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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
 
 

R E S O L U Ç Ã O Nº 005/2006 – CSMP 
 
 
 
 
Regulamenta os artigos 126 e seguintes da 
Lei Complementar Estadual nº. 141, de 09 
de fevereiro de 1996, com as alterações da 
Lei Complementar n° 309, de 27 de outubro 
de 2005, disciplinando a aferição dos 
critérios objetivos para as promoções e 
remoções por merecimento na carreira do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande 
do Norte. 

 
 
 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições, após aprovação, 

por unanimidade, em sessão ordinária de 04 de abril de 2006, na forma dos artigos 28 e 31, 

inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º 141, de 09 de fevereiro de 1996 (Lei Orgânica 

do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte), 

 

Considerando o disposto no artigo 129, § 4º, combinado com o 

artigo 93, incisos II, alíneas “a”, “b, “c” e “e”, IV e VIII-A, da Constituição Federal, com a 

redação determinada pela Emenda Constitucional n.º 45, de 08 de dezembro de 2004, bem 

como o teor da Resolução n.º 02, de 21 de novembro de 2005, do Conselho Nacional do 

Ministério Público; 
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Considerando a manifestação do poder constituinte derivado, que, 

mediante a Emenda Constitucional nº 45, disciplinou que a aferição do merecimento dar-

se-á conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no 

exercício das atividades ministeriais e pela freqüência e aproveitamento em cursos oficiais 

ou reconhecidos de aperfeiçoamento; 

 

Considerando que, conforme previsão do artigo 61 da Lei nº 8.625, 

de 12 de fevereiro de 1993, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Norte estabeleceu, em seu artigo 126, critérios objetivos para a aferição do merecimento 

dos membros do Ministério Público Estadual; 

 

Considerando a necessidade de disciplinar a valoração objetiva de 

tais critérios e a importância da implantação de um sistema para avaliação do mérito dos 

interessados nas remoções e promoções pelo critério de merecimento; 

 

Considerando ser imperioso assegurar aos interessados e à 

Instituição mecanismos que garantam a observância dos princípios constitucionais da 

Administração Pública, especialmente os da impessoalidade, moralidade, igualdade e 

eficiência, bem como a transparência, a objetividade e, sobretudo, a justiça na apuração; 

  

Considerando a imprescindibilidade de subsidiar os membros deste 

Egrégio Conselho Superior do Ministério Público com informações de natureza objetiva 

que permitam aferir de forma eficiente o mérito de cada concorrente, 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Esta Resolução estabelece o regulamento para a promoção e 

remoção por merecimento na carreira do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 

Norte e disciplina os critérios objetivos de que tratam o artigo 93, inciso II, alínea “c”, da 
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Constituição Federal e o artigo 126 da Lei Complementar Estadual n.º 141, de 09 de 

fevereiro de 1996, com as alterações da Lei Complementar Estadual n.º 309, de 27 de 

outubro de 2005. 

 

Art. 2º A valoração correspondente a cada critério objetivo de 

merecimento está descrita no Anexo desta Resolução. 

 

CAPÍTULO II 
DOS REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO E REMOÇÃO POR MERECIMENTO 

 

Art. 3º A promoção ou remoção por merecimento pressupõe que o 

candidato: 

I – conte dois anos de exercício na respectiva entrância e integre a 

primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos 

quem aceite o lugar vago; 

II – esteja com o serviço em dia; 

III – não tenha dado causa, injustificadamente, a adiamento de 

audiência no período de doze meses anterior ao pedido; 

IV – tenha comparecido com regularidade à respectiva Promotoria; 

V – não tenha sofrido pena disciplinar no período de um ano 

anterior à elaboração da lista; 

VI – não responda a processo crime por infração inafiançável. 

§ 1º Na apuração da primeira quinta parte da lista de antiguidade 

considera-se o número de cargos efetivamente preenchidos na entrância ou categoria, no 

momento de encerramento das inscrições. 

§ 2º Sendo a quinta parte da antiguidade um número fracionário, 

haverá arredondamento para cima. 

§ 3º Os requisitos previstos nos incisos II a VI serão comprovados 

mediante declaração assinada pelo candidato, sem prejuízo da possibilidade de averiguação 

pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, na forma do artigo 19 desta Resolução. 
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Art. 4º Não será promovido ou removido o membro do Ministério 

Público que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não 

podendo devolvê-los à Secretária Judiciária e/ou Cartório sem a devida manifestação, bem 

como deixar de impulsionar os procedimentos extrajudiciais.  

