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Afastamento para servir a outro órgão ou entidade (cessão) 
 
O que é? 
 
Afastamento do servidor para exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos 
Estados ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes formas: 
 
Cessão: Ato autorizativo pelo qual o agente público é cedido, sem suspensão ou interrupção do 
vínculo funcional com a origem, para a ocupação de cargo em comissão ou de função de confiança 
em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Art. 93, inciso I, da 
Lei nº 8.112/90 e Art. 2º do Decreto nº 9.144/2017, regulamentado pela Portaria nº 342/2017) 
 
Requisição: Previsto em leis específicas, é ato irrecusável, que implica a transferência do exercício 
do servidor ou empregado, sem alteração da lotação no órgão de origem e sem prejuízo da 
remuneração. (Art. 93, inciso II, da Lei nº 8.112/90 e Art. 2º do Decreto nº 9.144/2017, 
regulamentado pela Portaria nº 342/2017) 
 
O que devo saber? 
 
1. A cessão é realizada para a ocupação de cargo em comissão ou de função de confiança em outro 
órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Art. 2º, § 2º, do Decreto nº 
9.144/2017) 
 
2. A cessão será concedida por prazo indeterminado. (Art. 4º do Decreto nº 9.144/2017, 
regulamentado pelo Art. 4º da Portaria nº 342/2017) 
 
2.1 O disposto neste item é aplicável na hipótese prevista no § 7º do art. 93 da Lei nº 8.112, de 
1990. (Art. 4º, § 2º da Portaria nº 342/2017) 
 
3. A cessão poderá ser encerrada a qualquer momento por ato unilateral do cedente, do cessionário 
ou do agente público cedido. (Art. 5º do Decreto nº 9.144/2017) 
 
4. O retorno do agente público ao órgão ou à entidade de origem, quando requerido pelo cedente, 
será realizado por meio de notificação ao cessionário. (Art. 5º, § 1º do Decreto nº 9.144/2017) 
 
5. Na hipótese de cessão em curso há mais de um ano, o cessionário poderá exigir a manutenção da 
cessão, no interesse da administração pública, pelo prazo de até um mês, contado da data de 
recebimento da notificação do cedente ou do requerimento do agente público. (Art. 5º, § 2º do 
Decreto nº 9.144/2017) 
 



6. Não atendida a notificação pelo cessionário no prazo estabelecido, o agente público será 
notificado, diretamente, para se apresentar ao órgão ou à entidade de origem no prazo máximo de 
um mês, contado da data de recebimento da notificação, sob pena de caracterização de ausência 
imotivada. (Art. 5º, § 3º do Decreto nº 9.144/2017) 
 
7. É do órgão ou da entidade cessionária o ônus pela remuneração ou pelo salário vinculado ao 
cargo ou ao emprego permanente do agente público cedido dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios, inclusive das empresas públicas e das sociedades de economia 
mista, acrescidos dos encargos sociais e trabalhistas, respeitadas as limitações do Decreto nº 9.144, 
de 2017, e de normas específicas, inclusive quanto ao limite disposto no inciso XI do caput do art. 
37 da Constituição Federal. (Art. 6º, § único do Decreto nº 9.144/2017, com redação dada pela 
Portaria nº 342/2017) 
 
7.1 O disposto nessa norma é aplicável na hipótese prevista no § 7º do art. 93 da Lei nº 8.112, de 
1990. (Art. 9º, § único da Portaria nº 342/2017) 
 
8. Não haverá cessão sem o pedido do cessionário, a concordância do cedente e a concordância do 
agente público cedido. (Art. 2º, § 1º do Decreto nº 9.144/2017) 
 
9. O período em que o servidor estiver cedido é considerado como de efetivo exercício, contando- 
se para todos os fins (Art. 102, inciso II da Lei nº 8.112/1990). 
 
10. A cessão far-se-á mediante Portaria publicada no Diário Oficial da União. (Art. 93, § 3º da Lei 
nº 8.112/1990) 
 
11. É obrigatória a publicação prévia da portaria de cessão, que constitui autorização para a 
movimentação do servidor ou empregado público, pois somente a partir dessa publicação é que o 
servidor está autorizado a se afastar das atribuições do órgão de origem. (Item 3, da NTC 
CGNOR/DENOP/SEGEP/MP nº 02/2013) 
 
12. A nomeação para o cargo em comissão ou a designação para a função de confiança independem 
da publicação da portaria de cessão, ficando o efetivo exercício condicionado à publicação da 
portaria de cessão. (Art. 5º, § 1º, da Portaria 342/2017) 
 
