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DECRETO N° 41.140, DE 23 DE JANEIRO DE 2008 
 

DISCIPLINA OS CRITÉRIOS DE LOTAÇÃO E DESLIGAMENTO DOS SERVIDORES 
INTEGRANTES DOS ÓRGÃOS DISCIPLINARES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, 
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
tendo em vista o que consta do Processo nº E-12/299/2008. 
CONSIDERANDO que a Administração Pública, em face do impostergável dever de zelar pelo atendimento 
aos padrões máximos de ética e moralidade, possui em sua estrutura órgãos incumbidos do desenvolvimento 
de atividades disciplinares, 
CONSIDERANDO que os quadros dos órgãos disciplinares são compostos por servidores que, por inexistir, 
ainda, a formação acadêmica específica para o desenvolvimento de tal função, bem como quadro próprio, 
advém dos quadros das respectivas Pastas, 
CONSIDERANDO que a permanência dos servidores nos órgãos disciplinares se dá por período finito, 
podendo ser removidos para outras funções, segundo sua própria vontade ou, ex-officio, por interesse do 
serviço, 
CONSIDERANDO que se mostra imperativo que a Administração Pública possibilite aos integrantes dos 
aludidos órgãos disciplinares, em face de sua transitoriedade, o mínimo de garantia de que, em razão do 
exercício daquelas atividades, quando de seu afastamento, não serão alvo de vindita, 
CONSIDERANDO que tal medida se caracteriza como sendo um dos vetores primordiais para o alcance da 
melhoria das atividades estatais, mormente aquelas relacionadas à segurança pública, sendo assunto 
presente em diversos fóruns à nível nacional, dentre os quais destaca-se o trabalho intitulado “Projeto 
Segurança Pública para o Brasil", e 
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de disciplinar as providências a serem adotadas para fins de 
lotação e desligamento, nos órgãos disciplinares, dos servidores da Administração Direta, Autarquias e 
Fundações. 
DECRETA: 
Art. 1º - A lotação de servidores públicos em órgãos disciplinares da Administração Direta, Autarquias e 
Fundações Públicas, tais como Corregedorias, Comissões Permanentes de Inquérito Administrativos, 
Comissões de Sindicância e congêneres, bem como o desligamento, só se efetuará com a aquiescência dos 
titulares dos respectivos órgãos. 
Art. 2º - O servidor integrante dos quadros dos órgãos disciplinares, ao ser desligado, salvo com sua 
anuência expressa, não poderá ser designado para o exercício de função na qual esteja sob a subordinação 
direta de servidor que tenha sido alvo de investigação de que tenha sido responsável. 
Art. 3° - Quando de seu desligamento, ainda que por interesse do serviço, será garantida ao servidor a 
possibilidade de escolha de sua nova lotação, onde ficará lotado por período mínimo de 01 (um) ano. 
Art. 4° - Aos servidores integrantes dos órgãos disciplinares ligados ao sistema estadual de Segurança 
Pública, além do previsto nos arts. 2º e 3º deste Decreto, fica garantido que sua nova lotação, salvo com sua 
anuência expressa, não se efetuará nos órgãos operacionais das corporações que o compõe. 
Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
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