 

Art. 5º Não poderá constar da lista de promoção ou remoção por 

merecimento o membro do Ministério Público que estiver exercendo o cargo de 

Procurador-Geral de Justiça ou que estiver afastado da carreira para exercer cargo ou 

função públicos, estranhos à Instituição. 

 

Art. 6° Na promoção e remoção para o cargo de Promotor de 

Justiça, o merecimento será apurado em toda a carreira.  

 

Art. 7º Na promoção para o cargo de Procurador de Justiça, o 

merecimento será apurado na última entrância.  

 

Art. 8º Na remoção para o cargo de Procurador de Justiça, o 

merecimento será apurado na segunda instância. 

 

Art. 9º Será obrigatoriamente promovido ou removido quem houver 

figurado por três vezes consecutivas, ou cinco alternadas, em lista de merecimento 

elaborada pelo Conselho Superior do Ministério Público. 

 

CAPÍTULO III 
DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS 

 

Art. 10. A aferição do merecimento observará os seguintes critérios 

de ordem objetiva:  

I – desempenho funcional, compreendendo: 

a) produtividade, presteza, pontualidade, eficiência e organização 

no desempenho das funções; 
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b) efetivo exercício das funções ministeriais em Promotoria de 

difícil provimento, com base em resolução publicada semestralmente pelo Conselho 

Superior do Ministério Público, na primeira quinzena dos meses de janeiro e julho; 

c) qualidade técnica, iniciativa e segurança; 

II – número de vezes em que já tenha constado de lista de 

merecimento;  

III – participação institucional, incluindo: 

a) contribuição para o aprimoramento institucional;  

b) freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos 

de aperfeiçoamento; 

c) exercício de cargos ou funções; 

IV – aprimoramento da formação jurídica e profissional;  

V – conduta profissional e privada. 

 

Art. 11. Para os fins da alínea “b” do inciso III do artigo 10 desta 

Resolução, consideram-se: 

I - cursos oficiais: todas as atividades de formação e 

aperfeiçoamento funcionais realizadas por quaisquer dos órgãos do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Norte, os quais deverão ser ministrados pelo Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional – CEAF ou por ele chancelados;  

II – cursos reconhecidos: todas as atividades de formação e 

aperfeiçoamento funcionais realizadas por órgãos e entidades estranhos ao Ministério 

Público Estadual, competindo ao CEAF expedir o respectivo reconhecimento, mediante 

procedimento administrativo prévio em que se verifique a idoneidade do curso e a sua 

excelência. 

Parágrafo único. Em ambos os casos, o CEAF determinará a 

publicação no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de dez dias antes do término das 

respectivas inscrições, de aviso acerca da realização de curso oficial ou reconhecido de 

aperfeiçoamento. 
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Art. 12. Para fins de avaliação de seu merecimento, os membros do 

Ministério Público afastados de suas funções de órgãos de execução para exercício em 

órgãos auxiliares, funções de confiança ou cargos de provimento em comissão deverão 

encaminhar à Corregedoria-Geral relatórios mensais sobre os encargos e atribuições que 

lhes sejam próprios até o dia dezesseis do mês subseqüente. 

 

CAPÍTULO IV 
DO PROCEDIMENTO RELATIVO À PROMOÇÃO E À REMOÇÃO POR 

MERECIMENTO 
 

Art. 13. O requerimento de promoção ou remoção será instruído 

com declaração relativa aos requisitos descritos no artigo 3º, incisos II a VI, desta 

Resolução. 

§ 1º O candidato deverá formular requerimento autônomo para cada 

um dos cargos em concurso. 

§ 2º O candidato que não estiver com o serviço em dia deverá 

requerer, junto com o seu pedido de inscrição e nos mesmos autos, a justificação do atraso, 

mencionando a quantidade e a espécie de feitos judiciais e extrajudiciais que se encontrem 

em seu poder na data do requerimento e fazendo constar as datas de recebimento ou 

instauração e as informações dos seus respectivos conteúdos. 

 

Art. 14. É facultada ao candidato a apresentação de documentos que 

visem à comprovação dos títulos ou requisitos previstos nesta Resolução, para fins de 

averbação na sua ficha funcional até às 18 horas do último dia do prazo de inscrição. 

Parágrafo único. A comprovação dos títulos ou requisitos previstos 

nesta Resolução será de responsabilidade do próprio candidato. 

