventuais entraves burocráticos. Acordos na área de cooperação 
humanitária também poderiam ser explorados. 

 

Recomendações 

As seguintes atividades seriam especialmente relevantes para assegurar 
continuidade e aprofundamento da relação entre o Brasil e os Estados insulares do 
Pacífico:  

  Negociação e assinatura de acordos básicos de cooperação (já em andamento) e 
de cooperação humanitária;  

 Poderia ser considerada a possibilidade de iniciativa de cooperação trilateral com 
o Japão, tanto técnica quanto humanitária, em benefício dos Estados insulares 
em formato de curso técnico ministrado no Brasil. Tal iniciativa teria a 
vantagem de permitir o engajamento simultâneo de diversos países e não requerer 
celebração prévia de acordo-quadro de cooperação técnica. Nesse caso, o Japão 
poderia arcar com passagens e diárias, enquanto o Brasil cobriria custos relativos 
à realização dos cursos, na condição de sede. Haveria, ainda, a possibilidade de 
realização de seminário, que poderia ser inaugurado pelo Sr. SARP. Outra possível 
via de cooperação seria juntamente com organismo internacional. Tais 
possibilidades poderiam ser abordadas durante reunião entre o Sr. SARP e o 
Sr. Diretor da ABC; 

 Mecanismos de consultas políticas, possivelmente bianuais, poderiam ser 
estabelecidos com os parceiros que apresentem maior potencial para 
estreitamento de laços ou com os quais negociações de acordos de cooperação 
técnica já tenham sido iniciadas, tais como Fiji, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, 
Vanuatu, Samoa e Tonga, ou acordos de cooperação humanitária possam a vir 
ser negociados. Esses são também os países com maior população na região (à 
exceção de Tonga, na 8ª posição); 

 Para que não se perca o ímpeto no adensamento das relações, seria de interesse 
a realização de missões anuais de autoridades do MRE aos países 
insulares, seja em nível de Secretaria, Departamento, da ABC ou pelos 

embaixadores em Camberra, Wellington ou Manila. Tentativamente, poderia 
programar-se missão a Fiji em 2023 para dar início à implementação do 
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mecanismo de consultas bilaterais; a Papua Nova Guiné no ano seguinte; e, em 
2025, às Ilhas Salomão”.  

 

Observações: 

  
a) Conquanto não haja no estudo acima uma proposta/projeto do estabelecimento de um “Escritório 
de Cooperação com Países Insulares do Pacífico”, poder-se-ia dar à eventual futura Embaixada em 
Suva tal mandato;  

b) Para fins de registro, a decisão do governo de Fiji de desativar sua Embaixada em Brasília, aberta 

em 2008, foi formalizada por nota de 10 de maio de 2019. 
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Poder-se-ia igualmente resgatar proposta antiga de se criar “mini-
embaixadas”, instaladas em hotéis, com pessoal administrativo mínimo, em países 

de pequenas dimensões, mas com relevância financeira, como Andorra, Brunei, 
Liechtenstein e Mônaco. Essa ideia chegou a ser plasmada no passado, mas jamais 

foi posta em prática. Há, naturalmente, questões administrativas e de definição 
clara do escopo das atividades a serem consideradas. O projeto exigiria grande 
organização. Um(a) embaixador(a) designado(a), por exemplo, para o Brunei, com o 

objetivo principal de atrair investimentos para o setor de óleo e gás no Brasil, talvez 
não tivesse condições de se lançar, sozinho, em outras áreas, como a cultural e a 
consular. Atuaria, de certa forma, como cônsul-honorário nesses segmentos 

específicos. No intento de auxiliar a administração dessas mini-embaixadas, talvez 
se pudesse criar na SERE subunidades do Departamento de Administração que 

atendessem certas demandas e facilitassem práticas, como a licitatória.  

Igualmente cabível seria considerar a reabertura de embaixadas na África e 

no Caribe, onde encerramos nossa representação permanente em algumas capitais 
motivados prioritariamente pelo intuito de compensar a abertura de outros postos 
e não por uma firme convicção de fechá-las. Os encerramentos de missões 

diplomáticas e repartições consulares podem, como se sabe, semear desgaste 
político sem que se logre uma real economia de recursos, o que já tem sido em certa 

medida observado no Caribe e na África Ocidental.  

Alternativa em relação aos “postos D” pequenos e sublotados seria a criação 

de grandes embaixadas em determinados países, com diplomatas designados(as) 
especificamente para tratar das cumulatividades, seguindo os acontecimentos 
políticos e econômicos de forma regular, deslocando-se para esses países e 

mantendo interlocuções frequentes. A chancelaria canadense dispõe - ou pelo 
menos dispunha - desse sistema, ao qual dão (davam) o nome de “hubs and spokes”, 
com “mega-embaixadas” que cobriam diversos postos da jurisdição. MSCs poderiam 
ser designados para a cobertura plena das cumulatividades. Seriam as chamadas 
“Embaixadas Sedes Regionais”, ou seja, representações diplomáticas em certas 

áreas ou regiões geográficas, em que os interesses brasileiros não justificariam o 
estabelecimento de embaixadas residentes. Uma única embaixada, bem aparelhada, 

absorveria as demais, porém, com atuação muito abrangente e bem individualizada, 
com reforço de pessoal e orçamentário. Seria, em síntese, a ampliação do conceito 
atual de missões cumulativas para missões acumuladoras. Um diferencial com 

relação ao modelo atual seria a designação de diplomata específico(a) para cada 
cumulatividade. 

Sugestão adicional seria a adoção de uma prática lançada, aparentemente, 
pela chancelaria singapurense, e já há alguns anos, de credenciar chefes de missão 

baseados na SERE junto a países onde não se mantém embaixadores residentes, 
chefes de missão baseados(as) na SERE. Deslocar-se-iam esses embaixadores 
residentes em Brasília, com regularidade e frequência, para o país junto ao qual 

estejam credenciados, a fim de cumprir as tarefas de informação e representação, 
com o benefício de seus acessos às instâncias decisórias em Brasília, com bons 

retornos políticos e econômicos. Essa proposta consta, aliás, do Relatório da CAOPA 
e poderia ser refinada. 
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Em termos de jurisdição consular, à luz do crescimento da comunidade 
brasileira no exterior - que teria ultrapassado, em 2021, os 4,4 milhões de cidadãos 

-, poder-se-ia dar seguimento ao recente processo de expansão de nossa rede de 
consulados. Apesar de vivermos uma era de digitalização de serviços, soaria cauto 

refletir sobre a abertura de novos postos consulares não só nos Estados Unidos (que 
abrigam 45% de nossos expatriados), mas também a Europa (31%), no Japão e na 
Oceania, onde mantemos iguais expressivas concentrações de nacionais. Ademais, 

há embaixadas como a em Dublin, cujo setor consular cobre sozinho 70 mil 
brasileiros. 

Um ponto importante a ser considerado, no caso de MPC: talvez coubesse 
rever a prática corrente de removê-los para a SERE quando completam 10 anos de 

chefias de postos, sem que ainda haja uma lei que normatize a medida – e dificultar, 
posteriormente, que voltem a sair – nem que seja para poderem completar pelo 
menos 15 anos não contínuos de chefia no exterior, e poderem ter a oportunidade 

de um último posto antes da aposentadoria ou, sobretudo, para não serem deixados 
a um constrangedor ostracismo. A prática não se mostra equânime. Isso porque, se 
considerarmos que todos os integrantes das demais classes têm direito e logram ser 

removidos (não importando a idade que tenham), MPCs passam a ser “penalizados” 
(as) por ocuparem classes superior da carreira, a qual a assunção de chefias de 

postos. Contudo, haveria como contornar a situação - nem que seja para oferecer-
lhes postos “D”, de mais difícil ocupação. O tema consta de outras sugestões.  

Caberia, igualmente, ser reexaminada proposta apresentada pela CAOPA de 
incentivar diplomatas brasileiros(as) a servir em organismos internacionais. Seria, 
de fato, interessante, para o Itamaraty - como instituição – e, sobretudo para o país 

em suas relações internacionais, termos diplomatas em cargos relevantes em 
organismos internacionais de que sejamos parte, observadores, ou tenhamos status 

especial. Há, normalmente, no sistema onusiano, um limite de número de nacionais 
de países-membros em cargos de chefia e de assessoramento superior, fixado 
proporcionalmente à contribuição paga. O Brasil era, até pouco tempo, sub-

representado. Talvez pudéssemos examinar a possibilidade de estabelecer, a 
exemplo de outras chancelarias, a remuneração do servidor diplomático a serviço 

de mecanismo de acordo com a remuneração que percebem se servindo no posto, 
deduzidos os dispêndios pagos pelo organismo internacional pertinente. 

