
 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 

ATO   REGULAMENTAR  Nº    04/99/CM 
 

O CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO,  no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a decisão proferida 
pelo Egrégio Conselho da Magistratura; 

 
RESOLVE: 
Baixar o seguinte Ato Regulamentar referente ao Programa de 

Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório dos servidores da 1ª Instância do Poder 
Judiciário: 

I  -  DAS  AVALIAÇÕES: 
 
1 – O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ao 

entrar em exercício, cumprirá o estágio probatório previsto na Lei Complementar Nº  04/90,  
de  15.10.90,  com as alterações constantes no art. 06 da Emenda Constitucional Nº 19,  de  
04.06.98. 

 
2 – A avaliação do servidor durante o estágio probatório será 

realizada de  acordo com as disposições deste Ato. 
 
3 –  O período de Estágio Probatório compreende 36 (trinta e 

seis) meses a partir da data de posse do servidor em qualquer dos cargos do Poder 
Judiciário, durante o período que o mesmo demonstrará aptidão ao cargo para o qual foi 
nomeado. 

 
4 – O Estágio Probatório é obrigatório, não sendo dispensados 

nem mesmo os servidores que já eram estáveis;  não havendo aproveitamento de período de 
estágio probatório realizado anteriormente (Revista do STJ/p.232/92)  

 
5 – Para cada avaliação será utilizado o formulário aprovado por 

este Conselho,  conforme anexo I deste Ato. 
 
6 – Deverão ser realizadas 05 (cinco) avaliações no período do 

Estágio Probatório,  sendo 01 (uma) a cada 06 (seis) meses de trabalho, a partir da data de 
posse do servidor.  A última avaliação deverá ser efetuada 06 (seis) meses antes do término 
do referido estágio, e devendo nela ser anexada um atestado de idoneidade moral, a ser 
providenciado pelo servidor,  junto a autoridade local. 

 
7 – Caso o servidor no transcorrer do Estágio Probatório, 

responda a Processo Disciplinar, ou se exonere, deverá a Coordenadoria  Administrativa 
enviar anexado no formulário correspondente ao período da avaliação, documentos 
pertinentes ao assunto, ao Departamento de Recursos Humanos deste Tribunal. 

 
8 – O formulário de Avaliação de Desempenho possui 05 (cinco) 

Fatores a serem considerados: 
1. PRODUTIVIDADE: refere-se à habilidade, eficiência e busca da qualidade 

demonstrada pelo servidor ao planejar, executar e/ou controlar atividades típicas do seu 
cargo/especialidade. 

2. RELACIONAMENTO PROFISSIONAL E HUMANO: refere-se à qualidade das 
interações sociais/profissionais mantidas pelo servidor com pessoas com as quais se 
relaciona no exercício das suas atividades,   sua disposição e habilidade para trabalhar 
em equipe.  



3. INICIATIVA E COMPROMETIMENTO COM O TRABALHO: refere-se à 
capacidade de tomar decisões e/ou resolver problemas relativos à execução de suas 
atividades;  ao  grau de envolvimento  do  servidor  com  o  trabalho,   com  a  
Instituição  e  à  observância  das normas  legais  e  regimentais. 

4.  RESPONSABILIDADE: refere-se ao empenho do servidor em zelar pelos materiais e 
equipamentos; cumprir prazos e manter sigilo sobre informações confidenciais. 

5. ASSIDUIDADE: refere-se à  freqüência com que o servidor comparece ao trabalho. 
 

9  – Deverão ser atribuídos pontos de 01 (um)  a  10 (dez), 
obedecendo aos critérios de Níveis de Desempenho: 
 

ESCALA 
Acima  dos  Padrões 

 Estabelecidos 
Dentro  dos  Padrões  

Estabelecidos 
Abaixo   dos   Padrões 

Estabelecidos 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
10 –   O total  de  pontos  por  Avaliação de Desempenho é,  no 

mínimo 05 (cinco)  e,  no máximo,  50 (cinqüenta) pontos  inteiros, para cada período. 
 

