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COMUNICADO DG/MP nº 143 de 31 de Julho de 2014 

 

 Comunica procedimentos para requerimento de remoção ou 
permuta dos servidores do Ministério Público. 
 

  

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais, em respeito ao despacho do 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça de 06/12/2011, publicado no Diário Oficial de 07/12/2011, que 

decidiu: 

“em caráter normativo, que a remoção voluntária dos servidores do Ministério Público, de todos os cargos, 

classes e carreiras do quadro de pessoal de seus serviços auxiliares, está atualmente disciplinada pelos arts.15 a 

17 da Lei Complementar Estadual nº 1.118/10, estando revogados os atos normativos, avisos e comunicados em 

sentido contrário e que lhe são precedentes naquilo que conflitar com seus preceitos.” 

COMUNICA: 

1. A remoção (anexo I) somente poderá ser requerida pelo servidor quando atendidos os seguintes requisitos:  

a) aproveitamento no estágio probatório;  

b) exercício de, no mínimo, 2 (dois) anos no cargo ocupado;  

c) existência de servidor apto à substituição;  

d) demonstração da conveniência para o serviço público. 

2. A movimentação horizontal por permuta (anexo II) poderá ser requerida quando os servidores interessados 

atenderem ao disposto no item 1 acima estipulado, sem prejuízo do disposto no art. 17 da citada LC 1.118/10. 

3. Os pedidos de remoção ou permuta, deduzidos dentro de uma mesma Área Regional, terão preferência 

sobre os pedidos que englobarem servidores lotados em Áreas Regionais diversas. No caso de remoção, esta 

somente será apreciada diante da inexistência de lista de remanescentes na área regional de destino para o 

respectivo cargo. No que tange aos Analistas de Promotoria I, (Assistentes Jurídicos) deverão ainda ser 

observadas as regras estatuídas no art.11 do Ato Normativo nº 633/2010-PGJ, de 12/02/2010, com a nova 

redação dada pelo art. 10 do Ato Normativo nº 818/2014-PGJ, de 15 de maio de 2014. 

4. No requerimento de remoção ou permuta deverá constar a expressa concordância do superior hierárquico. 

Tratando-se da primeira hipótese deverá ainda constar se esta se dará sem ou mediante reposição, imediata ou 

futura; 

5. Será dispensável o interstício mínimo de 2 (dois) anos disposto no item 1, nas seguintes hipóteses: 

a) remoção por união de cônjuges, que será analisada de acordo com a legislação vigente, condicionada à 

existência de vaga; 
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b) remoção “ex offício”, que será processada em caso de comprovada necessidade de serviço e em 

atendimento ao interesse público, nos termos do artigo 15 da LC 1.118/10. 

6. Os pedidos deverão ser encaminhados via fac-símile, e-mail ou ofício ao Diretor da Unidade Administrativa a 

qual o servidor pertence, nos moldes do Anexo I ou II, anexando-se cópia do último boletim de avaliação. Se 

envolver áreas regionais diversas deverão ser encaminhados às respectivas, as quais os enviarão posteriormente 

à Diretoria Geral para apreciação. 

7. Será de responsabilidade do Diretor da Unidade Administrativa: 

a) verificar se o requerimento atende o disposto neste Comunicado; 

b) enviar o(s) requerimento(s) acompanhado(s) das informações ao Centro de Recursos Humanos da Capital. 

c) a devolução ao interessado do(s) requerimento(s) que estiver(em) em desacordo com este Comunicado. 

8. Revogam-se as disposições em contrário.  

Publique-se. 
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ANEXO I 

  

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

NOME_______________________________________________________ 

MATRÍCULA___________________________. 

CARGO___________________________, 

data de início no cargo ocupado.____/_____/_______, 

LOTAÇÃO________________________________, pertencente a 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: ___________________________, vem respeitosamente requerer remoção para: 

(DESTINO)_______________________________________________. 

Possuí Procedimento Disciplinar? 

SIM ( ) data _____/_____/____. NÃO ( ) 

Nestes termos, p.deferimento. 

LOCAL/DATA 

__________________________ 

assinatura do servidor 

Manifestação do Superior Hierárquico: 
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ANEXO II 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

NOME_____________________________________________________ 

MATRÍCULA___________________________. 

CARGO___________________________, 

data de início no cargo ocupado.____/_____/_______, 

LOTAÇÃO________________________________, pertencente a 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: ___________________________, vem respeitosamente requerer remoção por permuta 

com: 

NOME___________________________________________________ 

MATRÍCULA___________________________. 

CARGO___________________________, 

data de início no cargo ocupado.____/_____/_______, 

LOTAÇÃO________________________________, pertencente a 

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ___________________________, 

Nestes termos, p.deferimento. 

1) __________________________ 

2 ) __________________________ 

assinatura dos servidores 

Manifestação dos Superiores Hierárquicos: 

 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.124, n.141, p.104-105, de 31 de julho de 2014. 