13. O agente público deverá continuar exercendo suas atividades no cedente até a sua entrada em 
efetivo exercício no cessionário, observado o disposto no art. 44 da Lei nº 8.112, de 1990. (Art. 5º, 
§ 2º da Portaria 342/2017) 
 
14. O cessionário deverá informar ao cedente a data da efetiva entrada em exercício do agente 
público cedido, em até dez dias do efetivo exercício, para fins da determinação do início da 
obrigação do ônus pela remuneração do servidor. (Art. 5º, § 3º da Portaria 342/2017) 
 
15. A cessão para outros Poderes ou entes federativos somente ocorrerá para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança com graduação mínima equivalente ao nível 4 do Grupo- 
DAS. (Art. 16 do Decreto nº 9.144/2017, regulamentado pelo Art. 3º, § 2º, da Portaria nº 342/2017) 
 
15.1 . O disposto neste item não é aplicável na hipótese prevista no § 7º do art. 93 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. (Art. 3º, § 3º da Portaria nº 342/2017) 
 
16. Na hipótese de o agente público já cedido ser nomeado no mesmo órgão ou na mesma entidade 



para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança diverso do que ensejou o ato 
originário, será dispensado novo ato de cessão, desde que mantidas as condições mínimas exigidas 
para a cessão do agente público ao órgão ou à entidade cessionária. (Art. 17, § 2º, do Decreto nº 
9.144/2017, regulamentado pela Portaria nº 342/2017) 
 
17. A alteração do cargo ou da função exercida pelo agente público cedido será comunicada ao 
cedente pelo cessionário, em até dez dias da publicação do ato. (Art. 17, § 3º do Decreto nº 
9.144/2017, regulamentado pela Portaria nº 342/2017) 
 
18. Quando a exoneração do cargo em comissão ou a dispensa da função de confiança implicar o 
deslocamento de sede, o agente público terá prazo de dez dias, a contar da publicação do referido 
ato, para o deslocamento e a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo ou emprego 
no órgão ou entidade de origem. (Art. 7º da Portaria MP nº 342/2017) 
 
18.1 Excepcionalmente, a critério do órgão cedente, o prazo de que trata este item poderá ser de até 
quinze dias, mediante solicitação justificada do agente público. (Art. 7º, § 1º, da Portaria MP nº 
342/2017) 
 
18.2 Não se aplica o disposto no item 18, ao deslocamento dentro da mesma região metropolitana, 
aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente 
instituídas. (Art. 7º, § 2º da Portaria MP nº 342/2017) 
 
19. Os procedimentos aos órgãos e entidades integrantes do SIPEC quanto aos critérios para 
correlação dos cargos comissionados do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e 
Funções Gratificadas – FGs do Poder Executivo Federal com os cargos e funções integrantes da 
Administração Pública Federal indireta, Administração Pública direta e indireta dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, bem como instituir a correlação dos cargos comissionados do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas - FGs do Poder 
Executivo Federal com os cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público 
da União estão estabelecidos na Orientação Normativa nº 11/2013. (Art. 1º, da ON 11/2013) 
 
20. O servidor em estágio probatório somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para 
ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo - Direção e 
Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. (Art. 20, § 3º, da Lei 
8.112/1990) 
 
21. A cessão de docente integrante do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, a que se 
refere a Lei nº 12.772/2012, para órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios, na 
hipótese em que o servidor optar pela remuneração do cargo efetivo, acrescida da vantagem 
relativa ao regime de dedicação exclusiva, somente poderá ocorrer: 
 
I - para o exercício de cargo em comissão ou de natureza especial equivalente a cargo de Natureza 
Especial ou do Grupo Direção e Assessoramento Superiores de níveis DAS 5 ou 6 do Poder 
Executivo Federal (Art. 2º, inciso I, do Decreto nº 8.239/2014); 
 
II - para o exercício de cargo de secretário estadual, distrital ou municipal. (Art. 2º, inciso II, do 
Decreto nº 8.239/2014). 
 
22. A autorização de cessão dos servidores efetivos do quadro de pessoal do Ministério da 
Educação, bem como os integrantes dos quadros de pessoal das entidades vinculadas, somente 



ocorrerá para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança nas seguintes hipóteses: 
 
I - cargo em comissão de Natureza Especial ou do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores - 
DAS, de nível 4, 5 e 6, ou equivalentes, em órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, ou do 
Poder Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluindo suas 
autarquias e fundações (Art. 2°, inciso I, da Portaria MEC n° 1.128/2015); 
 
II - cargo de diretor ou de presidente de empresa pública ou de sociedade de economia mista da 
União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios (Art. 2°, inciso II, da Portaria MEC n° 
1.128/2015); e 
 
III - cargo de Secretário de Estado, do Distrito Federal, de prefeitura de município ou de dirigente 
máximo de entidade da administração pública daqueles entes federados (Art. 2°, inciso III, da 
Portaria MEC n° 1.128/2015). 
 