11 – O total geral de pontos a ser alcançado nas 05  (cinco) 
avaliações será, no mínimo de 125 (cento e vinte e cinco) pontos e, no máximo de 250 
(duzentos e cinqüenta) pontos. 

12 – O servidor que não atingir o total geral mínimo igual a 125 
(cento e vinte e cinco) pontos nas 05 (cinco) avaliações,  será  considerado inapto para o 
cargo  e, portanto, será exonerado, e se estável será reconduzido ao cargo anteriormente 
ocupado, observado o disposto no art. 36,  da Lei Complementar Nº 04, de 16.10.90. 

 
13 – Para os casos de Licença Maternidade, cujo o afastamento 

da servidora coincida com o período integral de 01 (uma) avaliação, não será efetuada a 
Avaliação de Desempenho correspondente ao período. Dessa forma, ela será avaliada em 
apenas 04 (quatro) períodos. O total geral de pontos mínimos para que o mesmo alcance a 
estabilidade no Serviço Público será igual a 100 (cem) pontos e o total geral de pontos 
máximo, a ser alcançado nas 04 (quatro) avaliações, será de 200 (duzentos) pontos. 

 
14 – Em caso de mudança de lotação do servidor em estágio, a 

avaliação  deverá  ser  realizada  no  local  onde  permanecer  por  período  igual  ou  
superior    a 90 (noventa) dias. 

15 –  O Formulário de Avaliação de Desempenho do Estágio 
Probatório,  após o seu preenchimento, deverá ser encaminhado pela Coordenadoria 
Administrativa   ao  Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. 

 
16 – À Coordenadoria Administrativa cabe obedecer 

rigorosamente os prazos estabelecidos para cada período  e  encaminhar a avaliação  até 15 
(quinze) dias após o término do  mesmo. 

Parágrafo único -  A não observância dos prazos pela 
Coordenadoria Administrativa, sujeitá-la-á à advertência, por este Conselho. 

 
17 –  Ao receber a 5ª (quinta)  e última Avaliação de 

Desempenho do servidor, o Departamento de Recursos Humanos submeterá  à apreciação 
do Presidente do Conselho da Magistratura,  os autos devidamente instruídos. 

 
18 –   Caberá  ao  Conselho  da  Magistratura: 

a) Homologar,  através  de Portaria,  a  estabilidade no Serviço Público do servidor que 
atingir a pontuação necessária; 

b) Exonerar o servidor que não atingir a pontuação mínima necessária, exigida por este 
Ato, bem como, daqueles que responderam a Processo Disciplinar durante o período do 
Estágio Probatório, cujo processo já tenha sido transitado em julgado e cuja conclusão 
ensejou a aplicação de penalidade que impeça a declaração de estabilidade; 

c) Apreciar os recursos cabíveis contra a decisão da Comissão de Análise de Avaliação de 
Desempenho do Estágio Probatório. 

d) Decidir sobre os casos não previstos neste Ato. 
 



II   -   DOS  AVALIADOS: 
 
19 – Ao tomar posse, o servidor receberá informações e 

orientações sobre o Programa de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório e tomará 
ciência do presente Ato Regulamentar na Comarca,  preferencialmente, pela Coordenadoria  
Administrativa. 

 
20  –   Caso o servidor discorde dos pontos a ele atribuídos, 

deverá registrar  a  sua  discordância em formulário específico, conforme anexo II deste 
Ato, no prazo de 10 (dez) dias,  para que a Comissão de Análise  de Avaliação de 
Desempenho aprecie o expediente de  reconsideração,  no prazo de 15 (quinze) dias. 

 
21 – Caberá recurso ao Conselho da Magistratura  contra  a  

decisão da Comissão de Análise de  Avaliação. 
 
