
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 01/SRH/MP

Brasília, 28 de janeiro de 2005.

Senhores Dirigentes de Recursos Humanos dos Órgãos e entidades da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional.

Com vistas a dirimir dúvidas e uniformizar procedimentos no âmbito do Sistema de Pessoal Civil-
SIPEC, no que se refere à substituição de servidor investido em cargo ou função de direção ou chefia e
os ocupantes de cargo de Natureza Especial, nos termos do art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, com a redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, informamos:

1. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de
Natureza Especial, terão substitutos, indicados em regimento interno, ou designados previamente
pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. A substituição é automática e ocorrerá nos casos de
afastamento e impedimento legal ou regulamentar do titular e de vacância do cargo ou função de
direção ou chefia e os cargos de Natureza Especial.

2. O servidor no exercício da substituição acumula as atribuições do cargo que ocupa com as do cargo
para o qual foi designado nos primeiros 30 dias ou período inferior, fazendo jus à opção pela
remuneração de um ou de outro cargo desde o primeiro dia de efetiva substituição. Transcorridos os
primeiros 30 dias, o substituto deixa de acumular as funções, passando a exercer somente as
atribuições inerentes às do cargo substituído percebendo a remuneração correspondente.

3. Significa dizer que nos primeiros 30 dias de substituição, haverá acumulação de funções (cargo
exercido pelo substituto com as do cargo do substituído), com direito a retribuição a partir do primeiro
dia de substituição, devendo, nos termos do § 1º do art. 38 da Lei nº 8.112, de 1990, optar pela
remuneração que lhe for mais vantajosa.

4. Consoante § 2º do art. 38 da Lei nº 8.112, de 1990, transcorrido o prazo de 30 dias de substituição, o
substituto deixa de acumular as funções e passa a exercer somente as atribuições inerentes às do
cargo substituído, percebendo a retribuição correspondente.

5. Nos casos de vacância de cargo ou função de direção ou chefia, e de cargo de Natureza Especial, o
substituto, independentemente do período, exercerá exclusivamente as atribuições do cargo
substituído, fazendo jus à retribuição correspondente, a partir do primeiro dia.

6. Importa realçar que os efeitos financeiros decorrentes das substituições anteriormente exercidas,
serão calculados levando-se em conta a prescrição qüinqüenal anterior à data deste Ofício-Circular.

7. Revoga-se a Orientação Normativa DENOR nº 4, de 8 de abril de 1999.

Atenciosamente,

SÉRGIO E. A. MENDONÇA
Secretário de Recursos Humanos