Todas essas propostas mitigariam sobremaneira o problema estrutural de 
lotação dos ocupantes das classes superiores da carreira. 
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a) Alegados custos financeiros da abertura de missões diplomáticas e consulares 
no exterior; 

b) Percepção de que esses novos postos visariam unicamente a criação artificial 

de empregos, sem oferecer uma contrapartida de real necessidade funcional; 
c) Alegação de falta de argumentos sólidos para convencimento da validade da 

expansão do aparelho de estado; 

d) Na era da digitalização de serviços, seria importante examinar o sentido de 
abrir número excessivo de novos consulados.  
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Segundo Grupo - Sugestão nº 3: 

“ELIMINAÇÃO DE TÍTULOS NA SECRETARIA DE ESTADO - DESACOPLAMENTO 
DE CARGOS E FUNÇÕES”. 

  

O uso exclusivo dos títulos para funções exercidas no exterior é prática antiga 
em alguns serviços diplomáticos. Diplomatas ingressam no serviço exterior na 
classe inicial da carreira e vão sendo promovidos(as) de acordo com determinados 

requisitos. Essas exigências são mais objetivas no início da carreira e menos em 
seus patamares superiores. Os degraus tendem a ser mais numerosos que nossas 
atuais seis classes. 

Nessas chancelarias - a exemplo do “Auswaertiges Amt” -, as vagas nos postos 

no exterior e nas unidades na sede são anunciadas (listadas), sempre com a 
indicação do nível de exigência, ou seja, do degrau da carreira em que o(a) diplomata 
postulante deve se encontrar. 

Exemplificando: diplomata que se encontre em degraus iniciais, poderia 

concorrer a uma vaga de terceiro secretário(a) na Embaixada em Buenos Aires, de 
segundo(a)-secretário(a) na Embaixada em Oslo ou de primeiro(a)-secretário(a) na 
Embaixada em Yangon. Se estiver em classe mais elevada, e contar com mais de 15 

anos de serviço, poderá disputar vaga de conselheiro(a) na Embaixada em Santiago, 
de ministro(a)-conselheiro(a) na embaixada em Varsóvia ou até mesmo de 
embaixador(a) em Castries. 

 Esses servidores vão ascendendo, por tempo de serviço, a determinadas 

classes, mas as funções no exterior são distribuídas em forma de grade, a serem 
oferecidas de acordo com as classes a que pertençam. Os títulos, portanto, são 
reservados unicamente para designação quando o(a) diplomata estiver servindo no 

exterior. Traduzem, assim, funções que só são exercidas fora do país. Como 
detalharemos a seguir, pode-se dizer que, de certa forma, o Itamaraty já aplica essa 
regra nos casos de ministro(a)-conselheiro(a) – título existente apenas nos postos, 

mas não correspondente a uma classe da carreira diplomática. 

Essa sistemática exigiria, naturalmente, uma organização muito mais 
detalhada das vagas nos postos. Ilustrando: Embaixada em Liubliana = vaga no 
Setor Político (aberta a diplomatas dos níveis X e Y, título de “Conselheiro(a)”); 

Consulado-Geral em Xangai = vaga no Setor de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(aberta a diplomatas dos níveis W e Z, título de “Primeiro(a)-Secretário(a)”). A chefia 
de determinados postos mais importantes ficaria reservada unicamente a 

diplomatas do mais elevado grau da carreira. Exemplificando, no serviço exterior 
alemão, a Embaixada em Brasília e o Consulado-Geral em São Paulo encontram-se 

no mesmo patamar, ou seja, na mais alta grade de postos.  

O título de Embaixador, na realidade, tem caráter unicamente protocolar 

quando utilizado no Brasil. Afinal, na prática, carece de sentido essa titulação 
internamente, ou seja, estando o diplomata na sede. Trata-se, na realidade, de uma 
deferência, ou melhor, da antecipação (ou memória) de uma honrosa designação 

dada ao diplomata quando atinge o ápice da carreira e pode exercer as funções de 
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chefe de missão no exterior em postos da mais alta importância para o Serviço 
Exterior Brasileiro. 

De certa forma, adota-se no Itamaraty uma abordagem não uniforme em 
relação ao tema. Quando regressam ao Brasil, embaixadores(as) comissionados(as) 

não são, via de regra, identificados(as) como embaixadores(as), nem mesmo constam 
como tal nos cadastros administrativos, a começar pela Lista de Ramais. Também 

o título de Ministro(a)-Conselheiro(a) inexiste na SERE. Recorda-se, nesse 
particular, que o cargo de Conselheiro(a) no passado inexistia. Era, a exemplo do 
Ministro-Conselheiro, apenas um título. Todos os(as) diplomatas comissionados(as) 

em diversas funções no exterior regressam a Brasília assumindo as reais classes a 
que pertencem. E tudo isso ocorre sem traumas, de forma natural.  

Essa codificação de cargos balizaria o nível das funções a serem exercidas na 
SERE. A desvinculação de classe e função tornaria a carreira bem mais flexível, 

evitando inclusive o atual “desajuste” de lotações, decorrente, de certa forma, de 
uma prática distorcida na hierarquia da Casa. Um(a) experiente embaixador(a), 
grande conhecedor(a) de um tema específico, poderia trabalhá-lo, mesmo que 

estivesse, funcionalmente, em termos de organograma, atuando em unidade e em 
posição não pertencentes ou vinculadas à alta administração. Pode oferecer, 

contudo, grande assessoria a um(a) Secretário(a) (anteriormente designado(a) 
Subsecretário(a) ou até mesmo a um(a) Diretor(a) de Departamento. Seria ele(ela) 
um(a) “Embaixador(a) ad hoc” para determinados temas ou, em missões no exterior, 

um(a) “Enviado(a) Especial”. 

O processo poderia se revelar lento, mas, gradualmente, seria absorvido 
culturalmente por todos.  Como dito acima, criar-se-ia uma tabela de cargos: MPC 
+ MSC + C + PS + SS + TS. Os titulares desses cargos exerceriam, quer na SERE 

quer no exterior, um número determinado de funções. 

Naturalmente, a proposta implicaria a alteração tanto da Lei do Serviço 

Exterior (Lei nº 11.440/2006) como do Decreto de Estrutura do MRE.   

 

 

 

a) A forte cultura hierárquica do Itamaraty poderá inibir a proposta;  
b) Haverá necessidade de alterar diplomas legais. 
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Segundo Grupo - Sugestão nº 4: 
 

“INTRODUÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL ESTABELECENDO LIMITES DE 
TEMPO CONTÍNUO E DESCONTÍNUO DE CHEFIAS NOS POSTOS”. 

Entre as “medidas pontuais” listadas no memorandum nº133 (Anexo IV à 
página 12) figurou, como visto anteriormente neste memorandum (à página16), 
proposta de estabelecimento de tempo máximo contínuo para chefia de postos no 

exterior. O art. 42 da Lei 11.440, a seguir reproduzido, prevê unicamente o 
estabelecimento de limite temporal para exercício de chefia de cada posto (cinco 

anos consecutivos em cada um deles). Seu parágrafo primeiro dispõe, contudo, que 
o limite máximo de chefia contínua de posto no exterior seria definido por ato do sr. 
Ministro de Estado. Por conseguinte, a ideia do GT (contida no referido expediente) 

era a de se recorrer, para regulamentar de vez a matéria, a uma simples portaria 
ministerial, considerando que o texto legal (transcrito a seguir), já prevê essa 
normatização. 

Art. 42. Os Ministros de Primeira Classe, os Ministros de Segunda Classe 
e os Conselheiros no exercício de chefia de posto não permanecerão por período 
superior a 5 (cinco) anos consecutivos em cada posto, incluindo-se nessa 
contagem o tempo de exercício das funções de Representante Permanente e de 
Representante Permanente Alterno em organismos internacionais. 

§ 1º O período contínuo máximo para exercer o cargo de chefia de posto 
no exterior será definido em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
respeitado o disposto no caput deste artigo. 

