Manual de Lançamentos de Substituições de
CARGO VAGO no Sistema RHE
(Atualizado até 12/06/2017)
1º) Introdução:
O presente manual visa a orientar as Direções do Foro acerca de como proceder
ao registro, no Sistema RHE, dos eventos de SUBSTITUIÇÃO de CARGO VAGO.
Doravante, passa a ser atribuição da Direção do Foro da Comarca o registro, no
sistema RHE, de todos os eventos de substituição de cargo decorrentes de aposentadoria,
exoneração, falecimento, remoção ou qualquer outra ocorrência da qual resulte vacância
do cargo.
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, pelos artigos
221 a 223 da Consolidação Normativa Judicial e pelos Ofícios-Circulares expedidos pela
CGJ acerca do assunto.
Antes do início do período de substituição deve ser expedida, pelo Juiz Diretor do
Foro, a Portaria de designação (conforme artigo 1º da Resolução 603/2007-COMAG).

2º) Procedendo ao Lançamento da Substituição de Cargo
Vago no RHE:
O Sistema RHE somente permite o registro do evento de substituição de cargo
vago após ter sido registrada a vacância do último titular do cargo (com a posterior liberação da vaga para fins de substituição), portanto, primeiramente a Direção do Foro deve
aguardar que os setores competentes façam o registro da aposentadoria, exoneração,
falecimento, remoção (ou outra ocorrência que gere vacância) no sistema.
De posse da Portaria de designação do substituto, assinada pelo Juiz-Diretor do
Foro, acessar o menu Outros Módulos → Controle de Vagas → Substituição para Cargo
Vago do TJ:

Aparecerá a seguinte tela:

Na tela acima:
A) Digitar Id Func (Identidade Funcional) do servidor que foi designado para
exercer a substituição, e teclar Enter. Aparecerão a ID e o nome do servidor e, abaixo, as
designações de substituição de cargo vago do servidor registradas no sistema desde outubro de 2010 (mês em que entrou em funcionamento o Sistema RHE).
B)
“Teclar “F6” para abrir um novo registro “em branco”.
Atenção: se o servidor já tiver algum evento de substituição registrado na tela e,
em vez de teclar F6 para abrir novo registro, forem digitados os dados de uma nova substituição por sobre os campos do um evento de substituição existente, ao salvar os novos
dados, o Sistema considerará tal registro como uma alteração da substituição anterior (ou
seja, considerará que a substituição anterior não ocorreu e, caso ela tenha sido paga em
algum contracheque pretérito , recolherá, automaticamente, no próximo contracheque,
os valores da substituição anterior).
C)
Preencher os seguintes campos do novo registro “em branco”:
C.1) Campo “Início”: Digitar a data inicial da substituição e teclar Enter;
C.2) Campo “Término”: Caso a substituição seja por tempo indeterminado, nada
deve ser informado no campo “Término”, de forma que o sistema gerará, mês a mês, automaticamente, os valores da substituição no contracheque do servidor.
Caso a designação seja por prazo determinado, deve ser preenchida a 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 inserir o sinal de + seguido do
número de dias de substituição e teclar Enter: dessa forma, o sistema apresentará automaticamente a data de término. Exemplo: A substituição é por 30 dias a contar de
11/10/2017; no campo “Início” preenche-se 11/10/2017 e tecla Enter, e no campo “Tér-

mino” preenche-se +30 e tecla Enter; o Sistema apresentará automaticamente, no campo
“Término”, a data 09/11/2017 (último dia da substituição).
C.3) Campo “Tipo de Evento”: O sistema automaticamente preenche “SUBST
CARGO VAGO”; teclar Enter para pular para o campo seguinte.
C.4) Campo “Setor”: Teclar F9: abrirá janela apresentando uma lista com diversos setores existentes no organograma de setores do Poder Judiciário do RS:

Deverá ser selecionado o setor correto (setor em que o servidor substitui o cargo
vago), conforme o cargo substituído, seguindo as instruções abaixo:
- Substituição de cargo vago de Distribuidor-Contador, selecionar o setor correspondente à “Distribuição e Contadoria” da Comarca em questão;
- Substituição de cargo vago de Escrivão, selecionar o setor correspondente ao
“Cartório” da Vara na qual o cargo está vago;
- Para os demais cargos vagos passíveis de substituição, selecionar o setor correspondente ao “Foro” da Comarca em questão.
O campo “Localizar” da janela acima facilita a localização do setor: basta digitar
parte (ou partes) do nome do setor, utilizando o carácter % para substituir qualquer trecho do nome, teclar Enter, clicar no setor procurado e clicar no botão “OK”. Exemplo:
para localizar o 2º Cartório Cível de Alvorada, pode-se digitar %cart%cív%alvor e teclar
Enter; aparecerão então, na listagem, somente os setores que satisfaçam a referida condição de pesquisa, bastando então clicar no cartório correto (neste exemplo, 2º Cartório
Cível de Alvorada) e clicar em “OK”.