23. As cessões que não se enquadram nas hipóteses contidas no item 22 poderão, excepcionalmente, 
ser autorizadas pelo Ministro da Educação (Art. 4° da Portaria MEC n° 1.128/2015). 
 
24. Sendo a cessão, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, para órgão ou 
entidade dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão 
ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. (Art. 93, § 1º da Lei nº 
8.112/1990) 
 
25. Na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos 
das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo 
efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará 
o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem (Art. 93, § 2º da Lei nº 
8.112/1990). 
 
26. O reembolso é a restituição das parcelas despendidas pelo cedente com o agente público cedido, 
respeitado o disposto no Decreto nº 9.144/2017 e nas normas específicas, inclusive quanto ao 
disposto no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal. (Art. 6º do Decreto nº 
9.144/2017, regulamentado pela Portaria nº 342/2017) 
 
27. Haverá reembolso nas cessões de agentes públicos federais: (Art. 7º do Decreto nº 9.144/2017)  
 
I - para órgãos ou entidades de outros entes federativos; e 
 
II - de ou para empresas públicas ou sociedades de economia mista que não recebam recursos do 
Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial de despesas de pessoal ou para o custeio em geral. 
 
28. No caso de cessão de agente público de outro ente federativo ou de outro Poder para a 
administração pública federal, o reembolso seguirá as regras do órgão ou da entidade cedente, 
respeitadas as limitações deste Decreto. (Art. 7º, § 1º do Decreto nº 9.144/2017) 
 
29. Não haverá reembolso pela administração pública federal, direta e indireta, nas cessões no 
âmbito da União e de suas autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes de 
recursos do Tesouro Nacional para o custeio de despesas de pessoal ou para o custeio em geral. 
(Art. 8º do Decreto nº 9.144/2017) 
 



30. Não poderá ser requerida ou mantida cessão no caso de impossibilidade, orçamentária ou 
financeira, de o cessionário efetuar o reembolso. (Art. 9º do Decreto nº 9.144/2017) 
 
31. O valor a ser reembolsado será apresentado mensalmente ao cessionário pelo cedente, 
discriminado por parcela e agente público. (Art. 10 do Decreto nº 9.144/2017) 
 
32. O reembolso será efetuado até o último dia útil do mês subseqüente ao do pagamento. (Art. 10, 
§ 1º do Decreto nº 9.144/2017) 
 
32.1 O descumprimento do disposto nessa norma implica o encerramento da cessão (Art. 10, § 2º 
do Decreto nº 9.144/2017) 
 
33. Na hipótese de não ocorrer o reembolso pelo cessionário, o cedente deverá notificar o 
cessionário acerca da necessidade de imediato retorno do servidor ou empregado ao órgão ou 
entidade cedente. (Art. 13 da Portaria 342/2017) 
 
34. Na hipótese do não reembolso pelos cessionários, os órgãos ou as entidades cedentes do Poder 
Executivo Federal deverão adotar as providências necessárias ao retorno do servidor, mediante 
notificação, que é de cumprimento obrigatório pelo órgão cessionário e, caso o servidor não atenda 
à notificação de retorno ao órgão de origem, haverá a suspensão do pagamento da remuneração, a 
partir do mês subseqüente e, em última instância, inclusive, a instauração de procedimento 
administrativo lastreado no possível abandono de cargo. (Item 75 da NTC 
CGNOR/DENOP/SEGEP/MP nº 02/2013). 
 
35. O servidor cedido ou requisitado, que deva ter exercício em outra localidade, terá no mínimo 10 
(dez) dias e, no máximo 30 (trinta) dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do 
efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o 
deslocamento para a nova sede (Art. 18 da Lei nº 8.112/1990). 
 
35.1 Na hipótese do servidor encontrar-se afastado legalmente, o prazo a que se refere este item será 
contado a partir do término do afastamento (Art. 18, § 1º da Lei nº 8.112/1990). 
 