No entanto, como o despacho ao referido memorandum instruiu que “todas as 
medidas – tópicas e estruturais – fossem examinadas conjuntamente”, duas 

possibilidades agora se apresentam: 

(a) Manutenção da ideia original de edição de uma “portaria ministerial” para 
limitação a 10 anos de chefia “contínua” no exterior (minuta pertinente 
já apresentada); ou 

(b) De alteração da Lei nº 11.440, nomeadamente de seu artigo 42, de modo a 
que contemple os limites de 10 anos de chefia contínua e de 15 anos 
de chefia descontínua. 

 Na prática, a iniciativa visa pelo menos a formalizar o critério de 10 anos 

contínuos como limite máximo de chefia no exterior, uma vez que essa política já 
vem sendo adotada para a grande maioria dos(as) chefes de posto. Sem, 
naturalmente, anulá-la ou comprometê-la de forma ampla, a persistência de 

exceções a esta “regra não escrita” arrisca minar a credibilidade administrativa. A 
normatização da regra seguramente esvaziaria pressões para casuísmos.  

 Considerando, contudo, a sensibilidade política do tema e o risco de que 
pressões se façam sentir para permitir exceções a eventual regra, talvez mais 

apropriado fosse que o limite de prazos em tela seja plasmado em lei e não em 
regulamento. 
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A medida asseguraria rotatividade mais regular na direção de todos os postos, 
independentemente de sua classificação. Ficariam, assim, ampliadas as 

possibilidades de diferentes comandos de missões diplomáticas e repartições 
consulares. Recorda-se que diplomata que ingresse no MRE com 25 anos e seja 

promovido(a) a MPC aos 55 – média aproximada de tempo (30 anos) para se atingir 
o topo da carreira – poderá chegar com folga a exercer os 15 anos de chefia de posto. 
Formalizar a regra dos 10 anos contínuos e de 15 anos descontínuos se revelaria 

salutar também para a preservação de relativa isonomia entre pares no mais alto 
degrau funcional. 

 

O conhecimento prévio de dita norma, aplicável a todos, também poderia 
arrefecer expectativas que alguns servidores manifestam de alcançarem - em tempo 

recorde - a posição de ministro(a) de primeira classe com a esperança de ocuparem 
chefias de posto por 20 anos ou mais. A atual corrida desenfreada por promoções 
também contribui para problemas no fluxo da carreira e para a frustração de muitos 

que, ao almejarem objetivos muitas vezes excessivamente ambiciosos, acabam por 
se frustrar e se desinteressar pela carreira e pelas inúmeras outras possibilidades 

de realização profissional que esta apresenta. 
 

Estabelecer um limite para o exercício de chefia de posto ao longo da carreira 
poderá servir, ademais, em alguns casos específicos, como estímulo à aposentadoria 
voluntária de diplomatas, isto é, antes do alcance da idade de limite compulsória, 

tendo por consequência a dinamização do fluxo de carreira. 
 

 

a) Reação adversa de certos(as) chefes de posto em razão da tendência natural de se 
preservar situações pessoais em descompasso com os tempos máximos ora 
propostos; 

 

b) Risco de alegação de inconstitucionalidade em relação à limitação de tempo 

máximo de chefia de posto, caso em que eventuais interessados(as) possivelmente 
invocariam decisão do Supremo Tribunal Federal de 1994 no Mandado de 

Segurança 21.710/DF, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da lei 
do serviço exterior anterior (Lei 7.501/1986), que determinava que “o Diplomata 
transferido para o Quadro Especial do Serviço Exterior não poderá ser designado 

para missões permanentes ou transitórias no exterior”. Contra esse argumento, 
todavia, poder-se-ia explicar que: (i) o presidente da República já enfrenta limites 

legais à sua autoridade quando da nomeação de embaixadores, devendo atentar 
para idade, nacionalidade, entre outros condicionantes; (ii) mesmo as 
prerrogativas constitucionais do Chefe do Executivo costumam ser 

regulamentadas por diplomas legais ou mesmo infralegais, sem que se fale em 
vício de inconstitucionalidade; (iii) há motivação administrativa legítima e robusta 
para a limitação do tempo de chefia contínua, como se explicou acima, o que 

afastaria alegação de discriminação arbitrária; (iv) em todo caso, seguiria sendo 
possível, em princípio, que o(a) diplomata voltasse a chefiar posto, desde que se 

aposentasse voluntária ou compulsoriamente e fosse renomeado(a) como 
“embaixador político”, nos termos do art. 41, parágrafo único, da Lei 
11.440/2006.        
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PROPOSTA DE MINUTA DE PORTARIA 

 

Regulamenta o período contínuo máximo para 

diplomatas exercerem o cargo de chefia de posto 
no exterior. 

  

O MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, no uso das atribuições que lhe conferem 
os incisos I e II do art. 87 da Constituição Federal e o art. 42 da Lei nº 11.440, de 29 
de dezembro de 2006, resolve: 

Art. 1º Serão de 10 e 15 anos, respectivamente, os períodos contínuos e descontínuos 
máximos para o exercício de chefia de postos no exterior. 

§ 1º Não serão computados, para os fins do caput, os períodos na chefia de postos D. 

§ 2º Para fins do § 1º, prevalecerá a classificação estabelecida para o posto na data 
da publicação da nomeação para a chefia do posto. 

§ 3º Os diplomatas no exercício de chefia de posto quando da entrada em vigor dessa 
Portaria apenas serão sujeitos à aplicação do caput após 2(dois) anos no atual posto. 

Art. 2º Nos casos que se enquadrem no Art. 1º, a remoção do chefe do posto para a 

Secretaria de Estado será publicada dois meses antes que complete o tempo máximo 
previsto naquele artigo. 

Art. 3º Não serão designados para nova chefia de posto consecutiva os diplomatas da 
ativa que já tenham completado 8 (oito) anos contínuos como chefe de posto no 
exterior, não sendo computado, para esse total, o período na chefia de postos D. 

Art. 4º O disposto nesta portaria não se aplicará a chefes de posto que não integrem 
a carreira de diplomata ou que dela tenham se aposentado. 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor em   XX de outubro de 2022.  

  

CARLOS ALBERTO FRANCO FRANÇA 

Ministro de Estado das Relações Exteriores 
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Segundo Grupo - Sugestão nº 5: 
 

“CRIAÇÃO DE ATRATIVOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - MARGENS 
POLÍTICA E JURÍDICA DE ATUAÇÃO”.  

 

Caberia aqui apontar inicialmente para uma singularidade da carreira 
diplomática: o fato de que são marginais os casos de MPCs aposentando-se antes 

de terem atingido a idade da compulsória. Nas demais classes também a perspectiva 
de remoções para o exterior mantém-se mais atraente do que a aposentadoria. Essa 

peculiaridade mostra-se relevante quando se discute a questão de vagas na carreira 
com o Ministério da Economia ou a Casa Civil. Sabe-se que, no serviço público - em 
geral -, provavelmente com exceção dos altos cargos do Poder Judiciário, os 

funcionários se aposentam no primeiro dia em que cumprem os requisitos para tal. 
Se assim fosse no Itamaraty, não haveria problema de vagas e, portanto, de fluxo. 

Contudo, como a carreira é desenhada de modo hierárquico estrito, com as funções 
mais interessantes no topo da pirâmide, aqueles que lá chegam não têm interesse 
em se aposentar. Depois de tanto esforço para chegar ao vértice da carreira e poder 

usufruir dos benefícios dessa ascensão, a aposentadoria perde todo o sentido. Forte 
ponto adicional que incentiva a permanência em atividade até o limite da idade 
compulsória da aposentadoria é a questão financeira. Os vencimentos de um MPC 

aposentado não são expressivos e estão bem aquém do “teto salarial”, além de se 
encontrarem defasados em relação a outras carreiras do Poder Executivo ou 

denominadas carreiras de Estado.  

Seria juridicamente desafiador lograr a criação de incentivos de aposentadoria 

voluntária específicos para a carreira de diplomata, já que esse tipo de 
aposentadoria é regido por dispositivos constitucionais de caráter geral. 

O Programa de Desligamento Voluntário (PDV) no âmbito federal está previsto 
pela Lei 9.468/1997 (e também o esteve pela Medida Provisória 792/2017, cuja 

vigência já expirou), mas não logrou êxito. 

Alguns dos principais desincentivos à aposentadoria voluntária são: 

i. O abono de permanência (*), de matriz constitucional (art. 40, §19, da 
Constituição Federal/1988, e art. 3º, §1º, da EC 41/2003), que estimula 

a continuidade no cargo para além da idade mínima de aposentadoria (*); 
ii. A atratividade da remuneração e de outras vantagens no exterior; 

iii. A possibilidade de ocupar imóvel funcional em Brasília, com custo baixo 
para o servidor, se comparado ao valor médio de alugueis em bairros 
brasileiros de alta renda; 

iv. O reconhecimento e o prestígio que a carreira oferece, dinâmica familiar e 
considerações congêneres relativas à vida no exterior e, especialmente, à 
chefia de posto. 

