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Resumo da Portaria 193/2018 - MPDG

 Na forma da Portaria n.º 193, a movimentação de servido-
res ocorrerá em casos de necessidade ou interesse público, por 
motivos de ordem técnica ou operacional, e em outras situações 
às quais não faz menção, abrindo, assim, um leque indistinto de 
possibilidades. Essa movimentação possuirá caráter irrecusável, 
tanto para o servidor quando para o órgão cedente, ao qual não 
caberá anuência prévia, exceto nos casos de empregados das 
sociedades de economia mista ou empresas públicas que não 
dependam de recursos do Tesouro Nacional para o custeio de 
pessoal ou para custeio geral.   
 Aos servidores movimentados serão conservados os direi-
tos e vantagens aos quais fizerem jus no órgão de origem, sendo 
a movimentação considerada como efetivo exercício do cargo 
ou emprego que ocupe. A movimentação, salvo disposição em 
contrário (as quais não são citadas na portaria), será por tempo 
indeterminado, e a alocação no novo local de exercício ou lota-
ção será homologada por meio de portaria no Diário Oficial da 
União, sendo competência do Secretário de Gestão de Pessoas, 
podendo o MPDG determinar o retorno do servidor ao órgão de 
origem a qualquer tempo. 
 A Portaria estabelece que os órgãos e entidades da admi-
nistração federal poderão solicitar ao Sistema de Pessoal Civil – 
SIPEC – a movimentação de que trata a portaria, devendo apre-
sentar justificativa clara e objetiva, demonstrando que a movi-
mentação contribuirá para o desenvolvimento das atividades do 
órgão, além da compatibilidade das funções a serem exercidas 
com o cargo ou emprego do agente público. 
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 A Lei 8.112/90 - regime jurídico dos servidores 
públicos civis da administração federal direta e indireta - 
dispõe, no artigo 93, as possibilidades de afastamento do 
servidor para servir outro órgão ou entidade, seja ela fede-
ral, estadual, distrital ou municipal. O artigo traz duas pos-
sibilidades principais de afastamento: I – para exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança; e II – em casos 
previstos em leis específicas.  Apesar de elencar essas duas 
possibilidades, o §7.º do referido artigo concede ao Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão o poder de 
determinar a lotação ou o exercício de empregado ou 
servidor, independentemente das duas possibilidades rela-
cionadas nos incisos I e II, visando à composição da força 
de trabalho nos órgãos e entidades da administração fede-
ral.    
 A Portaria n.º 193 do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, de 3 de julho de 2018, foi 
publicada para disciplinar (regulamentar) a movimentação 
de pessoal prevista no §7.º, art. 93, da Lei 8.112/90, con-
frontando-se com o Decreto n.º 9144, de 22 de agosto de 
2017, que já disciplina as cessões e as requisições de pes-
soal em que a administração pública federal direta e indi-
reta seja parte.  
 O Decreto n.º 9144 abrange todos os servidores 
públicos efetivos, empregados públicos e de estatais, esta-
belecendo nos casos de cessão (ato autorizativo pelo qual 
o agente público, sem suspensão ou interrupção do vínculo 
funcional com a origem, passa a ter exercício fora da 
unidade de lotação ou da estatal empregadora) a necessi-
dade de concordância do órgão ou entidade cedente, do 
servidor ou empregado cedido, além do pedido do órgão ou 
entidade cessionária. Nos casos de requisição de pessoal 
(transferência do exercício do agente público, sem altera-
ção da lotação no órgão de origem), apesar de excluir a 
necessidade de anuência do órgão ou entidade cedente, 
nada diz sobre a concordância do servidor.    
 As disposições do decreto, por si, não afastam 
outras disposições especiais incompatíveis, desde que 
constantes em lei ou decreto. Não é o caso da portaria, a 
qual não compete regulamentação de lei, muito menos 
edição de norma que afronte um decreto.  O Decreto n.º 
9144 delegou ao Ministro de Estado do Planejamento o 
poder de disciplinar apenas o constante nos artigos 15, 16 
e a fórmula de cálculo de reembolso prevista do art. 13. 
Ressalta-se que o decreto literalmente (art. 3.º, §2.º) 
aplica à requisição as regras gerais da cessão, inclusive a 
necessidade de concordância do cedido, uma vez que não 
há disposição em contrário. 
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 Considerando que o Decreto n.º 9144 esta-
belece a necessidade de concordância do órgão 
ou entidade cedente e do servidor ou empregado 
cedido, além do pedido do órgão ou entidade 
cessionária nos casos de cessão; e de anuência do 
servidor nos casos de requisição, não cabe à Por-
taria n.º 193 – MPGD estabelecer outra forma de 
procedimento que desconsidere o interesse do 
servidor ou empregado, pois resultaria numa 
movimentação ilegal. 
  Como os critérios descritos na Portaria são 
muito subjetivos, a grande maioria, se não todos 
os órgãos públicos, vão justificar o perfil por 
elementos generalistas, pois a portaria não apre-
senta padrões de identificação de necessidades, 
competências e perfil de servidor.  Além disso, 
não se sabe quem julgará a pertinência da justifi-
cativa e seu grau de paridade no atendimento. 
Acreditamos que essas disposições podem reve-
lar ataques não apenas aos servidores e às suas 
carreiras, mas principalmente às instituições, 
visando seu desmonte para futuras terceiriza-
ções. 
 Com relação às IFE, primeiramente, a que 
se considerar que o artigo 207 da Constituição 
Federal assegura a autonomia didático-científi-
ca, administrativa e de gestão financeira e patri-
monial às instituições. Nas IFE que possuem a 
EBSERH e não existe cessão dos trabalhadores 
RJU, essa portaria abre a possibilidade de remo-
ção para a empresa, bem como o caminho con-
trário. Num cenário de retirada de direitos, per-
mitir uma movimentação na qual nem o servidor 
nem seu órgão de origem podem se manifestar, 
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fere todas as garantias civis individuais e faz com 
que a débil autonomia universitária se torne mais 
ameaçada do que nunca. 
 No final de junho de 2018 uma parceria do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão (MPDG) com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
lançou o Sigepe Banco de Talentos, afirmando ser 
uma solução tecnológica para a divulgação de 
conhecimentos, habilidades e experiências dos 
servidores e com o principal objetivo de identifi-
car e avaliar o potencial dos servidores federais, 
assim como tornar mais transparente os proces-
sos internos de seleção de servidores. 
 O aplicativo Banco de Talentos somado à 
Portaria n.º 193 – MPDG, atos orquestrados por 
um governo ilegítimo, faz pairar desconfiança 
sobre possíveis movimentações de cunho políti-
co, além do esvaziamento e sucateamento de 
órgãos federais.
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