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Ofício: 121/SINDEP/2021 
 

Belo Horizonte, 26 de maio de 2021. 

 
Ao Exmo. Sr. 

JOAQUIM FRANCISCO NETO E SILVA 

Delegado Geral de Polícia 

Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 - Serra Verde 

Cidade Administrativa - Edifício Minas, 4º Andar 

Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-900 

 

 

Assunto: Solicita informações sobre o edital de remoção dos Escrivães de Polícia.  

 

 

Exmo. Sr. Chefe de Polícia, 

 

O SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS - SINDEP/MG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional 

das Pessoas Jurídicas sob o n° 15.021.365.0001-70, com fulcro no art. 5º, XXI, LXX, “b” 

e art. 8°, III da Constituição Federal, no interesse da categoria que representa, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu presidente 

em exercício, expor e solicitar.   

Têm aportado, nesta entidade sindical, diversas reclamações sobre a 

maneira como se deram os processos de remoção realizados ao longo dos anos. 

Conhecedores da perspectiva moderna e profissional desta administração, em que se 

prioriza a utilização de critérios técnicos e objetivos para o desenvolvimento da gestão 

organizacional, entendemos ser necessário o estabelecimento de uma nova 

metodologia para a realização do processo de remoção dos servidores. E, ainda: 

Considerando a proximidade da conclusão do curso de formação dos 

Escrivães de Polícia, pela ACADEPOL; 

Considerando a necessidade de dar conhecimento àqueles Escrivães de 

Polícia lotados nas unidades policiais do interior e que desejam mudar suas lotações; 

Considerando a escassez de servidores e a necessidade de uma 

distribuição/dimensionamento a partir de avaliações objetivas da demanda de trabalho; 

Considerando a necessidade do estabelecimento de prazo razoável para os 

policiais avaliarem e se organizarem, no sentido de fazerem os pedidos de remoção, 

evitando-se a frustração dos servidores e o dispêndio de energia com inscrição para 

localidade onde não haverá vaga.  
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Considerando a redação do caput do Art. 52.  da LOPC, que dispõe que “o 

policial civil só poderá ser removido de um município para outro, com prévia publicação 

de edital, observada a existência de vaga no quadro de distribuição de pessoal da 

PCMG(...)” 

Considerando os princípios constitucionais da impessoalidade, 

transparência e eficiência; 

Sugerimos que a lista das unidades para as quais serão liberadas vagas 

para remoção de servidores seja publicada junto ao edital de remoção, apresentando 

os critérios objetivos que serão utilizados para atender os Escrivães de Polícia inscritos, 

principalmente com relação ao tempo de atividade policial civil, permitindo ainda ao 

servidor estabelecer em seu pedido uma lista classificatória com alternativas de seu 

interesse.   

  Certos de que podemos contar com vossa colaboração, colocamo-nos à 

disposição. 

Atenciosamente, 

 
 

BRUNO FIGUEIREDO VIEGAS 
  Presidente  