(*) Obs.: tramita no Congresso Nacional a PEC 139/2015, que visa a extinguir o abono de 

permanência; a análise parlamentar encontra-se, contudo, parada na CCJC desde 2019. 

Como se vê, a maior parte dos desincentivos à aposentadoria voluntária é de 
natureza pecuniária e poderia ser mitigada caso houvesse elevação geral da 
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remuneração de diplomatas, com consequente elevação dos proventos de 
aposentadoria. 

A remuneração de diplomatas por subsídio foi definida pelo art. 25 da Lei 
11.890/2008, nos valores fixados no Anexo VII daquela lei. O art. 30 da Lei 

13.464/2017 determinou a elevação progressiva, até 2019, dos patamares de 
subsídio de cada classe. 

Uma comparação dos valores constantes da Lei 11.890/2008 (subsídio de 
diplomatas) com os patamares de subsídio de outras carreiras federais (conforme 

tabela abaixo) indica alarmante defasagem para a carreira de diplomata, 
especialmente se considerados: (i) a importância atribuída à carreira; e (ii) o 
quantitativo limitado de diplomatas (há hoje menos de 2 mil  diplomatas, contra 

mais de 4 mil servidores em apenas uma das quatro carreiras da AGU, os quais 
percebem, ademais, honorários sucumbenciais). Recorda-se, ainda, o fato notório 

de que a inflação acumulada nos últimos anos alcançou valores expressivos, o que 
agrava a situação ao corroer o salário real de diplomatas. 

Nesse contexto, caberia ainda observar que os valores nominais da retribuição 
no exterior, disciplinados pela Lei 5.809/1972, são per se inconsequentes para a 

análise, pois os custos de vida no exterior mostram-se frequentemente mais 
elevados; ou seja, os valores percebidos no exterior devem ser considerados à luz do 
critério da paridade do poder de compra em cada posto, constituindo base 

inadequada de comparação com subsídios no Brasil. Nota-se, ainda, que os valores 
percebidos no exterior não possuem qualquer relação com os vencimentos recebidos 

no Brasil e não são computados para fins de cálculo de aposentadoria, conforme o 
art. 7º, § 2º, inciso II da Lei n 5.809/1972. 

O reajuste do subsídio pressuporia edição de lei, por iniciativa do 
presidente da República, e demandaria prévio estudo de impacto orçamentário 
e atendimento das demais salvaguardas orçamentárias da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, da Emenda Constitucional do Teto de Gastos e 
normas correlatas. Por evidente, seria imprescindível realizar gestões junto ao 

Ministério da Economia. 

Patamares legais atuais de subsídio, por nível na carreira (em BRL) 

Ápice da carreira 
Diplomata (MPC) 

 

(Anexo IX da Lei 13.464/2017) 

Carreiras da AGU3 

 

(Anexo XXV da Lei 13.327/2016) 

Delegado da PF ou Perito Criminal 

Federal 

(Anexo I da Lei 13.371/2016) 

R$ 27.369,67 

R$ 27.303,70* (não inclui os honorários 

sucumbenciais dos arts. 29-31 da Lei 

13.327/2016) 

R$ 30.936,91 

Início da carreira 

                                                                 
1 Obs.: observa-se que o corpo de servidores das carreiras jurídicas da AGU é muito maior do que o de diplomatas. Apenas 

na carreira de procurador federal, a AGU informou haver, em 2020, 4.362 cargos (Ofício 463/AGU, disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1956727. Acesso em 30/09/2022). Ou seja, 

julgando-se unicamente pelo valor do subsídio no Brasil, infere-se que o impacto orçamentário nominal do total de 

procuradores federais da AGU, por exemplo, é superior àquele do conjunto de diplomatas atuando na SERE. As quatro 

carreiras da Advocacia-Geral da União são: Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal e 

Procurador do Banco Central do Brasil – honorários. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1956727
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Diplomata (TS) Carreiras da AGU Delegado da PF ou Perito Criminal 

Federal 

R$ 19.199,06 R$ 21.014,49 R$ 23.692,74 

Destarte, à luz das peculiaridades da carreira diplomática brasileira, só 
poderá haver interesse de colegas em deixá-la mais “cedo”, ou seja, antes da data 
da aposentadoria compulsória, se ela vier a perder sua atratividade. O problema 

reside, contudo, em saber se queremos, efetivamente, que a carreira perca sua 
atratividade. 

 A ideia de limitar a determinados anos o tempo total de chefia – contínua e 
descontínua - de posto no exterior, como anteriormente sugerido, não deixa de 

constituir elemento que torna a carreira menos sedutora para colegas que já se 
encontrem no topo da pirâmide hierárquica (MPC e MSC). No caso de 
conselheiros(as), como já visto, a situação é distinta, porque sempre poderão ser 

“encaixados(as)” em determinadas funções e removidos para postos a partir do plano 
regular de remoções. 

Mais complexo, contudo, é o caso de MPCs. Conquanto não haja uma norma 
formal que determine prazo de permanência no exterior, como amplamente visto, a 

questão do represamento de postos vem levando a prática de se remover de volta 
para o Brasil o(a) o MPC que tenha completado 10 anos contínuos de permanência 
no exterior. Regressam à SERE e nem sempre logram receber qualquer função. Essa 

prática, (que pode ser vista como arbitrária e discriminatória, já que há os que, por 
razões circunstanciais, a ela não são submetidos), não deixa de ser uma forma, 

mesmo que controversa, de estimular aposentadorias. 

Cumpre ponderar sobre o que, afinal, é melhor para o bom funcionamento e 

futuro da instituição. Que os colegas partam cedo ou que os mais jovens possam 
galgar degraus renovando os quadros? Como encontrar um ponto de equilíbrio? É 
difícil, efetivamente, encontrar medidas que atendam expectativas de modo 

equânime. Talvez o ideal seja buscar uma solução intermediária que atenda tanto 
MPCs e MSCs que ainda desejam estar na ativa dentro do prazo legal, quanto 

aqueles(as) que querem crescer na carreira com perspectiva de fluxo regular de 
ascensão. Uma opção seria a de trazer MPCs e MSCs de volta à SERE, mas, após 
pelo menos um ou dois anos desde o retorno, oferecer-lhes um “Posto D” (se assim 

o desejarem e, desde que não tenham completado 15 anos de chefia descontínua no 
exterior). Caso não aceitem, na ausência de função disponível na SERE para lhes 

oferecer, (já que o próprio organograma da Casa limita muito o número de altas 
chefias), não lhes restaria outra opção que o pedido de aposentadoria. Talvez 
alguns(mas) tivessem interesse em permanecer na SERE ocupando funções 

gratificadas; contudo, os que não tivessem funções dessa natureza, tenderiam 
certamente a antecipar suas aposentadorias.  

Naturalmente, não oferecer posições de chefia na SERE a diplomatas mais 
sêniores é medida controversa, negativa não só em termos individuais, mas 

também, em muitos casos, para a própria instituição, já que haveria uma grande 
chance de se levar excelentes profissionais à aposentadoria antecipada. Claro é que, 
teoricamente, sempre existirá possibilidade de MPCs aposentados(as) serem 

nomeados(as) chefes de posto por prerrogativa do Presidente da República, mas os 
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casos existentes não chegam a plasmar uma regra geral. Persiste, portanto, o grande 
desafio de fazer com que todas as gerações permaneçam motivadas. Assim, talvez 

missões temporárias ou remoções de curta duração de MPCs e MSCs, para postos 
“D”, ambas acopladas a pedidos formais de aposentadoria protocolados antes da 

designação, possam constituir uma outra alternativa. 

Na iniciativa privada, o lado pecuniário constitui o atrativo por excelência. 

Uma boa indenização sempre constitui uma boa motivação. A medida funciona 
porque as empresas não se ocupam da aposentadoria de seus empregados; esta fica 
a cargo do INSS. Já na esfera governamental, não haveria lógica para compensar 

financeiramente alguém que queira se aposentar. Na realidade, o governo faz o 
contrário: concede o “abono de permanência” para quem pode se aposentar, mas 

decide permanecer trabalhando. Em nosso caso, seria, portanto, necessário 
estabelecer algum tipo de plano de atrativos para algo de que o restante do 
funcionalismo público desejaria imensamente poder dispor, que é a “aposentadoria 

voluntária”.  

