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NOTA TÉCNICA

Nota Informativa n°. 01/2020 – FUNCAO.GAB.REI

Assunto: Efeitos dos atos de investidura em Cargo de Direção ou Função Gratificada

SUMÁRIO

_______________________________________________________________________________________________

1.     Trata-se de expediente administrativo destinado a esclarecer a produção de efeitos dos atos de nomeação ou
designação de cargo de direção ou função gratificada, bem como do pagamento de substituição em cargo de direção
ou função comissionada em detrimento de prévio ato de investidura formal, haja vista o teor dos artigos 38 e 62,
combinados com o art. 15, §4º, todos da Lei n°. 8.112/1990.

INFORMAÇÕES

_______________________________________________________________________________________________

2.     Considerando que frequentemente esta Diretoria tem recebido processos de designação de servidor para exercer
Função Gratificada (FG) ou Função de Coordenador de Curso (FCC), bem como nomeação para o exercício de
Cargo em Comissão (CD), com a indicação do exercício da função antes da publicação do ato de designação, ou
ainda a indicação de substituto após o início do impedimento do titular, faz-se necessário analisar a possibilidade de
se atribuir efeitos retroativos aos referidos atos ainda que em detrimento do implemento de todos os requisitos
legais.

3.     Inicialmente, cabe esclarecer que de acordo com os artigos 38 e 62, combinados com o art. 15, §4º, todos da
Lei n°. 8.112/1990, o início do exercício da função de confiança (função gratificada, cargo de direção e função de
coordenação de curso) coincidirá com a data de publicação do ato de designação ou nomeação. Esse, inclusive, é o
entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), conforme se transcreve a seguir:

Como regra geral os atos administrativos produzem efeitos da publicação em diante; a retroatividade é exceção e,
em princípio, inaplicável a situação de nomeação inicial ou originária, haja vista que demanda para a perfeição do
ato a posse no cargo, que só pode ocorrer após a publicidade do instrumento, nos termos do art. 13 da Lei nº
8.112/1990. (Acórdão nº  318/2010 – TCU – 2ª Câmara).  Sem embargo, tem-se ainda as predileções da NOTA
TÉCNICA Nº 904/2010/CGNOR/DENOP/SRH/MP, que aduz que não haverá pagamento pelo exercício do cargo
comissionado em período anterior à publicação da Portaria de nomeação, ato administrativo exercido por autoridade
competente que legitima e valida os atos do agente público nomeado, ainda que o servidor tenha de fato e não de
direito, exercido as suas atribuições, por não existir ocupação de cargo público.

4.     No que se refere ao instituto da substituição de Função Gratificada e Cargo comissionado, conforme previsto
no  art.  38  da  Lei  nº  8.112/1990,  o  substituto  deve  estar  indicado  no  regimento  interno  da  Instituição  ou
ser previamente designado,  mediante a publicação do ato de nomeação ou designação, formalizado através da
respectiva Portaria. Pois o ato administrativo de nomeação/designação de servidor produzem efeitos ex nunc, isto é,
futuro, a partir da publicação do ato.
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5.     Dessa forma, o servidor só pode exercer as funções de chefia após a devida designação a qual ocorre com a
publicação  da  portaria  emitida  pela  autoridade  competente  no  Diário  Oficial  da  União.  Ou  seja,  eventual  ato
realizado sem a devida designação/nomeação, a qual deve ser formalizada pela publicidade devida, torna o agente
público responsável pela execução desprovido da legitimidade necessária para tornar o aludido ato válido.

6.     Ressaltamos, entretanto, que como providência restrita às situações em que a investidura ocorreu de forma
tardia  devido à  inércia  administrativa,  e  o  servidor  praticou atos  de  gestão  em período antecedente  ao  ato  de
nomeação ou designação formal, para se evitar possível enriquecimento sem causa da Administração em afronta ao
art. 4º da Lei 8.112/1990, é possível analisar uma possível designação retroativa, tendo em vista que a mesma assim
estabelece:

 Art. 4o  É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei.

7.     É importante frisar que a ressalva indicada acima se restringe àquelas situações que fogem ao planejamento
prévio  da Administração e  que  podem ensejar  graves  prejuízos  à  realização dos  serviços,  motivando assim a
convalidação do ato. Conforme tratado na Nota Técnica n°.131/2010/COGES/DENOP/SRH/MP, a exceção ocorre
nos  casos  em  que  o  servidor  foi  devidamente  indicado,  ou  seja,  o  processo  foi  formalizado  e  instruído
adequadamente dentro dos prazos previstos e por um lapso a portaria não foi publicada.