III  -  DOS  AVALIADORES: 
 
22 –  O servidor será avaliado individualmente: 

a) NO FORO JUDICIAL:  pelo  Juiz  Diretor   do  Foro   e   por  um  Escrivão. 
b) NO FORO ADMINISTRATIVO:  pela Chefia Imediata do servidor e/ou pelo 

Coordenador Administrativo,   com o visto do Juiz Diretor do Foro. 
c) NO JUIZADO ESPECIAL:  pelo  Juiz  Titular   e   Escrivão. 

 
23 –   A Comissão de Análise  de  Avaliação  de  Desempenho 

do Estágio  Probatório será designada pelo Juiz de Direito,  que encaminhará cópia da 
portaria ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça  e  deverá  ser  
composta:  
a) nos Fóruns:  pelo Juiz de Direito Diretor do Foro,  pelo  Coordenador Administrativo e  

por um Escrivão. 
b) Nos Juizados Especiais:  pelo Juiz Titular,  pelo escrivão e um servidor. 

 
24 –   O servidor que se encontrar em estágio Probatório não 

poderá ser avaliador. 
25 – Este Ato Regulamentar, entrará em vigor na data de sua 

publicação, mantidas as disposições contidas no Ato Regulamentar Nº 02/94/CM aos 
servidores que tomaram posse anterior   a  05.06.98. 

 
PUBLIQUE-SE.   REGISTRE-SE.   CUMPRA-SE. 
 
Tribunal  de  Justiça do  Estado  de  Mato  Grosso,  em Cuiabá, 

1º de outubro de  1999. 
Desembargador  WANDYR CLAIT DUARTE 
     Presidente do Conselho da Magistratura 
 
Desembargador  MUNIR  FEGURI 
                      Membro  
Desembargador  PAULO INÁCIO DIAS LESSA 

                                          Membro   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
I  -  IDENTIFICAÇÃO 

Nome:   Data de Posse: ___/___/___ 

Cargo:   Referência:  Lotação:   

Avaliação:         1        2         3        4      5 Período de Avaliação:  ___/__/___ a  ___/___/___ 

 
CRITÉRIOS  DE  AVALIAÇÃO   -   ESCALA  DE   01    a   10 

 
II  -  ESCALA 

Acima  dos  Padrões 
Estabelecidos 

Dentro  dos  Padrões 
Estabelecidos 

Abaixo   dos   Padrões Estabelecidos 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

III  -  FATORES  DE  AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 
 

1. Produtividade: refere-se à habilidade, eficiência e busca da 
qualidade demonstrada pelo               servidor ao planejar, executar 
e/ou controlar atividades típicas do seu cargo/especialidade. 

 

2. Relacionamento Profissional e Humano: refere-se à qualidade das 
interações sociais/profissionais mantidas pelo servidor com pessoas 
com as quais se relaciona no exercício das suas atividades e sua 
disposição e habilidade para trabalhar em equipe.  

 

3. Iniciativa e comprometimento com o trabalho: refere-se à 
capacidade de tomar decisões e/ou resolver problemas relativos à 
execução de suas atividades;  ao  grau de envolvimento do servidor 
com o trabalho e com a Instituição e à observância das normas legais e 
regimentais. 

 

4. Responsabilidade: refere-se ao empenho do servidor em zelar pelos 
materiais e equipamentos; cumprir prazos e manter sigilo sobre 
informações confidenciais. 

 

5. Assiduidade: refere-se a freqüência com que o servidor comparece 
ao trabalho. 
 

 

 
TOTAL 

 

 
IV   -   DADOS  DE  CONTROLE 

 
_________________________           ____________________________        ____/____/___    

                    Assinatura  do  Avaliador                                                   Assinatura do Avaliado                                                   Data                                            
 
 

V    -   COMISSÃO  DE  AVALIAÇÃO 
  

 ______________________                   __________________    _________________________    
Assinatura do Juiz Diretor do Fórum                           Assinatura da  Comissão                               Assinatura da  Comissão  
e/ou Juiz Diretor do Juíza 
 