Recorda-se que durante o governo do ex-Presidente Fernando Henrique 

Cardoso houve um plano de desligamento voluntário para servidores públicos 
federais, algo mais parecido com o que se vê na iniciativa privada (cf. “link” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9468.htm). 

Ainda no caso do MRE, é importante lembrar que a falta de atratividade da 

aposentadoria voluntária poderá se agravar. Atualmente, as gerações mais velhas 
ainda se beneficiam da chamada regra de transição da reforma da previdência. 
Os(as) diplomatas mais antigos(as) ainda receberão aposentaria integral. Os(as) que 

ingressaram a partir das duas últimas décadas, no entanto, não terão aposentadoria 
plena, o que os(as) tornará ainda mais interessados(as) em continuar trabalhando 

até o último dia possível, pois lhes será mais vantajoso, em termos financeiros, até 
mesmo seguir na SERE (mesmo sem perspectiva de posto e até sem usufruir de 
função gratificada). 

Destarte, uma outra possibilidade de incentivo à aposentadoria precoce, ou 
seja, antes dos 75 anos, seria a concessão de uma “indenização” significativa 

àqueles(as) diplomatas do Quadro Especial que decidirem se aposentar, algo de 
inspiração castrense. Os militares recebem valores expressivos a título indenizatório 

e de ressarcimento quando passam para a reserva. No caso do Itamaraty, com a 
possibilidade de o(a) diplomata seguir servindo no exterior mesmo que integre o 
Quadro Especial, esse incentivo talvez não se mostre suficiente, mas poderá se 

revelar interessante em algumas situações individuais. Resta saber como isso seria 
entendido no Ministério da Economia, e se seria possível, considerando-se a 
peculiaridade da carreia diplomática, conceber melhor teto de aposentadoria para 

seus(as) os integrantes ou, no mínimo, corrigira a defasagem em relação às outras 
carreiras. 

    

  

 



 

 

P
ág

in
a1

3
3

 

 

 

  

 

 

a) Sobre o tema do estímulo à aposentadoria no MRE, talvez coubesse registro dos 
estudos existentes sobre o fenômeno da longevidade, conquanto que partam de 
dados do mundo mais desenvolvido; pelo que se vê, as pessoas estão vivendo 

muito mais e com maior qualidade, por conta dos avanços da medicina, da 
saúde preventiva, da prática regular de exercícios, entre outros fatores; em se 
tornando quase centenárias, deverão reorganizar suas vidas de outra forma; o 

padrão temporal de estudos (da escola à universidade), do trabalho iniciando-
se aos 20 e se estendendo-se aos 65 – 70, não mais será suficiente; e isso não 
somente porque as pessoas passariam muito tempo de suas vidas sem 

contribuir produtivamente para a sociedade, mas também porque, 
provavelmente, não teriam poupança suficiente para se sustentar nesses 30 

anos de aposentadoria; ademais, os sistemas previdenciários mundiais podem 
entrar em colapso completo; 
 

b) Diante desse cenário, estudos apontam que as pessoas devem ter uma vida 
profissional mais repleta de treinamentos, “retreinamentos” e de novas 

capacitações constantes, para que possam se reinventar ao longo da vida e 
seguir ativas e com maior elasticidade de renda, seja por meio de mudança de 
profissão ou emprego, seja iniciando seus próprios negócios, prestando 

consultoria, entre outros; nesse contexto, talvez o MRE (IRBr) e a própria ADB 
possam auxiliar nesse processo; 

 

 
c) Em síntese, deve-se ter presente a tendência de que as pessoas precisem 

permanecer mais tempo trabalhando do que antes; medidas que possam ir 
contra essa corrente tornam-se anacrônicas e mesmo nocivas; mais cedo ou 
mais tarde, todos - e sobretudo as instituições - sentirão o impacto da mudança 

de padrões temporais de trabalho e de uma mão de obra experiente retreinada.  
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Segundo Grupo - Sugestão nº 6 

“CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA CARREIRA DIPLOMÁTICA: PROPOSIÇÃO DE 

EMENDA CONSTITUCIONAL E DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA PARA 
REGULAMENTAR A CARREIRA DIPLOMÁTICA, DE MODO A ASSEGURAR 

DISPOSITIVOS QUE PRESERVEM DIVERSOS ASPECTOS DE SUA DINÂMICA”. 

  

Trata-se aqui da busca de arsenal jurídico para a proteção e preservação da 
carreira diplomática, reconhecida como “ilha de excelência” no serviço público 

nacional, graças ao longo e disputado processo de acesso e desenvolvimento 
profissionais. O Itamaraty poderia ser ainda mais valorizado e preservado por meio 

de regime legal apropriado que lhe reconheça excepcionalidade de funções no 
âmbito do aparelho do Estado. Afinal, há mais de dois séculos, nossa diplomacia 
desempenha, com notória excelência, suas atribuições, sem que disponha de 

previsão constitucional específica. Visa-se, portanto, com a presente sugestão, a 
constitucionalização da carreira - não do Serviço Exterior Brasileiro (SEB) -, e isso 
por dois motivos: o primeiro deles, pelo fato de que todas as carreiras que constam 

da Constituição Federal e que ensejam lei complementar não trouxeram consigo as 
sub-carreiras (técnicas e de apoio) correspondentes; em segundo, porque o mandato 

deste GT limita-se à carreira diplomática per se.   

Recorda-se que a Constituição de 1988 optou por dar, em seu texto, 

tratamento especial a algumas funções consideradas essenciais à defesa do Estado 
e de suas instituições, tais como aquelas exercidas pelas Forças Armadas, pela 

Advocacia-Geral da União (AGU) e pela Defensoria Pública da União (DPU). A elas 
garantiu a prerrogativa de regulamentação por meio de lei complementar específica. 
Assim, diferentemente das três instituições estatais citadas, a regulamentação do 

serviço diplomático brasileiro acabou se dando por meio de leis ordinárias, como a 
5.809/72, que versa sobre a remuneração no exterior; a 8.112/90, que trata do 
regime geral dos servidores públicos; e a 11.440/06, que regula o serviço 

diplomático. Desse modo, em que pesem as especificidades da carreira e a histórica 
atuação de diplomatas no serviço público, verifica-se que o arcabouço normativo 

mencionado se reveste de menor segurança, uma vez que pode ser reformado por 
outras leis ordinárias.   

Assim, à luz da possibilidade de que a “Reforma Administrativa” (PEC-32) 
prossiga, mesmo que de forma indireta - ou seja, por meio da adoção gradual de 
medidas pontuais -, seria importante que o Itamaraty se acautelasse. Recorda-se 

que a referida PEC, apresentada pelo governo em setembro de 2020, ainda não foi 
votada no Plenário da Câmara dos Deputados, conquanto tenha sido aprovada em 

comissão especial, devendo, a seguir, ser analisada pelo Senado Federal.  
 

     A sugestão de constitucionalização da carreira se processaria por meio de:  

(a) Previsão de competências na Constituição Federal e de Lei Complementar 
específica; 
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(b) Garantia de status constitucional, como no caso dos militares, do Ministério 
Público Federal e da Defensoria Pública da União; 

(c) Lei Complementar própria que contemple a regulamentação de problemas 
atuais, quais sejam, além do já citado “Fluxo de Carreira”, a remuneração, a 
“Residência Funcional (RF)”, o “abate-teto” limitado à remuneração no Brasil, 
bem como a segurança jurídica para nomeações, promoções e demais 
especificidades da carreira.  

A sistemática proposta pela referida PEC-32 para a nova redação do artigo 39 da 
Constituição Federal de 1988 prevê a regulamentação das carreiras de Estado, 

incluindo, entre elas, o “Serviço Exterior Brasileiro” (SEB), por meio de “uma lei 
complementar de normas gerais”, com dispositivos que não nos seriam, contudo, 

totalmente convenientes. Isso porque essa futura lei de normas gerais contemplaria 
temas complexos como gestão de pessoal, promoção funcional, política 
remuneratória e de benefícios, entre outros. Existe, portanto, risco concreto de que 

as especificidades da carreira diplomática possam não ficar refletidas de forma 
adequada em uma eventual futura lei complementar de normas gerais. Ademais, 
arrisca-se igualmente que a regulamentação do serviço exterior, feita hoje por meio 

de leis ordinárias, possa conflitar com uma lei complementar de normas gerais.  