8.     Ressalta-se, por oportuno, que as orientações acima, estão em conformidade com o princípio da legalidade, ao
qual o administrador público está atrelado, ou seja, a administração pública só pode fazer o que a lei permite, ou
seja, não se pode por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, sem previsão legal.

CONCLUSÕES

_______________________________________________________________________________________________

9.     Diante do exposto, informamos que as nomeações para cargo de direção e designações para função gratificada
e função de coordenação de curso terão vigência a partir da data de publicação ou da data determinada na mesma
para o posterior início da atividade. A mesma regra se aplica às designações para substitutos.

10.     Por fim, apresentamos as seguintes Orientações Técnicas:

I.  Os  processos  de  Designação  de  Função,  Nomeação  de  Cargo  Comissionado  e  Substituição,  deverão  ser
encaminhados com antecedência mínima de 10 dias ao Departamento de Administração e Planejamento - DEAP,
salvo hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente motivados no bojo do processo. Não serão mais aceitos
formulários com pedidos de portarias retroativas, diante das vedações constantes na normativa supra referenciada.

II.  Para  os  servidores titulares de  cargo ou função de direção ou chefia  que não tiverem substitutos eventuais
formalmente  designados,  especialmente  os  ocupantes  de  Cargo  de  Direção,  devem  indicar  formalmente  seu
ssubstituto eventual com vistas a atender o estipulado no art. 38 da Lei nº 8.112/1990, para consecução da portaria
competente.

III. Enquanto não for publicada a portaria de designação/nomeação/substituição, a responsabilidade para praticar os
atos  recai  sobre  a  autoridade  imediatamente  superior  ao  cargo  de  direção,  função  gratificada  ou  função  de
coordenador de curso, em que se dará a investidura solicitada, uma vez que a competência para a prática dos atos
somente se perfectibiliza com a publicação do ato competente.

ANEXO 1 - SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

_______________________________________________________________________________________________

ATIVIDADE
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Emissão de portaria para substituição de titular de Funções ou Cargos de Confiança, Gratificados, Comissionados ou
Ad Nutum, em decorrência de afastamentos específicos previstos em lei.

FLUXO PROCESSUAL – COMO SE FAZ

Passo Setor Procedimento

1
Direção do Campus ou Pró-reitoria e
Diretorias Sistêmicas da Reitoria

a) Abre um processo de “Substituição em cargo de direção
ou função gratificada”

b) Adiciona, preenche e assina o formulário “DEAP:
Substituição de Função”;

c) Envia para DGP-DEAP.Rei., no mínimo com 10 dias
de antecedência do afastamento, salvo casos fortuitos e força
maior.

2 DEAP

a) Verifica a tempestividade do pedido, os dados dos interessados,
motivo do afastamento e período;

b) Após instrução faz a emissão da Portaria;

c) Envia ao Gabinete para assinatura.

3 Gabinete

a) Analisa o processo;

b) Assina a portaria;

c) Devolve o processo ao DEAP.

4 DEAP

a) Encaminha para publicação no: Boletim Interno – FG
                                                       Diário Oficial – CD

b) Encaminha portaria para ciência para o Campus.

5
Direção do Campus ou Pró-reitoria e
Diretorias Sistêmicas da Reitoria

a) Após cumprida efetivamente a substituição, preencher, no
mesmo processo, o formulário “DEAP: Pagamento de
Substituição”;

b) Envia para DGP -DEAP.Rei.

6 DEAP

a) Efetua o cálculo da substituição e efetua o lançamento no
sistema no mês subsequente ao da substituição;

b) Encaminha para: 1.Campus tomar ciência;
2.CAAP para arquivamento.

O QUE PODE

✔ Férias

✔ Afastamento para estudo ou missão no exterior e treinamento regularmente instituído;

✔ Licença para tratamento de saúde do servidor;

✔ Licença por motivo de doença em pessoa da família;
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✔ Licença por acidente em serviço ou doença profissional;

✔ Licença à gestante, à adotante ou Licença paternidade;

✔ Júri e outros serviços obrigatórios por lei;

✔ Licença Capacitação e Licença Prêmio por Assiduidade;

✔ Doação de sangue (01 dia);

✔ Alistamento eleitoral (até 02 dias);

✔ Casamento, falecimento de pessoa da família (cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados,
menor sob guarda ou tutela e irmãos (08 dias);

✔ Afastamento preventivo (até 60 dias, prorrogável por igual período);

✔  Participação  em comissão  de  sindicância  (30  dias,  prorrogável  por  igual  período),  processo  administrativo
disciplinar ou de inquérito (60 dias, prorrogável por igual período); e

✔ Vacância do titular do cargo ou função.

