
 

ATO NORMATIVO Nº 01/2016/CGSDCR         1 

 

ATO NORMATIVO Nº 01/2016/CGSDCR 

Atualiza a política de avaliação de 

desempenho dos servidores do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso para 

efeito de progressão vertical na carreira, e 

dá outras providências.  

 

O COMITÊ GESTOR do Sistema de Desenvolvimento de 

Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 27, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.814/2008, e  

CONSIDERANDO o princípio da eficiência estabelecido no 

Art. 37 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de oportunizar 

práticas de gestão de pessoas que estimulem o esforço e o comprometimento dos servidores 

que materializam suas competências em forma de resultados no trabalho; 

CONSIDERANDO a necessidade de orientar os investimentos 

em capacitação para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes específicas 

com vistas à execução satisfatória e melhoria dos serviços judiciários; 

RESOLVE: 

Art. 1º  Atualizar a política de avaliação de desempenho dos 

servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso com os critérios de avaliação e classificação, 

nos termos do artigo 27, da Lei Estadual nº 8.814/2008. 

Art. 2º São princípios norteadores da avaliação de 

desempenho dos servidores: 

I –  Assegurar a fidedignidade entre as informações aferidas 

na avaliação e o real desempenho dos servidores e a credibilidade do processo avaliativo; 



 

ATO NORMATIVO Nº 01/2016/CGSDCR         2 

 

 II -  Transparência e publicidade dos procedimentos, diretrizes 

e regras do processo avaliativo, visando a participação e confiança do servidor; 

III – Utilizar com exclusividade as informações obtidas na 

avaliação para ações de desenvolvimento e motivação dos servidores visando a melhoria dos 

serviços judiciários; 

I - ABRANGÊNCIA DO PROCESSO AVALIATIVO 

Art. 3º Serão avaliados todos os servidores ativos que 

tenham laborado no mínimo 03 (três) meses, contínuos ou interpolados, no ano 

correspondente à avaliação.  

§1º. Não será considerada para fins de progressão funcional a 

avaliação de desempenho eventualmente aplicada ao servidor que não possua o tempo 

mínimo de labor previsto no caput deste artigo, constituindo mera liberalidade entre o 

servidor e seu superior para fins de feedback entre eles.  

§2º. Excetuam-se às regras dispostas neste artigo, os servidores 

licenciados para desempenho do mandato em confederação, federação, associação de classe 

de âmbito estadual, sindicato representativo da categoria, entidade fiscalizadora da profissão e 

cargo eletivo do Poder Executivo ou Legislativo.  

Art. 4º O Coeficiente de Desempenho anual de cada 

Servidor (CDS) será calculado pela composição entre a autoavaliação do servidor e a 

avaliação realizada por superior imediato (servidor ou magistrado). 

Art. 5º Os servidores serão avaliados pelo superior imediato 

à data da avaliação, desde que a relação de subordinação tenha, no mínimo, 03 (três) meses 

laborados no ano correspondente à avaliação. 

§1º Para efeito da avaliação de desempenho, o superior imediato 

avaliador será o servidor ou magistrado que delega as atividades, acompanha a execução, 

cobra a qualidade e os prazos, independentemente de designação formal de sua hierarquia. 
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§2º Caso o superior imediato atual não tenha liderado o servidor 

pelo prazo mínimo estabelecido no caput, a avaliação será realizada pelo superior anterior, 

desde que o avaliador permaneça ligado ao quadro de servidores ou magistrados ativos deste 

Poder e atenda ao prazo mínimo do caput, e assim sucessivamente. 

§3º Na hipótese de nenhum dos superiores atenderem ao 

requisito do caput e do §1º, a avaliação será feita pelo superior imediato atual. 

 

II - PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO 

Art. 6º A coleta da avaliação de desempenho será anual, 

preferencialmente no mês de outubro de cada ano, com duração mínima de 30 (trinta) dias 

úteis. 

Parágrafo único. O período de aplicação da avaliação deverá 

ser divulgado com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

II – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 7º A avaliação de desempenho dos servidores do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso será norteada pelos conceitos metodológicos da gestão 

por competências, mensurando as entregas individuais do servidor bem como o cumprimento 

de metas individuais, setoriais ou institucionais. 

Art. 8º A mensuração da contribuição individual 

(entrega/resultado) de cada servidor será feita por meio de indicadores comportamentais 

objetivos, observáveis e evidenciáveis, preferencialmente derivados do Planejamento 

Estratégico do Poder Judiciário de Mato Grosso. 

Art. 9º A complexidade das contribuições esperadas de cada 

servidor será compatível com suas atividades laborais e balizadas pelas carreiras, designações 

e cargos ocupados: 
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I – Para os servidores não designados para cargo comissionado 

ou função de confiança, a complexidade será compatível com as atribuições de seu cargo ou 

função pública; 

II - Para os servidores comissionados e os designados para cargo 

comissionado ou função de confiança, a complexidade será compatível com as atribuições 

inerentes ao cargo de comissão ou função; 

Art 10. Os indicadores comportamentais que comporão a 

avaliação dos servidores serão divulgados antes da efetiva aplicação da avaliação. 