Caberia ressaltar, contudo, que a própria PEC-32 prevê, na proposta de redação 
do novo artigo 39, parágrafo primeiro da Constituição Federal, que as carreiras 
disciplinadas por lei complementar específica prevista na Carta Magna não deverão 

observar essa futura lei complementar de normas gerais. Essa excepcionalidade se 
fundamentaria no reconhecimento de essencialidade dessas carreiras e da 
necessidade de se conceder melhor tratamento às suas especificidades. 

Nesse sentido, a fim de assegurar que as peculiaridades do serviço exterior 

possam ser contempladas em texto disciplinar próprio - à semelhança da AGU e da 
DPU -, pleiteia-se sua “constitucionalização”. A sugestão visa garantir a capacidade 
de a diplomacia brasileira de se regulamentar em futura lei complementar 

específica, de forma íntegra, coerente e harmônica, inclusive em substituição às leis 
ordinárias em vigor. 

Quanto às especificidades da carreira diplomática, poder-se-ia sempre invocar: 

a) O aspecto hierárquico 

     De fato, a carreira diplomática é a única carreira civil que se assemelha, 

sob o ponto de vista da hierarquia, às Forças Armadas; essa estrutura hierárquica, 
apesar da natural necessidade de que se ajuste aos novos desafios que se colocam 
com o tempo, é que define as funções e a ocupação dos cargos, assegurando, assim, 

coerência e eficiência para a execução da política externa nacional; 

 

b) O desenvolvimento da carreira e da capacitação funcional 

     Apenas cerca de 15% do total de diplomatas ascendem ao topo da carreira, 
o que ocorre, geralmente, 30 anos após seu ingresso; também o sistema de 

promoção mostra-se singular, pois prevê: (i) critérios de capacitação = aprovação em 
três cursos obrigatórios organizados pelo Instituto Rio Branco, que há 75 anos é 
referência na seleção e formação de diplomatas; (ii) critérios objetivos = interstício 
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mínimo nas classes, tempos cumpridos no Brasil e no exterior, bem como exercício 
de cargos de chefia; e (iii) avaliação de desempenho por pares e superiores; 

c) Regulamentação – direito interno, direito internacional e regime disciplinar 
distinto 

Além dos ditames constitucionais (arts. 4º; 52, IV; e 84, VII e VIII) e da legislação 

pátria (Leis 5.809/72, 8.112/90 e 11.440/06), que prevê regime disciplinar 
específico, a carreira diplomática deverá observar a praxe internacional, bem como 
os direitos e deveres previstos nas Convenções de Viena sobre Relações 

Diplomáticas e Consulares, as quais dispõem sobre as atribuições do pessoal 
diplomático e consular, de modo a salvaguardar as relações internacionais do país; 

d) Regime remuneratório próprio no exterior 

     A remuneração dos servidores em missão no exterior é realizada com base 
em lei específica (Lei 5.809/72), que impõe regime próprio, composto de parcelas de 
natureza temporária, que não são computadas para fins de aposentadoria ou 

pensão. 

e) Peculiaridades pessoais 

     Impossibilidade de que cônjuges deem continuidade às suas atividades 

profissionais e dificuldade de educação dos filhos em outras culturas e idiomas. 

f) Gestão do Itamaraty  

Para gerir com eficiência seus recursos humanos e financeiros em 220 postos, 
entre embaixadas, consulados e missões, localizados em 134 países, o MRE precisa 

que a carreira diplomática seja regida por regras que atendam às suas 
especificidades. 

Nessas circunstâncias, verifica-se que a regulamentação geral aplicável às 
outras carreiras de Estado, como prevê o art. 39 da PEC em tela, não atenderia 

plenamente às necessidades da diplomacia brasileira. A regulamentação por meio 
de lei complementar específica, nos moldes das Forças Armadas, da AGU e da DPU, 
teria o condão de conferir ao Itamaraty a segurança jurídica imprescindível à 

execução da política externa e ao atendimento de seus objetivos. Permitiria ainda 
ao legislador regulamentar as outras carreiras de Estado sem que se fizesse 
necessário traçar exceções e dispositivos que se aplicariam apenas ao reduzido 

universo de diplomatas do Brasil, integrantes de um Ministério cujo orçamento 
correspondente a 0,13% do total do Poder Executivo Federal.  

À luz do exposto, propõe-se a seguinte redação para o art. 144 da CF (Capítulo 
IV – DO SERVIÇO EXTERIOR): 

 “A Lei complementar de iniciativa do Presidente da República disporá sobre a 
organização, o funcionamento e a remuneração da carreira diplomática, a cujos 
integrantes compete o assessoramento direto do Presidente da República nas relações 
internacionais da República Federativa do Brasil e na elaboração, coordenação e 
execução da política externa brasileira e das funções diplomáticas e consulares no 
País e no exterior.”  
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A regulamentação geral, aplicável às outras carreiras de Estado, não atenderia, 
como já exposto, às peculiaridades do Itamaraty. Caso aprovada a PEC 32 ou 

instituída a reforma administrativa, haveria o risco de significativa alteração da 
situação dos novos servidores, da nomeação para cargos e funções, da organização 

e do funcionamento do Ministério, bem como de reformulação da progressão e 
avaliação de desempenho. 

Outro ponto a ressaltar diz respeito à preocupação geral entre diplomatas com a 
crescente interferência externa na carreira, bem como com possíveis perdas de 
competência para outros órgãos, a exemplo do que se verificou recentemente com a 

chancelaria francesa. 

Em relação ao primeiro ponto - que diz respeito a possíveis influências exógenas 

em promoções ou designações no exterior -, ao se fortalecerem regulamentos 
internos em lei complementar, esses tenderiam a, pelo menos, inibir certas práticas 

casuísticas. 

No tocante ao segundo ponto, conquanto se possa relativizar os alegados danos 

à instituição (MRE) decorrentes de cessão, pelo Itamaraty, de espaços a outros 
ministérios e órgãos especializados da Administração Direta, conviria que o processo 

ocorra, de qualquer forma, de maneira coordenada e que preveja treinamento prévio 
daqueles que virão a ocupar esses cargos para que se familiarizem com os corolários 
e a liturgia diplomática, de modo a evitar incidentes prejudiciais à condução da 

política externa. 

A valorização da carreira, sua proteção contra indevidas ingerências, e a 

ampliação do alcance de sua atuação na administração direta (como nas 
“assessorias internacionais”) deveriam, de fato, estar bem sacramentadas por 

instrumentos legais específicos. 

 

 

  

 

Não há 
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18. Para facilitar o entendimento e a avaliação das presentes sugestões, foi 
elaborado abaixo quadros sintéticos, tendo sido neles inseridas quatro colunas. Na 

primeira, reproduz-se a sugestão proposta per se, de maneira simplificada e 
objetiva. Na segunda, são indicados os pontos positivos. Já na terceira, os eventuais 

pontos negativos. Na quarta, o procedimento formal a ser seguido para a 
implementação pertinente.    

 

19. Conquanto ciente das dificuldades de se poder aquilatar os resultados efetivos 
que o presente exercício poderá produzir - à luz da dispersão de interesses, das 

expectativas conflitantes e dos limites impostos ao atendimento dos anseios de 
todas as classes da carreira sem fragilizar a instituição -, acredito que tenhamos 
ajudado a gerar maior conhecimento sobre certos temas, a perceber as diferenças 

de opinião e a contribuir para a cultura desta Casa. Com isso talvez estejamos 
facilitando a tomada de decisões e nos acautelando de rupturas e cisões, e mais 
ainda, evitando dilações que podem se tornar danosas. Que esta iniciativa seja 

também percebida como um esforço adicional de busca - não só pela manutenção, 
mas também pela ampliação do grau de nossa capacidade funcional. 

 
20. Se por um lado percebemos quão forte é o anseio geral por estabilidade no 
tocante às regras da carreira, de modo a que seus integrantes possam planejar, na 

medida do possível, suas trajetórias profissionais, por outro, sabemos que 
constância não pode ser confundida com congelamento. Afinal, as normas precisam, 

em determinados momentos, ser alteradas, de modo a se ajustarem a novas e 
imprevisíveis circunstâncias. No entanto, vital é entender que não se trata apenas 
de propor melhores regras. Se elas vierem a ser alteradas ao sabor da vontade de 

poucos, permanecerá para muitos a indesejada instabilidade. Fundamental, 
portanto, é a introdução de mecanismos que inibam a arbitrariedade e o 
voluntarismo e que ensejem a garantia de um construtivo debate interno. 

