Manual de Lançamentos de Substituições no Sistema
RHE
(Atualizado até 30/03/2016)
1º) Introdução:
O presente manual visa orientar as Direções do Foro acerca de como proceder ao registro, no Sistema RHE, dos eventos de:
- Substituição de Cargo, nos casos em que o motivo da substituição seja por licença ou afastamento do titular do cargo (férias, licença-prêmio, licença-saúde, etc);
- substituição das Funções gratificadas de Auxiliar de Juiz ou de Pretor.
Doravante, passa a ser atribuição da Comarca o registro, no sistema RHE, de todos os eventos de
Substituição de Cargo em virtude de afastamento do titular, bem como de Substituição das Funções Gratificadas de Oficial Escrevente Auxiliar de Juiz ou de Pretor.
As substituições, no âmbito do 1º grau, são regidas atualmente pela Lei Estadual nº
10.579, de 07/11/1995, e reguladas pela Resolução 603/2007-COMAG e alterações posteriores e
pelos artigos 221 a 223 da Consolidação Normativa Judicial.
Para que o servidor possa exercer a substituição de cargo, deve ser expedida, pelo Juiz
Diretor do Foro, antes do início do período de substituição, Portaria designando-o para substituir o
servidor afastado (conforme artigo 1º da Resolução 603/2007-COMAG). Nos casos em que a substituição ocorra em virtude de licença-saúde e licença por motivo de doença familiar do titular do
cargo, bem como em situações excepcionais que não possam ser debitadas ao servidor, a portaria
pode ser expedida após o início da substituição (portaria retroativa), devendo, nestes casos, constar expresso, na portaria, o motivo da extemporaneidade da expedição do ato.

2º) Passo para proceder ao Lançamento da Substituição no RHE:
O Sistema RHE somente permite o registro do evento de substituição após ter sido registrado o
afastamento do titular do cargo, portanto, primeiramente deve ser registrado, no Sistema, o afastamento do titular do cargo (servidor que será substituído).
De posse da Portaria de designação do substituto, assinada pelo Juiz-Diretor do Foro, acessar o
menu Histórico Funcional → Eventos → Eventos de Substituição→ Eventos de Substituição:

Aparecerá a seguinte tela:

Na tela acima:
A) Digitar Id Func (Identidade Funcional) do servidor que exerceu a substituição, e teclar Enter. Aparecerão o ID e o nome do servidor, e, abaixo, as substituições já realizadas pelo servidor
desde outubro de 2010 (mês em que entrou em funcionamento o Sistema RHE).
B) “Teclar “F6” para abrir um novo registro “em branco”. Preencher os seguintes campos da
tela:
Campo “Número”: digitar a ID (Identidade Funcional) do servidor substituído (ou seja, do titular do cargo substituído ou da função gratificada substituída) e teclar Enter. Aparecerá o nome e o
vínculo funcional do servidor substituído;
Campo “Início”: digitar a data inicial da substituição e teclar Enter;
Campo “Término”: Data final da substituição (último dia em que o servidor esteve/estará substituindo, conforme consta na Portaria) e teclar Enter. No campo término pode ser utilizado o recurso do sinal de adição (+), ou seja, em vez de preencher a data, é possível após inserir o sinal de
+ colocar o número de dias de substituição. Dessa forma, o sistema apresentará automaticamente
a data de término.
Exemplo: a substituição é por 20 dias de férias iniciadas em 11/03/2016; no campo “Início” preenche-se 11/03/2016 e tecla Enter, e no campo “Término” preenche-se +20 e tecla Enter; o Sistema
apresentará automaticamente, no campo “Término”, a data 30/03/2016 (último dia da substituição).
Preenchidas as datas início e de término, o sistema automaticamente apresentará o cargo ou
a função gratificada ocupada pelo substituído, o setor do referido cargo e o padrão remuneratório
do cargo ou da função gratificada.
Obs.: Em se tratando de registro de Substituição de Cargo, caso o titular do cargo (servidor substituído) esteja designado como titular de uma função gratificada, deve-se atentar para selecionar,
no Campo “Cargo/Função” da tela , o cargo, e não a função gratificada do servidor substituído.
Preenchido o campo “Término”, deve-se teclar Enter. (Não é necessário preencher os campos
“Início Per Rem.” e “Término” abaixo).
Campo “Tipo”: Teclar “F9”, escolher a opção “Eventual” e teclar Enter;
Salvar o registro, teclando F10 ou no ícone em forma de disquete mostrado na tela.

C) Preenchidos os dados dos campos acima e salvo o registro, deve-se clicar no botão “Mostrar
Publicações” da barra de botões:

Abrirá a janela “Publicação – Eventos de Substituição”, mostrada abaixo:

Preencher nesta tela:
- no campo “Número“, o número da Portaria;
- no campo “Data“, a data em que foi expedida a referida Portaria;
- no campo “Tipo”, teclar F9 e selecionar PORTARIA;
- no campo “Motivo”, teclar F9 e selecionar o motivo “DESIGNA”.
D) Teclar “F10” para salvar as informações dos dados de publicação.

