
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTiÇA

Oficio Circular n. 018/2016-CRH Cuiabá, 30 de maio de 2016.

Assunto: Informa acerca das regras a serem observadas na substituição

de cargo em comissão e de função comissionada, em consonância com a

Instrução Normativa nO2/2015/PRES.

Aos Excelentíssimos Juízes Diretores de Foro das Comarcas do Estado de

Mato Grosso.

Senhores Juízes:

Considerando as frequentes dúvidas que têm

chegado a esta Coordenadoria de Recursos Humanos em relação à
designação para substituição de cargo em comissão e de função

comissionada, venho prestar esclarecimentos sobre os seus critérios, os quais

estão definidos na Instrução Normativa nO2/2015/PRES.

Cabe expor inicialmente que, em regra, somente são

suscetíveis de substituição os seguintes cargos ou funções de confiança:

Gestor das Varas e dos Juizados Especiais da 1a Instância, Coordenador,

Diretor, Gerente, Chefe e Gestor da Secretaria do Tribunal de Justiça.

Excepcionalmente, nos casos de servidoras

gestantes ou em usufruto de licença-maternidade, poderá ocorrer a

substituição independentemente do cargo comissionado ou função de

confiança exercido por elas.
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É importante ressaltar que as substituições em

questão somente poderão ocorrer entre servidores da mesma unidade

judiciária, uma vez que as funções serão exercidas cumulativamente.

o servidor ocupante de cargo em comissão ou

função comissionada somente poderá ser substituído quando: o afastamento

ou impedimento legal for de, no mínimo 30 (trinta) dias consecutivos; se

tratar de afastamento em decorrência de férias por período de, no minimo 10

(dez) e, no máximo, 30 (trinta) dias ao ano,

A título de informação, nos expedientes autuados

sob os nOs.0061097-72.2010 e 0148434-2012, os Presidentes à época, Des.

José Silvério Gomes e Rubens de Oliveira Santos Filho, respectivamente,

manifestaram pela impossibilidade de substituição quando o afastamento for

decorrente do usufruto de banco de horas (compensatórias), tendo em vista

que, por serem contabilizadas apenas em dias úteis (segunda a sexta-feira),

ocorre a interrupção nos finais de semana, o que descaracteriza, por

conseguinte, a consecutividade.

De acordo com ~1° do artigo 2° da Instrução

Normativa n. 2/2015/PRES, o substituto deverá cumular suas funções

ordinárias com as atribuições inerentes ao cargo que esteja substituindo,

entretanto, o mesmo não ocorre em relação aos subsídios, pois deverá optar

pela remuneração que lhe for mais vantajosa. Na ausência de manifestação

expressa do servidor, o Departamento de Pagamento de Pessoal realizará o

pagamento do maior valor remuneratório.

O pagamento será efetuado na folha do mês

subsequente ao que iniciou a substituição. Todavia, se o substituto se afastar

por motivos alheios às atribuições do cargo em comissão ou da função

que se encontra substituindo, não receberá a remuneração de substituição

relativa ao período que esteve ausente.
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Cabe consignar que não terá direito a receber

contraprestação pecuniária, o servidor cuja substituição decorrer de: período

inferior a 30 (trinta) dias consecutivos, no caso de afastamento ou

impedimento legal; inferior a 10 (dez) dias quando se tratar de férias; ou

usufruto de compensatórias !independente do período). Em outras

palavras, o subsídio do substituto não sofrerá qualquer alteração, porém, todos

os registros da substituição deverão ser informados pelas unidades judiciárias

da 1a e 2a instâncias, e inseridos na sua ficha funcional pela Gerência de

Cadastro do Departamento de Recursos Humanos.

São expressamente proibidas as seguintes

substituições:

I - sucessivas: quando um servidor substitui outro,

deve cumular suas funções ordinárias com as atribuições inerentes ao cargo ou

função do substituído, conforme previsto no ~1° do artigo 20 da Instrução

Normativa n. 2/2015/PRES. Desse modo, não se pode substituir o substituinte.

Exemplificando: A substitui B, que deverá cumular ambas as funções (A+B),

sem que A seja substituído por C.

II - para cargos hierarquicamente inferiores ao

exercido pelo substituto. Ou seja, o servidor somente poderá substituir outro

que esteja em cargo igualou superior ao seu.

111 - solicitadas retroativamente: para que as

substituições ocorram, devem ser prévia e expressamente autorizadas pela

autoridade competente.

Como forma de viabilizar a operacionalização dos

trabalhos com mais eficiência, a Gerência de Cadastro do Departamento de

Recursos Humanos necessita que as informações acerca das substituições

prestadas pelas unidades judiciárias contenham os seguintes dados: o tipo de

afastamento (compensatórias, férias, impedimento legal, etc.); a duração (data
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de início e fim); os cargos ocupados pelos servidores envolvidos (substituto e

substituído); e a opção pela remuneração (cargo que exerce ou cargo que irá

substituir).

Ressalta-se, contudo, que o gerenciamento das

informações ocorrem periodicamente, dessa forma, as substituições deverão

ser comunicadas pelas unidades judiciárias com antecedência de 30 (trinta)

dias ou no mês em que elas se aperfeiçoarem. Períodos anteriores ou

posteriores a esse interstício. não serão recepcionados pela Gerência de

Cadastro do Departamento de Recursos Humanos.

Todas as substituições, sejam com ou sem ônus,

deverão ser efetivadas por meio de Portaria, expedida pelo Juiz de Direito

Diretor do Foro, nos casos de servidores de 1a instância, e pelo Presidente do

Tribunal de Justiça, quando se tratar de servidores de 2a instância.

Por fim, nos termos do artigo ao, da Instrução

Normativa n. 2/2015/PRES, "os pagamentos decorrentes das substituições

deverão respeitar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal n.

101/00 e dependerá da disponibilidade orçamentária e financeira".

elo
cursos Humanos

são as orientações realizadas por esta

os fluxos de rotina e, por

C

Essas

Coordenadoria com o escop

conseguinte, aprimorar os servi os
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