 
21. Como indicado anteriormente, em um grupo de trabalho nem sempre se logra 

unanimidade em relação às distintas propostas submetidas. Afinal, trata-se de um 
colegiado, onde se impõe franquear voz e espaço a todos, sobretudo neste caso em 
que seus integrantes são, majoritariamente, jovens diplomatas. Ademais, a 

constituição deste GT visou a regularização do fluxo da carreira, algo que aflige as 
gerações mais modernas. Contudo, como diplomata mais antigo, e com certa 
experiência em administração, não posso deixar de expressar minha também 

preocupação - e a de muitos de meus contemporâneos - com medidas que, se por 
um lado atendem às legítimas expectativas dos mais novos, podem muito abater o 

espírito dos mais velhos. Refiro-me, nomeadamente, ao aproveitamento de 
experiências e legados e à busca de lotações condignas, tanto na SERE quanto no 
exterior.  

 

22. Finalmente, penso, s.m.j, que possa ser dada publicidade às propostas 
aqui concebidas, a fim de que o presente exercício não se torne uma adicional 

tentativa anódina de se superar deficiências e de corrigir rumos. Sugere-se, por 
exemplo, que as principais propostas sejam oportunamente divulgadas em página 
própria, a ser criada na Intratec (Diplopedia), com recursos que facilitem a consulta 

e visualização das medidas sugeridas. 
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   Respeitosamente, 

 

 

Gilberto Fonseca Guimarães de Moura 

Diretor de Projetos 

    Coordenador do Grupo de Trabalho sobre Fluxo da Carreira de Diplomata                                                              

                                                              

                                                            

 

Em 21 de novembro de 2022. 

 

GFGM/ 
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GT-FCD 

QUADRO SINTÉTICO DAS SUGESTÕES APRESENTADAS 

 

SUGESTÕES PENDENTES DA FASE TERCEIRA  

SUGESTÕES OBJETIVOS 
PONTOS 

NEGATIVOS 

PROVIDÊNCIA 

NECESSÁRIA 

ALTERAÇÃO 

NORMATIVA 

Sugestão nº 1: 

Apoio para 

levantamento das 

necessidades de 

recursos humanos 
do Itamaraty. 

Avaliar as reais 
necessidades do 

MRE em termos de 

funcionários (SERE 

e Exterior). 

Não há. Oferecimento de 
apoio institucional 

e financeiro. 

Não há. 

Sugestão nº 2: 

Anúncio de política 
para o 

encorajamento da 

ascensão de 

mulheres na 

carreira. 

Introduzir uma 

cultura de 

estímulo no MRE 
ao crescimento 

funcional das 

mulheres.  

Não há. Declaração do 

Senhor Ministro de 

Estado. 

Não há. 
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SUGESTÕES DA FASE QUARTA 

GRUPO 1 (Efeito Imediato) 

SUGESTÕES OBJETIVOS 
PONTOS 

NEGATIVOS 
PROVIDÊNCIA 
NECESSÁRIA 

ALTERAÇÃO 
NORMATIVA 

Sugestão nº 1: 

Reformulação do 
Quadro Especial 

 

Reconhecer seu 

anacronismo e 
perda de 

funcionalidade, 

bem como o fato de 

que sua 

manutenção, nos 

moldes atuais, 
representa um 

risco para a 

ascensão funcional 

dos secretários, o 

que pode 
desmotivá-los 

precocemente. 

Não há. Alteração legal e 

estudos de projeção 
dos impactos da 

mudança. 

Lei nº 

11.440/2006 – 
Lei do Serviço 

Exterior e 

Decreto nº 

10.942/2022 

(quantitativos) 

 

Sugestão nº 2: 
 

Reestruturação da 

Carreira 

Diplomática: 
introdução de nova 

dinâmica, a 

“Carreira em Y”. 

 

Resgatar a 

motivação de 

diplomatas 

integrantes do 

Quadro Especial; 
+ 

Promover a 

especialização 

profissional em 

setores específicos 
do Serviço Exterior 

Brasileiro, de 

importância 

crescente, como a 

diplomacia pública, 

a gestão 
administrativa e o 

consular. 

Enfrentar a 

complexa 

introdução de uma 

radical mudança 

na estrutura da 
carreira e a 

possível percepção 

de que se trate de 

uma mera nova 

roupagem do 
Quadro Especial; 

+ 

Prever os elevados 

custos financeiros 

decorrentes da 

organização e 
treinamento dos 

futuros integrantes 

de um novo 

segmento da 

carreira. 

Avaliar 

compatibilidade 

jurídica e eventuais 

consequências, 

para a gestão de 
pessoal, da criação 

de uma carreira 

paralela. 

Lei nº 

11.440/2006 – 

Lei do Serviço 

Exterior 

 

Sugestão nº 3: 
Novo regulamento 

de promoções: 

introdução de 

requisitos 

adicionais e 

identificação de 
mecanismos de 

aferição de mérito, 

com vistas a 

assegurar maior 

rigor e objetividade 
ao processo. 

 

Enfatizar o caráter 
meritório das 

promoções, dando 

ao processo maior 

transparência, 

credibilidade e 

objetividade. 

Atentar para 
regras de transição, 

de modo a não 

prejudicar aqueles 

que cumprem 

requisitos 

atualmente em 
vigor. 

+ 

Evitar que novas 

regras 

“automatizem” as 
promoções, como 

ocorrido com OCs. 

Alterar a Lei e 
definir quais 

requisitos 

adicionais seriam 

introduzidos com 

visas a fortalecer as 

atividades do MRE. 

Lei nº 
11.440/2006 – 

Lei do Serviço 

Exterior 
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Sugestão nº 4: 

Unificação de 
quantitativos: 

classes de 

conselheiros e 

secretários. 

 

Oferecer maior 

flexibilidade e 
equilíbrio numérico 

às promoções nas 

classes iniciais da 

carreira. 

Não há. Alterar lei e 

decreto. 
 

Com a unificação 

desses 

quantitativos, o Sr. 

ME poderá, por 

meio de portaria, 
dispor sobre o 

número de C, PS, 

SS e TS. 

Para o Quadro 

ordinário: alterar 
o anexo I da Lei 

nº 11.440/2006 

– Lei do Serviço 

Exterior e Lei nº 

12.601/2012.  

Para o Quadro 
especial: alterar 

o anexo II da Lei 

nº 11.440/2006, 

que consta do 
Decreto nº 

10.942/2022. 

Sugestão nº 5: 

Modificação da Lei 
Complementar nº 

152, de 3 de 

dezembro de 2015: 

redução para 70 

anos da idade da 

aposentadoria 
compulsória para 

os integrantes do 

Serviço Exterior 

Brasileiro. 

Facilitar o fluxo de 
carreira. 

Ensejar ações 
judiciais e 

descontentamento 

nos segmentos 
mais elevados da 

carreira. 

 

Elaborar PL e 
realizar gestões 

correspondentes. 

Lei 
Complementar nº 

152/2015. 

Sugestão nº 6: 

Exclusão da 

passagem de 

segundos-
secretários e 

primeiros-

secretários para o 

Quadro Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

Evitar a passagem 

prematura para o 

QE de diplomatas 
ainda nos 

primeiros estágios 

da carreira e 

prevenir 

desmotivação 

quanto às 
perspectivas 

funcionais... 

Não há. Elaborar projeto de 
lei. 

Alteração dos 
arts. 54 e 55 da 

Lei 11.440/2006 

(Lei do Serviço 

Exterior). 
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SUGESTÕES DA FASE QUARTA   

GRUPO 2 (Efeito Gradual) 

SUGESTÕES OBJETIVOS 
PONTOS 

NEGATIVOS 
PROVIDÊNCIA 
NECESSÁRIA 

ALTERAÇÃO 
NORMATIVA 

 

Sugestão nº 1: 
 

Introdução de 
reformas no Instituto 

Rio Branco (IRBr): 
gerência do fluxo de 
entrada, novas 
diretrizes de acesso e 
introdução de 
plataformas no 
organograma do 

Instituto, sobretudo 
para cooperação 
internacional. 

