
PORTARIA N.º 040/2014/GAB-SEJUDH de 22 de MAIO DE 2014 
 

O SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de 

suas atribuições legais e,  

Considerando a gestão do lotacionograma, para que os servidores possam ter suas lotações 

de acordo com o Sistema de Estadual de Administração de Pessoas – SEAP, RESOLVE: 

Art. 1º Instituir a padronização das remoções de servidores no âmbito da Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos; 

Art. 2º As autoridades competentes para autorizarem as remoções serão o Secretario de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos e os Secretários Adjuntos da Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos; 

§ 1.º Na hipótese da remoção envolver autoridades diferentes, com exceção do Secretário 

de Estado de Justiça e Direitos Humanos, deverá conter a autorização das autoridades que 

envolvem as unidades administrativas, que removem o servidor. Assim uma autoridade 

disponibiliza o servidor enquanto a outra o lota em sua nova unidade administrativa. 

§ 2.º Os documentos oficiais que se trata esta portaria são: Ofícios, Memorandos, 

Comunicação Interna, Despachos em Processo e E-mail funcional da própria autoridade 

mencionada no Caput. 

Art. 3º Remoção é o deslocamento de um servidor lotado em uma unidade, setor para outro 

dentro do mesmo quadro das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos e dar-se-á nas seguintes formas: 

I – por permuta; 

II – de ofício; 

III – a pedido; 

Art. 4º A remoção por permuta é a troca do local do exercício laboral entre dois servidores 

que se comprometam, reciprocamente, a assumir as atividades desempenhadas. 

§ 1.º A permuta dar-se-á nos casos em que os servidores sejam titulares do mesmo cargo 

ou tenham o perfil profissional equivalente. 

§ 2.º A permuta será homologada por uma das autoridades elencadas no Art. 2ª, observado 

o interesse da Administração. 

§ 3.º É condição para a efetivação da permuta a conclusão dos trabalhos de cada servidor 

em seu órgão ou entidade de lotação. 

§ 4.º No requerimento de permuta deverá constar os dados dos servidores, cópia legível do 

RG e CPF, e assinatura.  

§ 5.º A ausência de qualquer um dos elementos citados no parágrafo anterior, resultará no 

arquivamento do pedido, no qual implicará em novo pedido dos interessados. 

Art. 5º A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e 

interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade; 

I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou 

II – por necessidade de serviço público; 

Parágrafo Único. O servidor removido de ofício terá direito à ajuda de custo. 

Art. 6º O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido 

fundamentado a uma das autoridades elencadas no Art. 2º, observado o interesse da 

Administração e a existência de vaga. 

§ 1.º Na remoção a pedido para tratamento de saúde ou acompanhamento para tratamento 

de saúde, deverá o servidor juntar laudo emitido pela Pericia Médica Oficial da Secretaria 

de Estado de Administração. 

§ 2.º O requerimento do servidor deverá conter seus dados pessoais, cópias de RG e CPF, 

assinatura, bem como os motivos pela qual deseja ser removido, podendo anexar todos os 

documentos comprobatórios que julgar necessário. 



§ 3.º A ausência de qualquer um dos elementos citados no parágrafo anterior, resultará no 

arquivamento do pedido, no qual implicará em novo pedido do interessado. 

Art. 7.º Os servidores removidos mediante permuta ou a pedido, não terão direito a ajuda 

de custo, devendo assim ocorrer por conta dos servidores. 

Art. 8.º Os servidores que tiverem sua remoção a pedido ou permuta deferidas, em um raio 

entre cidades de até 30 (trinta) km de uma localidade para outra, deverão se apresentar em 

até 01 (um) dia após a notificação do mesmo, que será feita pela Coordenadoria de Gestão 

de Pessoas da Administração Sistêmica da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos. 

Art. 9.º Os servidores que tiverem sua remoção a pedido ou permuta deferidas, em um raio 

entre cidades superior a 31 (trinta e um) km de uma localidade para outra, deverão se 

apresentar em até 07 (sete) dias após a notificação do mesmo, que será feita pela 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Administração Sistêmica da Secretaria de Estado 

de Justiça e Direitos Humanos. 

Art. 10. Os servidores removidos de oficio, entre cidades de até 30 (trinta) km de uma 

localidade para outra, deverão se apresentar em até 01 (um) dia após a notificação do 

mesmo. Nas localidades acima de 31 (trinta e um) km para outra, o servidor terá até 30 

(trinta) dias após a notificação do mesmo, que será feita pela Coordenadoria de Gestão de 

Pessoas da Administração Sistêmica da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos. 

Art. 11. Os prazos mencionados nos artigos 8.º, 9.º e 10, não são cumulativos, para gozo 

posterior, assim o servidor que se apresentar antes, não poderá usufruir dos prazos 

mencionados. 

Parágrafo Único. A autoridade elencada no Art. 2.º poderá estipular um prazo de 

apresentação ao servidor, superior aos dias elencados nos artigos 8.º e 9.º, desde que 

devidamente justificado em documento oficial, mas nunca superior a 30 dias. 