Art 11. A adoção de indicadores de cumprimento de metas 

ocorrerá de modo progressivo a cada avaliação, obedecendo aos seguintes critérios: 

§1º. A definição dos indicadores de cumprimento de metas será 

feita de modo participativo com as diversas áreas do PJMT; 

§2º. As metas serão específicas, mensuráveis, alcançáveis, 

relevantes e temporais; 

§3º. Os indicadores de cumprimento de metas poderão ser 

relacionados a metas individuais, metas de sua equipe, de seu setor, área ou ainda metas 

institucionais do PJMT; 

§4º. Poderão ser utilizados diferentes indicadores de 

cumprimento de metas para cada área ou grupo de servidores do Poder Judiciário, utilizando-

os, isoladamente ou combinados. 

§5º. Os indicadores de metas que comporão a avaliação dos 

servidores serão publicados no primeiro semestre do ano a que se refere a avaliação. 

 

IV – INSTRUMENTALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

Art 12. Compete à Administração do Tribunal de Justiça 

expedir normativas complementares para regular, coordenar, organizar, operacionalizar, 
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controlar e instrumentalizar a avaliação de desempenho, segundo as diretrizes e critérios 

estabelecidos neste Ato, incluindo entre outras coisas:  

I. Definição de papéis de trabalho;  

II. Definição de competências e respectivos indicadores; 

III. Definição das escalas de avaliação; 

IV. Definição de regras de cálculo, pesos de ponderação; 

V. Regras de utilização de formulários e interfaces de 

aplicação da avaliação; 

VI. Definição de metas, incluindo sua periodicidade e 

aplicabilidade a cada servidor; 

VII. Regulamentação de procedimentos de cada fase; 

VIII. Constituição de comissão de avaliação de desempenho, 

responsável pelas ações de instrumentalização da 

avaliação. 

Art 13. Deverão integrar a comissão de avaliação de 

desempenho, ao menos: 

I. Dois membros do Comitê Gestor do SDCR; 

II. Um representante de cada Sindicato; 

III. Representantes das áreas de Recursos Humanos, 

Escola dos Servidores e Planejamento. 

 

V – PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR – PROGRESSÃO VERTICAL 

Art 14. O período de estágio probatório será computado como 

contagem de interstício temporal de 03(três) anos, previsto no artigo 27 da Lei n.º 8.814/2008 
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- SDCR – Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder 

Judiciário do Estado do Mato Grosso.    

Art 15. Para que o servidor obtenha a progressão funcional 

vertical, o coeficiente de desempenho apurado em seu ciclo avaliativo deve ser igual ou 

superior a 70% (setenta por cento). 

Art 16. O ciclo avaliativo de cada servidor será calculado por 

média simples das avaliações, apuradas imediatamente, após interstício de 03 (três) anos de 

efetivo exercício no nível anterior. 

Art 17. O servidor que não alcançar a média estabelecida no 

artigo 15, terá seu ciclo avaliativo estendido até a apuração da próxima avaliação, de modo 

sucessivo, até que a média seja alcançada. A partir de então será dado início ao novo ciclo 

avaliativo; 

Art 18. Quando alcançar a média, sua progressão funcional 

vertical ocorrerá na data de término do respectivo ciclo, iniciando-se a partir disto, um novo 

ciclo avaliativo.  

Art 19. Caso o servidor não responda a auto avaliação ou 

responda “não se aplica”, a avaliação do superior imediato será considerada com peso integral 

para cálculo do desempenho.  

Art 20. Caso o superior imediato não responda, a auto 

avaliação será considerada com peso integral para cálculo do desempenho do servidor.  

Art 21. Caso superior imediato responda que o indicador 

comportamental “não se aplica” a seu subordinado, o indicador será eliminado da avaliação 

do servidor subordinado, com consequente anulação da resposta de auto avaliação, caso 

exista.  
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VI – DISPOSIÇÕES GERAIS E QUESTÕES TRANSITÓRIAS 

Art 22. Os servidores identificados como chefes imediatos, 

que injustificadamente não avaliarem seus subordinados, estarão sujeitos às penalidades 

previstas no artigo 9º do Provimento 5/2008/CM; 

Art 23. Caberá recurso ao Conselho da Magistratura, no prazo 

de 30 (trinta) dias, após a publicação do Coeficiente de desempenho do Servidor; 

Art 24. Esta política será revisada anualmente, visando 

refletir a modernização das práticas institucionais de gestão de pessoas e favorecer o 

aperfeiçoamento de regras que contribuam para uma avaliação justa para todos os Servidores. 

Art 25. Este Ato Normativo entra em vigor na data da sua 

publicação, revogando o Ato Normativo n. 01/2015-CGSDCR, de 18-11-2015. 

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2016.  

 

Desembargador Juvenal Pereira da Silva 

Líder do Comitê Gestor 
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Dr. João Thiago de França Guerra 
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Flávio de Paiva Pinto  Rosecler Alves de Oliveira 
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