O QUE NÃO PODE

X Titular de cargo em comissão não poderá ser substituído durante o período em que se afastar da sede para exercer
atribuições pertinentes ao seu cargo;

X Quando o titular do cargo estiver em viagem a serviço, exercendo as atribuições referentes ao seu cargo, a citar:
participações em reuniões do Colégio de Dirigentes ou do Conselho Superior, por exemplo;

X Quando o servidor substituto estiver em recesso de final de ano;

X O substituto não poderá estar  em gozo de  jornada especial  ou usufruindo qualquer licença,  afastamento  ou
concessão.

X Os  dias  de  efetiva  convocação  pela  Justiça  Eleitoral,  como  serviço  obrigatório  previsto  em  lei,  enseja  o
pagamento de substituição pelo período de afastamento do titular da função. Entretanto, o período de usufruto das
folgas eleitorais concedidas na forma do art. 98 da Lei n.º 9.504/97 não constituem afastamento, impedimento legal
ou regulamentar para efeito de substituição.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

• Arts. 38 e 39 da Lei nº 8.112, de 11/12/90, alterada pela Lei nº 9.527, de 10/12/97

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm

• Ofício Circular nº 01 SRH/MP de 28/01/2005

• Ofício nº 94/2005/COGES/SRH/MP de 30/05/2005

• Ofício nº 99/2005/COGES/SRH/MO de 30/05/2005

• Ofício nº 146/2005/COGES/SRH/MP de 29/07/2005

• Ofício nº 45/2006/COGES/SRH/MP de 28/04/2006

• Nota Técnica nº 231/2009/COGES/DENOP/SRH/MP de 14/09/2009

DÚVIDAS - deap@ifba.edu.br / (71) 3221-0325

ANEXO 2 - DESIGNAÇÃO / NOMEAÇÃO PARA FUNÇÃO DE CHEFIA

_______________________________________________________________________________________________

ATIVIDADE

Ato de investidura do servidor no exercício de função de confiança integrante do quadro de chefias do IFBA.
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REQUISITOS BÁSICOS

- Ser ocupante de cargo público, em caráter efetivo, ou ter sido nomeado nos termos da legislação vigente.

- Existência da função no quadro de chefias.

- Publicação do ato no Diário Oficial da União.

FLUXO PROCESSUAL – COMO SE FAZ

Passo Setor Procedimento

1
Direção do Campus ou Pró-reitoria
e Diretorias Sistêmicas da Reitoria

a) Abre um processo de “Designação e/ou dispensa de Cargo
ou Função em Comissão”;

b) Adiciona, preenche e assina o formulário “DEAP: Designação de
Cargo ou Função”;. Caso a designação possua uma
dispensa associada, incluir no mesmo processo o formulário
“DEAP: Dispensa de Cargo ou Função”

c) Envia para DGP-DEAP.Rei, no mínimo com 10 dias
de antecedência.

2 DEAP

a) Verifica a tempestividade do pedido, os dados dos interessados e
a disponibilidade de função no SIAPE.

b) Após instrução faz a emissão da Portaria;

c) Envia ao Gabinete para assinatura.

3 Gabinete

a) Analisa o processo;

b) Assina a portaria;

c) Devolve o processo ao DEAP.

4 DEAP

a) Encaminha para publicação no Diário Oficial.

b) Após publicação, lança a portaria no SIAPE com efeitos
financeiros e encaminha processo para o Campus e para CAAP. 

DÚVIDAS - deap@ifba.edu.br / (71) 3221-0325

ANEXO 3 - SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL

_______________________________________________________________________________________________

ATIVIDADE

Para  cada  função  ou  cargo  comissionado  será  admitida  a  designação  de  um  substituto  eventual
que ficará responsável pelo exercício da função nas ausências ou impedimentos legais do titular da função. As
portarias serão emitidas sem prazo.

Importante  destacar  que  o pagamento remunerado da  substituição  só  será realizado nos  casos  de afastamentos
previstos em lei. O pagamento será realizado no mês subsequente ao da substituição. 