 

Art. 15. Encerrado o prazo das inscrições, o Presidente do Conselho 

Superior do Ministério Público determinará ao Departamento de Pessoal que preste 

informações acerca dos assentamentos administrativos dos candidatos e elabore a lista dos 

inscritos. 
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Art. 16. A lista dos inscritos será afixada em local visível e 

publicada no Diário Oficial do Estado, concedendo-se o prazo de três dias para as 

impugnações e reclamações. 

§ 1º Havendo impugnação ou reclamação, publicar-se-á edital no 

Diário Oficial do Estado para manifestação dos interessados, no prazo de três dias.  

§ 2º As impugnações e reclamações serão apreciadas pelo Conselho 

Superior do Ministério Público, em sessão especialmente convocada com tal finalidade, em 

até quinze dias após o encerramento do prazo para impugnação. 

§ 3º A participação na sessão descrita no parágrafo anterior não 

vincula o Conselheiro ao julgamento da promoção ou remoção. 

 

Art. 17. Encerrado o prazo previsto no caput do artigo anterior sem 

qualquer impugnação ou reclamação ou decididas pelo Conselho Superior as que forem 

protocolizadas, o Presidente dará ciência da decisão aos interessados e encaminhará à 

Corregedoria-Geral do Ministério Público a lista final dos inscritos, acompanhada dos 

processos para parecer prévio.  

 

Art. 18. A Corregedoria-Geral encaminhará ao Conselho Superior 

com antecedência de até sete dias da sessão designada para a formação da lista de 

merecimento os assentamentos funcionais dos membros do Ministério Público que estejam 

concorrendo. 

 

Art. 19. A Corregedoria-Geral, de ofício ou mediante solicitação de 

qualquer Conselheiro, poderá realizar diligências a fim de averiguar as informações 

prestadas pelos candidatos ou constantes de seus assentamentos funcionais. 

 

Art. 20. Não serão apreciados os pedidos de inscrição dos 

candidatos que desistirem de concorrer à promoção ou à remoção no prazo de até três dias 

antes da sessão de julgamento ou que não preencherem algum dos requisitos previstos no 

artigo 3º, e ainda nas hipóteses dos artigos 4º e 5º desta Resolução.  



Resolução nº 005/2006 – CSMP 

Parágrafo único. Na hipótese do § 2º do artigo 13 desta Resolução, 

cabe ao Conselho Superior do Ministério Público, fundamentadamente, aceitar ou não o 

pedido de justificação apresentado pelo candidato. 

 

Art. 21. Compete a cada Conselheiro preencher e assinar fichas 

previamente elaboradas, contendo sua respectiva identificação, bem como dos candidatos, 

onde fundamentará suas indicações, e que passarão a fazer parte de cada processo de 

promoção ou remoção por merecimento. 

 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 22. Fica facultada aos membros do Ministério Público, 

inscritos para concorrerem a promoções ou remoções por merecimento cujos concursos 

estejam em andamento na data da publicação desta Resolução, a atualização de seus 

assentamentos perante a Corregedoria-Geral do Ministério Público no prazo de quinze dias. 

 

Art. 23. As disposições do artigo 11 desta Resolução não se aplicam 

às promoções e remoções cujos prazos de inscrição já se encontrem encerrados na data de 

sua publicação. 

 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Plenário “William Ubirajara Pinheiro”, do Egrégio Conselho 

Superior do Ministério Público, em Natal/RN, 05 de abril de 2006. 

 

 

JOSÉ ALVES DA SILVA 
Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Conselho Superior do Ministério Público 
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MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE AZEVEDO 
Corregedora-Geral do Ministério Público 

 
 

MARIA SÔNIA GURGEL DA SILVA 
Conselheira 

 
 

MARIA VÂNIA VILELA SILVA DE GARCIA MAIA 
Conselheira 

 
 

MILDRED MEDEIROS DE LUCENA 
Conselheira 

 
 

BRANCA MEDEIROS MARIZ 
Conselheira 

 
 

VALDIRA CÂMARA TORRES PINHEIRO COSTA 
Conselheira 
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ANEXO À RESOLUÇÃO N.º 005/2006-CSMP 

 
Republicada de acordo com a 
Resolução nº 005/2008 - CSMP. 

