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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 
5.2.3. conceito bom;                                                                              0,51 a 1,00 ponto 

Total: até 30 pontos = 60% 
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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 

Total: até 1 ponto = 2% 
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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. 
 

 
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; 

0 a 0,30 ponto 
 
 

Total: até 14 pontos = 28% 
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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% 
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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% 