Ao clicar em OK, o sistema apresentará, no campo Setor, o número correspondente ao referido setor, e no campo Nome do Setor a denominação do referido setor.
C.5) Campo “Espécie de Evento”: teclar F9 e selecionar “SUBSTITUIÇÃO”.
C.6) Campo “Cargo”: Teclar F9; aparecerá a janela abaixo listando diversos cargos; utilizar a barra de rolagem para localizar o cargo a ser substituído, selecionar o cargo
e clicar no botão “OK”.

Ao clicar em OK, o sistema apresentará, no campo Cargo, o número correspondente ao referido setor, e no campo Nome do Cargo a denominação do referido cargo.

Obs.: No campo Cargo, em vez de teclar F9, pode-se simplesmente digitar o número do cargo, conforme a tabela abaixo.
Nome do Cargo
Escrivão
Distribuidor-Contador
Oficial de Justiça
Oficial de Justiça do JIJ

Cargo
900227
900228
900307
900308

C.7) Campo “Referência”: Selecionar a opção conforme a entrância: Inicial (INI),
Intermediária (INT) ou final (FIN).
C.8) Campo “Jornada”: Preencher 40h (caso seja autorizado pela CGJ, excepcionalmente, a designação de servidor com redução de carga horária para substituir algum
cargo vago, deve-se entrar em contato com o setor de Folha de Pagamento para fins de
orientação acerca da jornada correta a ser preenchida no referido campo, visto que tal
informação impacta diretamente no cálculo do valor da gratificação de substituição gerado pelo Sistema).
C.9) Campo “Horário Trab.”: Não preencher.
C.10) Campo “Vaga”: Teclar 9; abrirá uma janela apresentando a(s) vaga(s) do referido cargo disponível(eis) para substituição no período informado referente(s) ao setor
informado.
Selecionar o número da vaga que o servidor foi designado para substituir e clicar
no botão “OK”.

C.11) Salvar o registro, teclando F10.
D) 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 –Substituição para Cargo Vago do TJ”:

Preencher nesta janela:
- 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 “Autoridade”, teclar F9 e selecionar “Diretor do Foro”;
- no campo “Motivo”, teclar F9 e selecionar o motivo “DESIGNA”.
E)

Teclar “F10” para salvar as informações dos dados de publicação.

Uma vez salvo o evento de substituição, o Sistema passará a gerar os valores da
substituição, mensalmente, no contracheque do substituto, por prazo indeterminado (se
não houver registro de data de término no evento de substituição), ou até a data término
da substituição (caso houver registro de data de término no evento).
Observação: o Sistema gera o pagamento dos eventos de substituição registrados relativamente aos meses anteriores e também relativamente ao mês corrente da
folha de pagamento executada. Exemplo: efetuado, em março, ao registro de substituição, por prazo indeterminado, a contar de 24 de fevereiro; Sistema creditará, no contracheque de março (no antepenúltimo dia de março), a gratificação de substituição do período de 24 de fevereiro a 31 de março, e no contracheque de abril creditará a gratificação de abril, no contracheque de maio a gratificação de maio, e assim sucessivamente.

3º) Revogação da designação:
Quando da emissão de portaria revogando uma designação a contar de uma determinada data, deve ser procedido, IMEDIATAMENTE, ao registro de término da referida
substituição, seguindo as instruções abaixo:
- Acessar a tela “Substituição para Cargo Vago do TJ”;
- Digitar a ID do servidor e teclar Enter;
- Selecionar o evento a ser alterado e preencher, no campo Término, a data imediatamente anterior à data de revogação (ou seja, a data de Término informada no evento
deve ser o último dia em que o servidor esteve designado para exercer a referida substituição). Exemplo: portaria revoga a designação do servidor a contar de 05/10/2017; devese preencher, neste caso, no campo Término do evento de substituição revogado, a data
04/10/2017, conforme exemplo abaixo:

- 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, no campo Autoridade teclar F9 e selecionar Diretor do Foro, no campo
Motivo teclar F6 e selecionar a opção REVOGA;

- teclar F10 para salvar a alteração.

ATENÇÃO: em não sendo procedido ao registro da data de Término
do evento de substituição revogado, o Sistema continuará creditando em
contracheque do servidor, mês a mês, a gratificação de substituição, de
forma indevida!
Observação: em sendo registrado o término do evento de substituição, interrompendo um período de evento já creditado em contracheque, o sistema procederá,
automaticamente, ao débito do exato valor pago indevidamente, na próxima folha de
pagamento, respeitando 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. Exemplo:
evento de designação por prazo indeterminado foi pago no contracheque de janeiro de
2018 e, em fevereiro de 2018 a Direção do Foro registra a revogação do referido evento a
contar de 19/01/2018 (término do evento em 18/01/2018): no próximo contracheque do
servidor o Sistema, automaticamente, gerará o desconto da gratificação de substituição
do período de 19 /01/2018 a 31/01/2018, respeitando o limite mensal de desconto supramencionado.