36. Cumpre ao órgão cessionário comunicar, mensalmente, a freqüência do servidor ao órgão 
cedente. (Comunica MPOG nº 553078/2012) 
 
37. Compete ao órgão ou entidade cessionária acompanhar a freqüência do agente público durante o 
período da cessão e informar ao órgão cedente qualquer ocorrência, inclusive faltas não justificadas 
ou em desacordo com a legislação vigente. (Art. 8º da Portaria nº 342/2017) 
 
38. No âmbito da administração pública federal, direta e indireta, a competência para autorizar a 
cessão é do Ministro de Estado ou da autoridade máxima da entidade a que pertencer o agente 
público, ressalvada a hipótese prevista no § 4º do art. 93 da Lei nº 8.112, de 1990. (Art. 17 do 
Decreto nº 9.144/2017) 
 
39. Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo 
poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal direta que não tenha quadro próprio 
de pessoal, para fim determinado e a prazo certo. (Art. 93, § 4º, da Lei 8.112/1990). 
 
40. Na hipótese de cessão para outro Poder ou outro ente federativo, a competência será do Ministro 
de Estado, permitida a delegação apenas às autoridades mencionadas no Decreto no 8.851, de 20 de 



setembro de 2016. (Art. 17, § 1º do Decreto nº 9.144/2017) 
 
41. Exceto se houver disposição em contrário, aplicam-se à requisição todas as regras sobre cessão 
constantes do Decreto nº 9.144/2017. (Art. 3º, § 2º, do Decreto nº 9.144/2017, regulamentado pela 
Portaria nº 342/2017) 
 
42. A requisição de servidor para ter exercício na Presidência da República ou respectivos órgãos 
integrantes é irrecusável (Art. 2º, da Lei nº 9.007/1995) 
 
43. O Advogado-Geral da União pode requisitar servidores dos órgãos ou entidades da 
Administração Federal, para o desempenho de cargo em comissão ou atividade outra na Advocacia-
Geral da União, assegurados ao servidor todos os direitos e vantagens a que faz jus no órgão ou 
entidade de origem, inclusive promoção. (Art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10/02/1993) 
 
44. As requisições do Advogado-Geral da União, na forma do art. 47 da Lei Complementar nº 73, 
de 1993, serão irrecusáveis até que seja constituído o quadro de pessoal de atividades auxiliares da 
Advocacia-Geral da União. (Art. 5º da Lei nº 8.682/93) 
 
45. A requisição de servidor ou empregado público da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional será realizada pelo prazo de até 03 (três) anos para a: (Art. 105 da Lei nº 
13.328/2016) 
 
I - Justiça Eleitoral; 
 
II - Procuradoria-Geral Eleitoral;  
 
III - Defensoria Pública da União; 
 
46. Após o prazo estabelecido nessa norma, é facultada a permanência do servidor ou empregado, 
por igual período, mediante manifestação formal de interesse do órgão requisitante e reembolso das 
parcelas de natureza permanente da remuneração ou salário já incorporadas, inclusive das vantagens 
pessoais, da gratificação de desempenho a que fizer jus no órgão ou entidade de origem e dos 
respectivos encargos sociais. (Art. 106 da Lei nº 13.328/2016) 
 
47. O não reembolso implica o retorno imediato do servidor ou empregado ao órgão ou entidade de 
origem, mediante notificação ao órgão requisitante. (Art. 108 da Lei nº 13.328/2016) 
 
48. A requisição não pode ser encerrada por ato unilateral do cedente. (Art. 5º, § 4º do Decreto nº 
9.144/2017) 
 
O que devo fazer? 
 
1. A solicitação da cessão ou da requisição feita pelo Dirigente Máximo do órgão cessionário deve 
ser encaminhada ao Reitor da UFRB. 
 
1.1 No caso de cessão para ocupar cargo em comissão, devem constar na solicitação informações 
sobre o Cargo e Nível do Cargo em Comissão ou Função de Confiança que o servidor ocupará. 
 
2. O processo será encaminhado pela PROGEP para manifestação da chefia (servidor técnico) ou do 
Conselho Diretor de Centro (servidor docente) (Exceto nos casos de requisição irrecusável); 



 
3. O processo, após devidamente instruído e sob o amparo legal, será encaminhado pelo Núcleo de 
Ingresso e Movimentações (NUGIM/CDP/PROGEP) à Reitoria para concessão do afastamento. 
 
4. O processo será encaminhado ao MEC nos casos de cessão para Estados, Municípios e Distrito 
Federal e requisição para servir à Justiça Eleitoral ou Procuradoria-Geral Eleitoral. 
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10. Arts. 105 a 108 da Lei n° 13.238, de 29/07/2016; 
 
11. Portaria MEC n° 1.128, de 15/12/2015; 
 
12. Decreto n° 9.144, de 22/08/2017; 
 
13. Portaria MPDG n° 342, de 31/10/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


