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ATO NORMATIVO Nº 01/2012/CGSDCR 
 

Regulamenta a 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, aprova o 

seguinte Ato Normativo: 

Art. 1º. Os servidores efetivos e estáveis do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, no exercício ou não de cargo comissionado ou função de confiança, 

serão avaliados anualmente, observadas as disposições deste ato.  

Art. 2º. O servidor será avaliado: 

I – Nos gabinetes dos Desembargadores, pelo respectivo 

Desembargador;  

II – Na Secretaria do Tribunal de Justiça, pelo superior imediato 

onde estiver lotado; 

III  – No foro administrativo da Comarca, pelo juiz Diretor do Foro;  

IV  – Na Secretaria de Vara e no Juizado Especial, pelo juiz de 

Direito ou substituto titular ou designado para jurisdicionar a unidade judiciária; 

V – Nos casos de cessão do servidor com ônus para o Poder 

Judiciário, pela chefia imediata do servidor no órgão que se encontrar lotado; 

VI  – Nos casos de licença para o desempenho de mandato classista, 

com ônus para o Poder Judiciário, pela chefia imediata do servidor na Confederação, 

associação de classe de âmbito Estadual, sindicato representativo de categoria e entidade 

fiscalizadora de profissão, para a qual o servidor fora licenciado. 



 

 

 

 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COMITÊ GESTOR DO SDCR 

 

 

§ 1°. Os servidores investidos na função de confiança de Gestor 

Geral serão avaliados pelo Juiz Diretor do Foro, e o Gestor Judiciário pelo Juiz de Direito, 

substituto ou titular, designado para jurisdicionar a unidade judiciária. 

§ 2°. O Juiz Diretor de Foro ou Juiz de Direito poderá delegar, 

respectivamente, ao Gestor Geral e ao Gestor Judiciário a avaliação dos servidores, 

mediante portaria.  

Art. 3º.  O avaliador deverá considerar os seguintes critérios 

objetivos: 

I - cumprimento de metas; 

II - qualidade do ato produzido; 

III - assiduidade; 

IV- pontualidade; 

V - urbanidade;  

VI – complexidade do trabalho realizado. 

Parágrafo único.  O servidor que não cumprir as metas 

estabelecidas não será considerado apto para fins de promoção vertical na carreira. 

Art. 4º. Ao servidor que participar no período da avaliação de 

desempenho de curso de extensão de curta duração, oferecidos ou não pelo Poder Judiciário, 

será atribuída nota com a seguinte pontuação: 

I - de 16 horas, nota de 0,25 pontos; 

II - de 20 horas, 0,5 ponto; 

III - de 40 horas ou mais, de 0,75 pontos até um 01 ponto. 

§ 1º. A nota prevista no caput será somada à sua avaliação anual, 

até o limite de 02 (dois) pontos. 

§ 2º. Os cursos deverão ser certificados. 

§ 3º. Não serão considerados, para efeitos do caput, cursos de pós-

graduação lato sensu, mestrado e doutorado. 

Art. 5º. Considera-se classificado, para fins de promoção vertical na 

carreira, o servidor que obtiver a nota 7 (sete), obtida com média das três avaliações 

realizadas no interstício de 03 (três) anos. 
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Art. 6º. Concluída a avaliação, deverá ser encaminhada à 

Presidência do Tribunal de Justiça para homologação, respeitada a previsão orçamentária e 

os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 7º. Após a homologação, o Departamento de Recursos 

Humanos procederá as anotações correlatas na ficha funcional do servidor. 

Art. 8º.  Em ato contínuo, o Departamento de Pagamento de 

Pessoal efetuará o enquadramento em folha.  

Art. 9º. Este Ato Normativo entra em vigor na data da sua 

publicação.  

 Cuiabá-MT, 14 de maio de 2012. 

 

Des. MARCOS MACHADO 


