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PROCESSO N ,°23335.000283/20 J4-17

INTERESSADO: DGP

ASSUNTO: Pagamento de substituição.

Ementa: Afastamento Do Diretor-Geral Carnpus para

Concorrer Eleições. Sol ici tação Pagamento

Substituição. Art. 38, da Lei n" 8. J 12/93.

11-- RELATÓRIO

J. Expediente encaminhado a esta Procuradoria para manifestação sobre a possibilidade

jurídica de pagamento da substituição, prevista no art. 38, da Lei n° 8.1) 2/93, ao substituto do

Diretor-Geral cio Campus Uruçuca quando do seu afastamento do cargo para concorrer no

processo eleitoral do IF Baiano.

2. Instruem o processo: Solicitação de substituição remunerada (fls. 01 e 03); Portaria n°

1685/13, afastando o servidor EURO OLIVEIRA do Cargo de Diretor Geral do Campus (fls.

02)~ manifestação do NUAD /DGP no sentido do indeferimento do pedido (tls.39/40).

11M- ANÁILHSE OA MATÉIUA

3. O art. 38. da Lei n? 8.112/93 prevê um servidor substituto para os cargos de chefia ou

função de direção, a serem indicados no regimento interno, ou, em caso de omissão,

previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Está previsto, ainda, o

pagamento da retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia, nos casos de

afastamento ou ~mcn~o Ic~ml.do titular, quando2l!])criores a trinta dias consecutivos, in

verbis: /
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Art, 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou
chefia e os ocupantes ele cargo de Natureza Especial terão substitutos
indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente
designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. (Rcdacào dada pela
I.ei 11" 9,527. de 10,12,(7)

~ ID O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo
cio cargo que ocupa. o exercício do cargo ou função de direção ou chefia
c os de Natureza Especial, 1I0S afastamentos, impedimentos legais ou
n~gulamelltal'es do titular' e na vacância do cargo, hipóteses em que
deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo
período. (Rcda!,:iio dada pela I,ci 11" 9.527, de 10.12.(7)

§2° O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função
de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos
!lfastamentos OLl impedimentos legais do titular', superiores a trinta dias
consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que
excederem o referido período. (Redação dada pela Lei 11° 9.527. de 10.12.97)

4. A legislação, portanto, determina o pagamento ao substituto de retribuição pelo exercício

ele função de direção ou chefia nos casos de a1àstamento ou impedimento legal do titular quando

for ?.!Iperior a trinta dias consecutivos,

5. Não poderia ser diferente o entendimento do legislador. Se entendesse de outro modo,

estaria havendo enriquecimento ilícito por parte Administração, pois os serviços prestados pelo

servidor em exercício na função de direção e/ou chefia deve ser remunerado. Corrobora o

entendimento a vedação a prestação de serviço público gratuita, art. 4°, da Lei n° 8.112/93.

6. A Nota Informativa n? 570/2011 /CGNOR/OENOP/SRH/MP, fls. 16/18, analisa situação

de afastamento de titular, ocupante de função de direção e/ou chefia, para cumprir missão em

outra Diretoria do OPF. Na oportunidade, a SRH/MPOG, manifestou-se pelo pagamento da

remuneração ao substituto, eis que teria havido afastamento do titular para desempenha.'

atribuições estranhas ao cargo de chefia para o qual foi regularmente nomeado:

7. Desse modo, se o titular se afasta para desempenhar
atividades estr'anhas àquelas que desempenha como titular de cargo
comissionado ou função gratificada, caberá o pagamento ao substituto, de
acordo COIll a legislação, a partir do primeiro dia, pois o titular estará
afastado das atribuições cIo seu cargo, salvo se o substituto também for
ocupante de cargo cornissionado, devendo acumular as funções nos
primeiros 30 dias, optando pela remuneração de um ou de outro cargo
clesde o primeiro dia de substituição. Após os trinta dias, deixa de
acumular as funções e exerce somente as que substitui, percebendo a
retribuição relativa a este cargo.
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8. Isto posto, diante das informações fornecidas às fls. 9, esta
Divisão entende ser devido o pagamento ao substituto, pois houve o
afastamento do titular para desempenhar atribuições estranhas ao cargo
de chefia para o qual foi regularmente nomeado.

7. A legislação não especifíca expressamente hipóteses em que seria cabível ou não a

substituição, mas o faz de maneira genérica ao falar em afastamento ou impedimentos do titular.

Tudo que indicar que a SRH/MPOG compartilha do mesmo entendimento, pois entende devido o

pagamento da substituição quando o titular se afasta para desempenhar atribuições estranhas ao

COl)!,O de chefia para o qualfoi regularmente nomeado.

8. Todo o entendimento esposado acima, parecer estar de acordo com o pnncrpio geral do

direito que veda o enriquecimento sem causa.

9. Destaco ainda trecho do Ofício n" 146/2005/COGES/SRH/MP que veda o pagamento de

substituição quando o afastamento do titular for para exercício de atribuições pertinente ao

cargo, que não é o caso analisado no presente expediente:

" '" Cabe ainda esclarecer que os afastamentos do titular no
interesse do serviço, não ensejam pagamento de substituição, de
acordo com a Orientação Normativa SAF n° 96, de 1991, que assim
dispõe:

"O titular de cargo em comissão não poderá ser substituído, nos
termos do art, 38 da Lei n" 8.112, de 1990, durante ()periodo em
que se afastar da sede para exercer atribuições pertinentes li esse
cargo. ""

IO. Devo destacar que a palavra final em matéria de pessoal na Administração Pública Federal é

do MPOG, órgão central do SIPEC A manifestação aqui exarada é meramente opinativa, visto

tratar-se de questão de pessoal, sendo do órgão ccntral do SIPEC a comllctência exclusiva

para fixar a interpretação da constituição, das leis e dos demais atos nOl'mativos 1'c1ativos
ao pessoal civil da Administração Fcdel·al.

ml -- CONCLUSÃO

11. Diante todo o exposto, ressalvada a competência exclusiva do órgão central do SIPEC

para manifestações em matéria de pessoal, entendo possível o pagamento da referida

remuneração ao substituto no caso do afastamento para concorrer às eleições, eis que o

afastamento, nessas situações, não ocorre para o exercício de atribuições pertinentes ao seu
cargo.
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12. A presente mani íestação segue com 04 (quatro) laudas, todas firmadas pela signatária.

13. À Procuradora-Chefe para apreciação e. se for o caso, aprovação. Após, restitua-se para

seguimento.

Salvado]', 17 de agosto de 2015.
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Maria Ângela Pinto Silva

Procuradora Adjunta

Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal Baiano

DESPACHO N° .\[1~:;i20]5/AGU-PGF-PF/lF BAIANO

I. Aprovo o Parecer n? 353/2015/ AGU-PGF-PFIlF BAIANO, da lavra da Procuradora Federal,

Ora. Maria Ângela Pinto Silva.

Sal vador, 17 de agosto de 2015.

(~;;.::,._~
Ivana Roberta'Couto Reis de Souza

Procuradora-chefe

Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal Baiano