 
 

PLANILHA DE AVALIAÇÃO 
 
 
PROMOÇÃO E REMOÇÃO POR MERECIMENTO NA CARREIRA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 
 
 

 
I. DESEMPENHO FUNCIONAL 
 
 
a) PRODUTIVIDADE, PRESTEZA, PONTUALIDADE, EFICIÊNCIA E ORGANIZAÇÃO NO 

DESEMPENHO DAS FUNÇÕES, consistentes em: 
 
1. produtividade aferida pelo volume de trabalho comprovado pelos dados constantes 
dos relatórios mensais das atividades a seu cargo, dentro do princípio da razoabilidade; 

0 a 5,00 pontos 
  
2. presteza representada pela observância de tempo razoável para a prática de ato funcional ou solução de 
problema quando não haja prazo legalmente previsto; 

0 a 5,00 pontos 
 
3. pontualidade representada pela observância dos prazos legais, levando-se em consideração o volume 
dos feitos, a complexidade, a urgência das questões envolvidas e as condições gerais de trabalho; 

0 a 5,00 pontos 
 
4. pronto atendimento às convocações, instruções e pedidos de informação dos órgãos da Administração 
Superior do Ministério Público Estadual; 

0 a 1,30 ponto 
 
5. avaliação da eficiência em razão da atuação funcional constante dos assentos individuais, resultante 
de: 

 
5.1. visitas de inspeção: 
5.1.1. conceito ótimo;                                                                          1,51 a 2,00 pontos 
5.1.2. conceito muito bom;                                                                    1,01 a 1,50 ponto 
5.1.3. conceito bom;                                                                              0,51 a 1,00 ponto 
5.1.4. conceito regular;                                                                          0,01 a 0,50 ponto 
5.1.5. conceito insuficiente;                                                                                  0 ponto 
5.2. correição: 
5.2.1. conceito ótimo;                                                                          1,51 a 2,00 pontos 
5.2.2. conceito muito bom;                                                                    1,01 a 1,50 ponto 

Total: até 30 pontos = 60% 
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5.2.3. conceito bom;                                                                              0,51 a 1,00 ponto 
5.2.4. conceito regular;                                                                          0,01 a 0,50 ponto 
5.2.5. conceito insuficiente;                                                                                  0 ponto 
5.3. nota abonadora;                                                                                   0 a 0,20 ponto 
5.4. inspeção permanente:                                                                           
5.4.1. conceito acima da média;                                                            0,11 a 0,20 ponto 
5.4.2. conceito na média;                                                                       0,01 a 0,10 ponto 
5.4.3. conceito abaixo da média;                                                                          0 ponto 

 
6. dedicação no exercício do cargo avaliada pelo trabalho desenvolvido na Promotoria, com destaque 
para as medidas adotadas para a sua melhoria e organização, levando-se em conta o uso eficiente dos 
recursos administrativos a seu dispor. 

0 a 3,00 pontos 
 
 
b) EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES MINISTERIAIS EM PROMOTORIAS DE DIFÍCIL 
PROVIMENTO, COM BASE EM RESOLUÇÃO PUBLICADA SEMESTRALMENTE PELO 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

                    
1. Exercício por período de quatro a oito meses;                                                   1,00 ponto 
 
2. Exercício por período superior a oito meses até um ano e dois meses;             1,50 ponto 
 
3. Exercício por período superior a um ano e dois meses;                               2,00 pontos 
 

 
c) QUALIDADE TÉCNICA E SEGURANÇA:  
 

1. qualidade técnica dos trabalhos aferida pela fundamentação jurídica, redação e zelo; 
0 a 2,50 pontos 

 
2. segurança aferida nas manifestações processuais pela adoção das providências pertinentes, precisas e 
sem equívocos, que revelem conhecimento jurídico e certeza no posicionamento que se está adotando. 

0 a 1,80 ponto 
 
 
CRITÉRIOS PARA O LANÇAMENTO DE PONTOS: 
 

- Para a apuração do desempenho funcional em decorrência da produtividade, 
presteza, eficiência, pontualidade e organização do trabalho, deve ser observado o 
disposto nos artigos 126 e 156 da Lei Complementar Estadual n.º 141/96, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual n.° 309/2005, considerando 
como fonte de dados a análise dos relatórios de correições e inspeções, os relatórios 
mensais e de transição, as informações de inspeções permanentes e as avaliações do 
estágio probatório realizadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público. 
  