4º) Afastamentos do servidor substituto durante o período da substituição do cargo vago:
O Sistema RHE não permite o registro de eventos de substituição de cargo vago
em período concomitante com qualquer afastamento do substituto. Portanto, em ocorrendo afastamento do servidor durante a vigência da substituição, deve-se proceder seguindo as instruções abaixo, conforme as duas situações possíveis exemplificadas abaixo:

4.1) Servidor foi designado para substituir um cargo vago a contar de
01/07/2017, por prazo indeterminado, mas ele possui férias registradas no Sistema de 10
a 25/08/2017. Neste caso, deverão ser registrados dois eventos na tela “Substituição de
Cargo Vago do TJ” (conforme orientações do 2º item deste manual): um de 01/07/2017 a
09/08/2017 (data imediatamente anterior ao início das férias do servidor) e outro com
início em 26/08/2017 (data seguinte ao término das férias do servidor) e sem data de
término (visto que neste exemplo a designação é por prazo indeterminado).
4.2) Servidor está designado para substituir um cargo por prazo indeterminado
desde 01/06/2017 (ou seja, está registrado, na tela “Substituição de Cargo Vago do TJ”,
evento de substituição com data início 01/06/2017 e sem data de término), e são concedias férias ao servidor 15/01/2018 a 03/02/2018. Neste caso, para que seja possível registrar as férias no Sistema, faz-se necessário primeiramente encerrar o evento de substituição em 14/01/2018 (data imediatamente anterior ao início das férias) e registrar outro
evento de substituição, com início em 04/02/2018 (data imediatamente posterior ao término das férias), e sem data de término (considerando o presente exemplo, no qual o
servidor está designado por prazo indeterminado). Tendo sido expedida portaria designando outro servidor para substituir o referido cargo vago durante o período de afastamento, deve-se proceder ao registro do evento de substituição da referida vaga para o
outro servidor (no exemplo acima, evento de substituição do período de 10/08/2017 a
25/08/2017).

5º) Alterando um registro de Substituição:
- Acessar a tela “Substituição para Cargo Vago do TJ”;
- Digitar a ID do servidor e teclar Enter;
- Selecionar o evento a ser alterado e digitar os dados corretos;
- Em se tratando de alteração em virtude de expedição 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, no campo Autoridade teclar F9 e selecionar Diretor do Foro, 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 procederá, na próxima folha de pagamento a ser executada, ao crédito ou débito dos exatos valores de substituição correspondentes à alteração efetuada no evento, sendo respeitado pelo Sistema, 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.

6º) Excluindo um registro de Substituição:
Em tendo sido procedido ao lançamento de substituição equivocada (por exemplo, registro da substituição para o servidor errado), ou no caso de uma designação já
registrada no sistema ser tornada sem efeito (mediante a expedição de portaria que torne sem efeito a designação), deve-se proceder à exclusão do registro, conforme instrução
abaixo:
- Acessar a tela “Substituição para Cargo Vago do TJ“:
- Digitar a ID (Identidade Funcional) do servidor.
- Posicionar o cursor em qualquer campo do registro a ser excluído e clicar no botão “X”

(na barra de botões 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 28 expedida em 01/10/2017”) e clicar em “Confirma”.
- Teclar “F10” para salvar a exclusão.
ATENÇÃO: Caso o evento de substituição excluído já tenha sido creditado em
contracheque pretérito, então o Sistema automaticamente procederá, na próxima folha
de pagamento a ser executada, ao débito dos valores da substituição pagos indevidamente, respeitando o limite mensal de desconto de 1/5 da remuneração bruta do servidor
previsto no artigo 82 da Lei Complementar Estadual nº 10.098/1994.

7º) Considerações Finais:
ATENÇÃO: Considerando que o controle de vagas do 1º grau foi implantado, no
Sistema RHE a partir de 01/04/2017, a Direção do Foro da Comarca JAMAIS DEVE PROCEDER REGISTRO DE EVENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARGO VAGO ANTERIOR A
01/04/2017, BEM COMO QUALQUER ALTERAÇÃO OU EXCLUSÃO NOS EVENTOS DE
SUBSTITUIÇÃO DE CARGO VAGO ANTERIORES A 01/04/2017: em sendo necessário proceder qualquer lançamento, alteração ou exclusão de eventos de substituição de cargo
vago anteriores a 01/04/2017, a Direção do Foro da Comarca deverá entrar em contato
com o setor de Folha de Pagamento deste Tribunal.
O sistema permite o registro, no máximo, de duas substituições de cargo vago
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 à Seção de Pagamento dos Servidores de 1º Grau do Departamento de
Pagamento e Concessões da DIGEP, e, no que diz respeito à emissão de Portaria de designação para substituição de cargo, podem ser esclarecidas junto à Corregedoria-Geral de
Justiça.