Art. 12. Após o deferimento do pedido, a autoridade elencada pelo artigo 2.º, encaminhara 

à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Administração Sistêmica, todos os documentos 

comprobatórios e autorizadores da remoção, na qual confeccionara a portaria de remoção, 

bem como efetuará sua publicação em Diário Oficial do Estado. 

§ 1.º A autoridade autorizadora da remoção, terá até 30 (trinta) dias para enviar a 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Administração Sistêmica, os documentos 

comprobatórios, para a confecção da portaria de remoção do servidor; 

§ 2.º A Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Administração Sistêmica terá até 30 

(trinta) dias, para confeccionar a portaria de remoção e publicá-la no Diário Oficial do 

Estado. 

§ 3.º Os prazos elencados nos parágrafos 1.º e 2.º poderão ser prorrogados uma única vez 

pelo mesmo período, mediante justificativa.  

§ 4.º Após realizados todos os tramites os documentos serão arquivados na pasta do 

servidor ou havendo mais de 01 (hum), será arquivado uma cópia do documento 

autorizador nas demais pastas. 

Art. 13. O servidor removido terá direito a uma via da portaria para arquivar com seus 

pertences pessoais e devera dar ciência em outra via, colocando data e sua assinatura, 

cabendo ao seu superior hierárquico remeter a Coordenaria de Gestão de Pessoas da 

Administração Sistêmica da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos., para 

arquivo em sua pasta funcional. 

Parágrafo Único. O servidor que recusar dar ciência na portaria, respondera 

administrativamente conforme disposto no Estatuto do Servidor. 

Art. 14. A desistência da remoção se dará: 



I – mediante permuta: quando um dos dois servidores desistirem, antes da autoridade 

elencada no artigo 2.º deferir o pedido ou quando os dois desistirem após o deferimento; 

a) a desistência devera ser protocolada no mesmo processo que ocorre a permuta. 

II – a pedido: quando o servidor desistir, antes da autoridade elencada no artigo 2.º deferir 

o pedido e após o deferimento, somente a autoridade poderá revogar sua decisão. 

a) a desistência devera ser protocolada no mesmo processo que ocorre a sua remoção. 

Art. 15. O servidor em férias, licença prêmio ou por afastamento para tratamento de saúde, 

não será removido, exceto: 

I – se sua remoção foi a pedido ou permuta. 

Parágrafo Único – A remoção do servidor em férias, licença prêmio ou por afastamento 

para tratamento de saúde, se dará após o termino dos mesmos. Devendo os prazos 

mencionados nos artigos 8.º  e 9.º serem contados após o término dos mesmos. 

Art. 16. O servidor deverá estar munido da portaria de remoção não necessitando aguardar 

a publicação no Diário Oficial do Estado, para se apresentar a sua nova unidade 

administrativa,  

§ 1.º. O gestor responsável pela unidade removida ou pela unidade que recebe o servidor, 

não poderá deixar de receber ou dispensar o servidor que foi removido. O mesmo, se assim 

o fizer, responderá administrativamente conforme disposto em Lei, exceto pela falta de 

qualquer documento disposto no caput. 

§ 2.º O gestor pela unidade administrativa, comunicará a Coordenadoria de Gestão de 

Pessoas da Administração Sistêmica, sobre a apresentação do servidor, enviando uma 

cópia e/ou original devidamente recibada. 

§ 3.º O gestor da unidade, não poderá, em hipótese nenhuma, receber qualquer servidor, 

sem o documento mencionado no Caput. 

Art. 17. Os servidores em estágio probatório somente poderão serem removidos com 

expressa autorização do Secretario de Estado de Justiça e Direitos Humanos. 

Art. 18. Ficam suspensas todas as remoções entre os meses de junho e julho, devendo 

assim todas as unidades que compõe a estrutura da Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos encaminhar a Gestão de Pessoas da Administração Sistemica nesse 

periodo, toda a relação de pessoal para atualização do lotacionograma no Sistema Estadual 

de Administração de Pessoas. 

§ 1.º A Gestão de Pessoas somente efetuara as remoções dos documentos oficiais ou 

processos que forem protocolados até 30 de maio de 2014, não recebendo qualquer 

documento após esta data, ainda que com data retroativa; 

§ 2.º A atualização não levará em conta qual autoridade removeu anteriormente o servidor, 

bastando o mesmo estar trabalhando e constar na relação que a unidade encaminhará a 

Gestão de Pessoas, não havendo qualquer punição seja para o servidor ou para a autoridade 

que promoveu a remoção, anterior a esta Portaria; 

§ 3.º Somente o Secretario de Estado de Justiça e Direitos Humanos poderá solicitar a 

remoção de qualquer servidor no periodo de suspensão. 

Art. 19. As remoções retornam a partir de 04 de agosto de 2014. 

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Cuiabá, 22 de Maio de 2014. 

 

 

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO 

Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

 