- Para a pontuação será levada em consideração a atribuição da Promotoria fixada em 
Lei ou Resolução (número de feitos, população e problemas sociais, estrutura e 
condições de trabalho, compreendendo o número de estagiários e funcionários à 
disposição, pauta de audiências, passivo recebido, qualidade das instalações físicas e a 
quantidade de material de apoio disponível). 
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- Nas Promotorias judiciais em que todos os atos sejam regidos por prazos processuais, o item I.a.2 
(presteza) será considerado prejudicado e o item I.a.3. (pontualidade) terá sua pontuação dobrada. 
 
- Nas Promotorias extrajudiciais em que, para a prática de atos ou solução de problemas não haja 
prazo legalmente previsto, o item I.a.3 (pontualidade) será considerado prejudicado e o item I.a.2. 
(presteza) terá sua pontuação dobrada. 

 
- Para os efeitos desta Resolução, considera-se Promotoria de difícil provimento a que permanecer 
vaga após a publicação consecutiva de três editais de remoção ou promoção.  

 
- Provida a Promotoria deixará de integrar a lista que será publicada semestralmente pelo Conselho 
Superior do Ministério Público, só voltando a integrá-la se a situação se repetir. 

 
- A pontuação do item I.b (exercício das funções ministeriais em promotorias de difícil provimento) 
pressupõe, no mínimo, quatro meses de efetivo exercício em Promotoria assim considerada, e seu limite 
máximo é de 2,00 pontos. 

 
- A qualidade e segurança considerarão a atividade postulatória do membro do Ministério Público, 
adoção de providências, o ajuizamento de ações, a interposição de recursos e/ou a atuação extrajudicial 
(instauração de inquéritos civis, recomendações, audiências públicas e TAC’s). 

 
-  O desempenho funcional será avaliado com prevalência dos dados relativos aos doze 
últimos meses. 

 
 

II. NÚMERO DE VEZES QUE JÁ TENHA CONSTADO EM LISTA 
DE MERECIMENTO 
 
 

O número de vezes que constou em lista de merecimento será pontuado pela comprovação do seguinte: 
 

a) ter figurado quatro vezes alternadas em lista de merecimento;  
1,00 ponto 

 
b) ter figurado três vezes alternadas em lista de merecimento;  

0,75 ponto 
 

c) ter figurado duas vezes alternadas ou consecutivas em lista de merecimento;  
0,50 ponto 

 
d) ter figurado uma vez em lista de merecimento.  

0,25 ponto 
 
CRITÉRIOS PARA O LANÇAMENTO DE PONTOS: 
 

- As listas de merecimento serão consideradas de acordo com o concurso a que se 
refiram, de modo que: a) nos concursos de remoção, consideram-se as indicações do 
membro do Ministério Público tão-somente para as remoções a que ele tenha 
concorrido enquanto lotado na Promotoria ou Procuradoria de Justiça por ele 
titularizada; b) nos concursos de promoção, consideram-se as indicações do membro 
do Ministério Público tão-somente para as promoções a que ele tenha concorrido na 
mesma entrância ou categoria inferior à pretendida. 
 

Total: até 1 ponto = 2% 
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III. PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 
a) CONTRIBUIÇÃO PARA O APRIMORAMENTO:  
 

 
1. participação comprovada em mutirões e sessões do júri popular, quando designado 
sem prejuízo de suas funções, assegurada a participação de todos quantos manifestarem 
interesse, que será pontuada a cada cinqüenta processos ou cinco sessões do Tribunal do 
Júri; 

0 a 2,00 pontos 
 

2.substituição não remunerada, exceto os casos de substituição automática, mediante 
comprovação de exercício pelo  período  : 
 
a) de até 60 dias;                  0 a 0,50 
ponto 
 
b) de 61 a 120 dias;                        0,51 a 1,00 
ponto 
 
c) de 121 a 180 dias;            1,01 a 1,50 
ponto 
 
d) de 181 a 240 dias;         1,51 a  2,00 
pontos 
 
e) de 241 a 360 dias;          2,01 a 2,50 
pontos 
 
f) acima de 360 dias.        2,51 a 3,00 
pontos   
 
3. participação como conferencista, palestrante ou autor de teses, em cursos, 
seminários, jornadas e congressos jurídicos de interesse funcional ou institucional, 
sendo indispensável a apresentação dos certificados;  

0 a 0,70 ponto 
 
4. publicação de artigos, trabalhos e teses em livros, revistas ou periódicos jurídicos, como autor ou co-
autor, sobre temas jurídicos de relevância funcional e/ou institucional, excetuando-se a publicação por 
meio eletrônico; 