3º) Alterando um registro de Substituição:
Para alterar um registro lançado no RHE:
Na tela de Eventos de Substituição:
Digitar a ID do servidor e teclar Enter;
Localizar o evento a ser corrigido e digitar os dados corretos;

Em se tratando de alteração em virtude de Portaria retificadora, clicar no botão “Mostra Publicações” da barra de botões
: abrirá a janela Dados da Publicação, na qual deve clicar na primeira linha em branco abaixo da(s) linha(s) já preenchida(s), e preencher, na linha em branco, no
campo Número, o número da Portaria, no campo Data, a data de expedição da Portaria, no campo Tipo teclar F9 e selecionar PORTARIA e no campo Motivo teclar F6 e selecionar a opção RETIFICA;

Teclar “F10“ para salvar a alteração.
Se, antes da alteração, o evento de substituição já havia sido creditado em contracheque anterior,
então, o Sistema automaticamente fará, na próxima folha de pagamento a ser executada, o crédito ou o débito dos exatos valores de substituição correspondentes à alteração efetuada no evento.

4º) Afastamento do substituto no período da substituição:
O Sistema não permite:
- lançar substituição estando o substituto afastado (com exceção apenas dos casos de folga por
plantão e folga eleitoral).
- lançar afastamento para o substituto no período em que estiver substituindo (com exceção apenas dos casos de folga por plantão e folga eleitoral).
Assim, caso venha a ocorrer algum afastamento do substituto no período da substituição devem
ser seguidos os seguintes passos, em sequência:
1º) excluir o evento de substituição cujas datas coincidem com as do afastamento;
2º) lançar o afastamento;
3º) registrar novamente os eventos de substituição em períodos que não coincidam com as datas
do afastamento.
Exemplo: O substituto possui lançamento de 30 dias substituição por férias do titular a contar de
02/01/2016. Durante a substituição fica afastado 02 dias por licença-saúde, 13 e 14/01/2016.
Neste exemplo, deve ser excluído o evento inicial de substituição 02 a 30/01/2016, lançar o afastamento nos dias 13 e 14/01/2016 e, após, realizar os lançamentos de dois eventos de substitui-

ção: um do período de 02/01/2016 a 12/01/2016 e outro do período de 15/01/2016 a
31/01/2016.
Em se tratando de gozo de folga por plantão ou de folga eleitoral (devidamente autorizada pelo
Juiz Diretor do Foro) durante o período da substituição, não há óbice ao pagamento de substituição, devendo ser procedido normalmente ao registro das folgas do substituto sem proceder às
alterações no evento de substituição mencionadas acima.

5º) Excluindo um registro de Substituição:
Para excluir um registro lançado equivocamente do RHE:
Na tela de Eventos de Substituição:
Digitar a ID (Identidade Funcional) do servidor.
Posicionar o cursor em qualquer campo do registro a ser excluído e clicar no botão “X”
(botão em vermelho, abaixo da barra de Menus do Sistema).
Abrirá uma tela de texto, na qual deverá ser digitado o motivo da exclusão (por exemplo, “Lançamento equivocado”, ou “Revogação da designação mediante Portaria número 192 expedida em
01/02/2016”) e clicar em “Confirma”.
Teclar “F10” para salvar a exclusão.

6º) Considerações Finais:
ATENÇÃO: Qualquer alteração/exclusão, relativa a evento de substituição já processado em folhas de pagamentos anterior, gerará automaticamente, no próximo contracheque do servidor, os créditos ou os débitos correspondentes à referida alteração/exclusão, independentemente de quão antigas sejam as referidas substituições,
sendo respeitado, automaticamente, o limite de desconto mensal de 1/5 do vencimento bruto do servidor, previsto no artigo 82 da Lei Complementar Estadual nº
10.098/1994.

O sistema permite o registro, no máximo, de duas substituições concomitantes para o mesmo
servidor, tendo em vista o limite previsto no parágrafo 2º, artigo 2º, Lei 10.579/1995.
Para que ocorra o pagamento das vantagens de substituição, é necessário que o servidor exerça,
no mínimo, 10 dias consecutivos de substituição. Caso o servidor tenha substituído menos de 10
dias consecutivos, recomenda-se (em tendo sido emitida portaria de designação) que seja procedido ao lançamento da substituição no Sistema RHE, para fins de histórico, porém, o sistema não
gerará o crédito correspondente em contracheque, conforme previsto no art. 2º da Lei
10.579/1995.
Dúvidas, com relação ao lançamento de substituição no Sistema RHE, podem ser esclarecidas junto ao setor de Folha de Pagamento do Departamento de Recursos Humanos, e, no que diz respeito
à emissão de Portaria de designação para substituição de cargo, podem ser esclarecidas junto à
Corregedoria-Geral de Justiça.