 

Analisar como 

melhor 
compatibilizar o 

numérico de vagas 

ao concurso com a 

gestão de pessoal, 

tendo sempre 

presente uma 
eventual 

necessidade de 

expansão da força 

de trabalho do 

MRE; 
+ 

Exigir inscrição 

em curso de 

mestrado para a 

inscrição no 

vestibular ao 
concurso; entre os 

objetivos, estariam, 

além da elevação do 

grau de formação 

acadêmica exigida, 

a restrição do 
número de 

candidatos;  

+ 

Criar no IRBr um 

“Grupo de Apoio 
para Cooperação na 

Formação de 

Diplomatas” 

(GACFD), uma nova 

plataforma para 

tratar da 
“Cooperação 

Internacional”, que 

vem sendo muito 

demandada por 

diversas 
chancelarias; um 

grupo de 

diplomatas sêniores 

poderia participar 

dessa iniciativa.  

+ 
Criar, no IRBr, 

plataforma 

semelhante à 

Escola Superior de 

Defesa (ESD), 

 

Exigir a inscrição 

em curso de 
mestrado pode 

ser questionada, 

podendo-se, 

alternativamente, 

criar um sistema 

de pontuação no 
concurso que 

contemple esse 

requisito  

 

Alterar as 

normas que 
regem o IRBr; 

Assegurar 

maiores recursos 

para o IRBr; 

Criar projeto-

quadro com a 
ABC para tornar 

perene o 

financiamento 

anual das 

atividades de 
cooperação 

internacional 

(GACFD) e dos 

cursos de 

extensão. 

 

Lei nº 11.440/2006 

– Lei do Serviço 
Exterior. 

 

Editais do concurso 

e dos CAD e do 

CAE. 

 
Instituir o CAP. 

 

Criar novos cursos. 

Desvincular o IRBr 

da incidência do 
Decreto nº 

9.991/2019. 

 

Decreto de 

estrutura do MRE: 

Reestruturar cargos 
e funções no IRBr 

para contemplar 

classes superiores. 
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aproveitando, para 

tal, embaixadores 

sêniores e 

experientes, o que 
iria ao encontro da 

busca de soluções 

para mitigar o 

desemprego 

estrutural crescente 

nas classes 
superiores da 

carreira; esses 

embaixadores 

atuariam, 

igualmente, e de 
forma regular, como 

mentores e tutores 

do IRBr, 

interagindo não 

somente nos cursos 

existentes (CAD e 
CAE), mas 

sobretudo no 

segundo, para além 

do CAP, a ser 

implementado. 
+ 

Promover uma 

ainda maior 

projeção do IRBr 

como escola de 

excelência do 
governo, 

instrumento de 

política externa 

bilateral e cursos de 

formação, 
treinamento e 

aperfeiçoamento, 

bem como de altos 

estudos 

diplomáticos; 

+ 
Adequar o IRBr à 

realização de 

eventuais cursos de 

especialização e de 

atualização, 
sobretudo se 

aprovada uma 

reforma na carreira 

diplomática 

(Carreira em Y).  

+ 
Oferecer Cursos de 

extensão para 

servidores de outras 

carreiras pelo IRBr  
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Sugestão nº 2:  
 

Mitigação do 

desequilíbrio 
estrutural de lotação 

nas classes 

superiores da carreira 

gerado pelo aumento 

do número de MPCs e 
MSCs 
 

 

Aproveitar 

internamente a 

disposição e 
capacidade 

funcionais dos 

diplomatas de todas 

as classes, sem que 

haja necessidade de 

que busquem 
lotações fora do 

Ministério 

+ 

Criar novos cargos 

e postos, na SERE e 
no exterior, onde 

exista efetiva 

necessidade de se 

atender a 

demandas reais de 

serviços, nas áreas 
diplomática 

(bilateral e 

multilateral), 

consular ou de 

assessoria 
internacional. 

             

 

Enfrentar os 

custos financeiros 

decorrentes da 
abertura de novos 

postos de 

trabalho na SERE 

e no Exterior. 

A criação de 

novos cargos e 
postos para os 

ocupantes das 

classes mais 

elevadas da 

carreira de 
diplomata tende a 

estimular sua 

permanência nos 

quadros do MRE, 

o que pode 

impactar o fluxo 
das promoções 

das classes 

iniciais da 

carreira. 

 

 

Desenvolver 

política de 

pessoal 
compatível com 

esses cargos, 

sem prejuízo 

para o fluxo de 

carreira. 

 

Análise e edição de 

decretos ou 

portarias para a 
criação de novos 

postos ou cargos no 

exterior 

+ 

Alteração do decreto 

de estrutura do 
MRE – Decreto nº 

11.024/2022 – 

quanto (i) ao 

número e às 

funções dos 
escritórios regionais 

(ii) às assessorias 

internacionais 

 

 

 

Sugestão nº 3:   

Eliminação de títulos 
na Secretaria de 

Estado: 
desacoplamento de 

cargos e funções. 

Oferecer maior 

flexibilidade e 

facilidade de 
lotação, priorizando 

o resultado do 

trabalho em equipe 

em relação ao 

primado da 
hierarquia, que 

pode se tornar 

disfuncional 

(exemplos de 

chefias mais 

“juniores” que 
chefiados). 

Reajustar a 

cultura 

institucional. 

 

Alterar o decreto 

de estrutura do 

MRE que vincula 
cargos e 

funções, além da 

cultura e da 

prática 

institucionais. 

Alteração do decreto 

de estrutura do 

MRE – Decreto nº 
11.024/2022. 

Sugestão nº 4: 

Introdução de 
dispositivo legal 

estabelecendo limites 

de tempo contínuo de 

chefias nos postos. 

 

 

Promover maior 

rotatividade e 

oportunidade de 

chefias de postos.  

+ 

Regulamentar 
prática já existente, 

conferindo maior 

previsibilidade e 

segurança jurídica. 

Não há. 

Refletiria o desejo 
da maioria, como 

indicado na 

enquete realizada. 

+ 

Pode haver 

questionamento 

jurídico, uma vez 
que embaixadores 

de fora da 

carreira não 

sofreriam essa 

limitação. 

Editar portaria, 

cuja minuta já 

foi elaborada na 

fase terceira do 
GT. 

Portaria do Sr. ME 

que regulamenta o 

§1º do art. 42 da Lei 

nº 11.440/2006:  

§ 1º O período 

contínuo máximo 

para exercer o cargo 

de chefia de posto 

no exterior será 

definido em ato do 

Ministro de Estado 

das Relações 

Exteriores, 

respeitado o 
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+ 

Obs.: melhor seria 
a adoção do 
critério de 10 anos 
seguidos e 15 
descontínuos de 
chefia no exterior. 

disposto no caput 

deste artigo. 

 

Sugestão nº 5:  

Atrativos para a 
aposentadoria 

voluntária: margens 

política e jurídica de 

atuação. 

Revisar salários. 

Hoje, ao aposentar-

se antes dos 75 

anos, o diplomata 
perde o abono de 

permanência o que 

acarreta importante 

redução dos 

vencimentos.  
Os vencimentos das 

carreiras do SEB 

encontram-se 

defasados em 

relação a outras 

carreiras do 
Executivo (ex: 

último nível da 

carreira da Polícia 

Federal tem 

vencimento que 
supera em R$ 3 mil 

o de MPC). 

Não há. 

Com 
aposentadorias 

voluntárias antes 

da idade 

compulsória, há 

tendência de 
melhora do fluxo 

de carreira. 

 

Ademais, 

corrigiria 

defasagem 
salarial entre os 

diplomatas e 

outras carreiras 

do Executivo. 

Elaborar PL e 

realizar gestões 

correspondentes. 

Alteração da lei. 

Sugestão nº 6:  

Constitucionalizar a 
carreira diplomática. 

Aprovar e 

fortalecer 

arcabouço jurídico 
próprio para a 

proteção da carreira 

e sua preservação 

em relação a 

alterações 
normativas gerais 

ou interferências 

externas. Alterar e 

transformar a Lei 

do Serviço Exterior 
(status de lei 

ordinária) em lei 

complementar com 

vistas a dificultar 

que reformas 

gerais, como a 

administrativa, 
prejudiquem a 

carreira de 

diplomata. 

Não há. 

Outras carreiras, 
como AGU, 

defensoria pública 

e militares, estão 

previstas na 
Constituição 

Federal e, por isso 

estão 

regulamentadas 

em lei 

complementar. 

Elaborar 

projetos de 

emenda 
constitucional e 

de lei 

complementar. 

Realizar gestões. 

 

Alteração da 

Constituição 

Federal e 
transformar a Lei 

do Serviço Exterior 

em Lei 

Complementar, com 

demais mudanças 
necessárias 

relativas ao fluxo de 

carreira, como a 

revisão do Quadro 

Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