0 a 0,50 ponto 
 
5. contribuição para o aprimoramento da legislação, da organização e da administração 
do Ministério Público, desde que não seja atribuição inerente à função desempenhada; 

0 a 0,50 ponto 
 
6. premiação em concurso de interesse institucional; 

Total: até 14 pontos = 28% 
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0 a 0,30 ponto 
 
 

CRITÉRIO PARA O LANÇAMENTO DE PONTOS: 
 
- Independentemente do número de contribuições, a pontuação máxima de cada item restringe-se aos 
limites nele descritos, pelo que a soma de pontos de todos os itens relativos à contribuição para o 
aprimoramento não poderá ser superior a 7,00 pontos. 
 
 

b) FREQUÊNCIA E APROVEITAMENTO EM CURSOS OFICIAIS OU RECONHECIDOS DE 
APERFEIÇOAMENTO 

0 a 3,00 pontos 
 
 
CRITÉRIOS PARA O LANÇAMENTO DE PONTOS: 
 

- A freqüência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento serão 
pontuados a cada doze horas de atividades por ano, efetivamente comprovadas, com 0,30 ponto. 

 
- Independentemente do número de títulos, a pontuação máxima está limitada a 3,00 pontos. 

 
 
c) EXERCÍCIO DE CARGOS OU FUNÇÕES: 
 

1. Procurador-Geral de Justiça:          3,00 pontos 
 
2. Corregedor-Geral:           2,00 pontos 
 
3. Ouvidor:                                                                                                           1,00 ponto 

 
 

CRITÉRIOS PARA O LANÇAMENTO DE PONTOS: 
 

- A pontuação não pode ultrapassar os limites demarcados para cada item, ainda que o membro do 
Ministério Público tenha exercido um mesmo cargo ou função por mais de uma vez.  

 
- Independentemente do número de cargos ou funções exercidos, a pontuação máxima está limitada a 
4,00 pontos. 
 
- O exercício de cargo ou função será valorado a partir do sexto mês consecutivo. 

 
 

IV. APRIMORAMENTO DA FORMAÇÃO JURÍDICA E 
PROFISSIONAL 
 
 

a) Doutorado (pós graduação stricto sensu) reconhecido pelo MEC (sem o afastamento 
previsto no artigo 197, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 141/96 c/c 
Resolução n.º 005/2005-CSMP); 

2,00 pontos 
 

Total: até 4 pontos = 8% 



Resolução nº 005/2006 – CSMP 

b) Mestrado (pós graduação stricto sensu) reconhecido pelo MEC (sem o afastamento 
previsto no artigo 197, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 141/96 c/c 
Resolução n.º 005/2005-CSMP); 

1,40 ponto 
 
c) Curso de especialização (pós graduação lato sensu) reconhecido pelo MEC (sem o 
afastamento previsto no artigo 197, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 
141/96 c/c Resolução n.º 005/2005-CSMP). 

0,60 ponto 
 

CRITÉRIOS PARA O LANÇAMENTO DE PONTOS: 
 

- Nos casos de doutorado, mestrado e curso de especialização com afastamento, nos termos do art. 197, 
inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 141/96 c/c a Resolução n.° 005/2005, do Conselho Superior 
do Ministério Público, a pontuação corresponderá a cinqüenta por cento da acima atribuída às hipóteses 
correspondentes. 
 
- Independentemente do número de títulos, a pontuação máxima está limitada a 4,00        pontos. 

 
 

V. CONDUTA PROFISSIONAL E PRIVADA 
 
 

No julgamento da conduta profissional e privada atentar-se-á para: 
 
a) a urbanidade no tratamento dispensado aos cidadãos, juízes, advogados, defensores, 
partes, funcionários e colegas; e 

0 a 0,50 ponto 
 
b) a conduta adequada na vida pública e particular. 

0 a 0,50 ponto 
 
 

CRITÉRIO PARA O LANÇAMENTO DE PONTOS: 
 

- Neste item será avaliada a conduta do membro do Ministério Público tanto em suas 
atividades funcionais quanto de natureza particular, considerando-se a exigibilidade de 
um comportamento escorreito sedimentado em padrões ético-morais de tal ordem que 
não fique sujeito à reprovação da coletividade.  

 
TOTAL: 50 pontos 

 
 
 

 

 
 

Total: até 1 ponto = 2% 


