
PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE RELOTAÇÃO – TEXTO 

EXPLICATIVO 

 

De acordo com a Seção I do Capítulo III do Decreto Judiciário nº 761/2017, 

alterado pelo Decreto Judiciário nº 624/2019, o procedimento de relotação dos 

servidores ocupantes de cargos do 1º Grau de Jurisdição passa a ser realizado 

da seguinte forma: 

 

I –Listas Classificatórias de Relotação: 

O servidor interessado em participar do procedimento de relotação deverá se 

inscrever na Lista Classificatória de Relotação do respectivo cargo que ocupa, 

disponível no Sistema Hércules. 

Ao se inscrever, conforme a atualização do sistema,  o servidor passará a 

ocupar sua colocação no ranking da lista, de acordo com os critérios 

estabelecidos no art. 14 do Decreto Judiciário nº  761/2017, alterado pelo 

Decreto Judiciário nº 624/2019. 

Ressaltamos que as informações apresentadas na tela de inscrição referentes 

aos critérios acima mencionados, poderão sofrer alterações a qualquer tempo, 

situação que pode alterar a classificação do servidor. 

Caso seja verificada alguma inconsistência na informação contida na tela, o 

servidor deverá entrar em contato com a Divisão de Desenvolvimento Humano 

e Organizacional do Departamento de Gestão de Recursos Humanos. 

Por conta dessa eventual necessidade de retificação de dados, sugerimos que 

a inscrição na Lista Classificatória seja realizada o quanto antes, pois, após a 

publicação do Edital de Relotação, conforme veremos a frente, será 

considerada a ordem de classificação naquele momento, independentemente 

de pedido de retificação de informações em trâmite. 

Nos termos do art. 12 do Decreto Judiciário nº 761/2017, a Lista Classificatória 

de Relotação será disponibilizada aos servidores de forma contínua, e sua 

inscrição, bem como seu cancelamento, poderão ser realizados a qualquer 

tempo, ou seja, não há prazo para inscrição na Lista Classificatória. 



A inscrição do servidor na Lista Classificatória de Relotação NÃO SIGNIFICA 

SUA AUTOMÁTICA inscrição no Edital de Relotação, de modo que, quando 

publicado o Edital de Relotação, somente o servidor inscrito na Lista 

Classificatória poderá optar por participar do procedimento, realizando a 

inscrição no Edital de Relotação. 

Desse modo, a inscrição na Lista de Classificação de Relotação não se 

confunde com a inscrição no Edital de Relotação, sendo a primeira pré-

requisito para a segunda. 

Esclarecemos que, caso o servidor tenha a intenção de participar, em algum 

momento de sua vida funcional, do procedimento de relotação, sua inscrição na 

Lista Classificatória é imprescindível. 

A Inscrição na Lista Classificatória não acarreta qualquer prejuízo 

funcional e não obriga o servidor a participar de futuros Editais de 

Relotação. 

 

II – Edital de Relotação 

Autorizada a abertura de Edital de Relotação, este será tornado público na 

página do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, na intranet do 

Tribunal, sempre às segundas-feiras, em até 5 (cinco) dias úteis antes do dia 

de abertura das inscrições. 

Isso não quer dizer que todas as segundas-feiras haverá a publicação de Edital 

de Relotação, mas que, quando houver, essa ocorrerá nesse dia da semana e 

que 5 (cinco) dias após essa data, o servidor que estiver inscrito na Lista 

Classificatória poderá se inscrever no Edital. 

No momento da publicação do Edital de Relotação, a Lista Classificatória será 

“congelada”, e os servidores que constarem naquela lista poderão concorrer no 

Edital. 

O “congelamento” da lista não significa sua paralização, ou seja, é como se 

fosse feita uma fotografia da lista naquele momento, e esses servidores são 

aqueles habilitados para participar do Edital. Se algum servidor se inscrever 



após esse momento, seu nome constará na Lista Classificatória, mas não 

constará na lista de servidores habilitados a participar daquele Edital de 

Relotação. 

Encerrado o prazo para inscrição no Edital de Relotação, será gerada a lista de 

inscritos naquele Edital. 

Essa lista será analisada pelo Departamento de Gestão de Recursos Humanos 

seguindo a ordem de classificação de cada servidor na Lista Classificatória de 

Relotação, mas, além dessa ordem de classificação, serão observados os 

critérios estabelecidos no art. 15 do Decreto Judiciário nº 761/2017, alterado 

pelo Decreto Judiciário nº 624/2019 e das regras determinadas no respectivo 

Edital de Relotação. 

O servidor que constar na Lista Classificatória de Relotação não é 

obrigado a se inscrever no Edital de Relotação, mas, a partir do momento 

de sua inscrição voluntária nesse Edital e da escolha da vaga, a desistência 

ou alteração somente será possível no prazo de 5 (cinco) dias contados 

da data da abertura de inscrição. 

Por isso, solicitamos que, quando da inscrição e da escolha para as 

vagas disponibilizadas nos Editais de Relotação, sejam cautelosos, 

responsáveis e conscientes da escolha realizada. 

Solicitamos, também, que os(as) senhores(as) leiam atentamente o Decreto 

Judiciário nº 761/2017, alterado pelo Decreto Judiciário Conjunto nº 624/2019, 

bem como as regras dispostas nos Editais de Relotação. 

Após a leitura do mencionado Decreto Judiciário e do Edital de Relotação, caso 

persista alguma dúvida, essa poderá ser encaminhada pelos telefones: (41) 

3228-5787 / (41) 3228-5838 / (41) 3228-5785" 

 

Equipe da Divisão de Desenvolvimento Humano e Organizacional  

Departamento de Gestão de Recursos Humanos 

 