FLUXO PROCESSUAL – COMO SE FAZ PARA EMISSÃO DE PORTARIA?
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Passo Setor Procedimento

1
Direção do Campus ou Pró-reitoria e
Diretorias Sistêmicas da Reitoria

a) Abre um processo de “Substituição em cargo de direção ou
função gratificada”

b) Adiciona, preenche e assina o formulário “DEAP: Substituição
de Função”;

c) Anexa cópia da Portaria do Titular da Função;

d) Envia para DGP-DEAP.Rei., no mínimo com 10 dias de
antecedência do afastamento, salvo casos fortuitos e força maior

2 DEAP

a) Verifica a tempestividade do pedido e os dados dos
interessados;

b) Após instrução faz a emissão da Portaria;

c) Envia ao Gabinete para assinatura.

3 Gabinete

a) Analisa o processo;

b) Assina a portaria;

c) Devolve o processo ao DEAP.

4 DEAP

a) Encaminha para publicação no: Boletim Interno – FG
                                                        Diário Oficial – CD

b) Encaminha portaria para ciência para o Campus.

FLUXO PROCESSUAL – COMO SE FAZ PARA SOLICITAR O PAGAMENTO?

Passo Setor Procedimento

1
Direção do Campus ou Pró-reitoria e
Diretorias Sistêmicas da Reitoria

a) Após cada período de substituição, incluir no mesmo processo
que foi emitido a portaria de substituto eventual:
- formulário preenchido “DEAP: Pagamento de Substituição”;
- anexar documentos comprobatórios do afastamento do titular.

b) Envia para DGP-DEAP.Rei, no mês seguinte ao da substituição,
preferencialmente, no início de cada mês.

2 DEAP

a) Efetua o cálculo da substituição e efetua o lançamento no
sistema.

b) Encaminha para: 1.Campus tomar ciência;                                   
  2.CAAP para arquivamento

O QUE PODE

✔ Férias;

✔ Afastamento para estudo ou missão no exterior e treinamento regularmente instituído;

✔ Licença para tratamento de saúde do servidor;
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✔ Licença por motivo de doença em pessoa da família; Licença por acidente em serviço ou doença profissional;

✔ Licença à gestante, à adotante ou Licença paternidade;

✔ Júri e outros serviços obrigatórios por lei;

✔ Licença Capacitação e Licença Prêmio por Assiduidade;

✔ Doação de sangue (01 dia);

✔ Alistamento eleitoral (até 02 dias);

✔ Casamento, falecimento de pessoa da família (cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados,
menor sob guarda ou tutela e irmãos (08 dias);

✔ Afastamento preventivo (até 60 dias, prorrogável por igual período);

✔  Participação  em comissão  de  sindicância  (30  dias,  prorrogável  por  igual  período),  processo  administrativo
disciplinar ou de inquérito (60 dias, prorrogável por igual período); e

✔ Vacância do titular do cargo ou função. 

O QUE NÃO PODE

X Titular de cargo em comissão não poderá ser substituído durante o período em que se afastar da sede para exercer
atribuições pertinentes ao seu cargo;

X Quando o titular do cargo estiver em viagem a serviço, exercendo as atribuições referentes ao seu cargo, a citar:
participações em reuniões do Colégio de Dirigentes ou do Conselho Superior, por exemplo;

X Quando o servidor substituto estiver em recesso de final de ano;

X  O substituto  não poderá  estar  em gozo de jornada  especial  ou  usufruindo qualquer  licença,  afastamento  ou
concessão. 

X  Os  dias  de  efetiva  convocação  pela  Justiça  Eleitoral,  como  serviço  obrigatório  previsto  em  lei,  enseja  o
pagamento de substituição pelo período de afastamento do titular da função. Entretanto, o período de usufruto das
folgas eleitorais concedidas na forma do art. 98 da Lei n.º 9.504/97 não constituem afastamento, impedimento legal
ou regulamentar para efeito de substituição.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

• Arts. 38 e 39 da Lei nº 8.112, de 11/12/90, alterada pela Lei nº 9.527, de 10/12/97

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm

• Ofício Circular nº 01 SRH/MP de 28/01/2005

• Ofício nº 94/2005/COGES/SRH/MP de 30/05/2005

• Ofício nº 99/2005/COGES/SRH/MO de 30/05/2005

• Ofício nº 146/2005/COGES/SRH/MP de 29/07/2005

• Ofício nº 45/2006/COGES/SRH/MP de 28/04/2006

• Nota Técnica nº 231/2009/COGES/DENOP/SRH/MP de 14/09/2009

DÚVIDAS - deap@ifba.edu.br / (71) 3221-0325

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 10/07/2020, às 19:58,
conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1500128 e o código CRC 423B5D89.
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