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PROVIMENTO Nº 060/2009

Regulamenta, no �mbito do Minist�rio P�blico do Estado do 
Cear�, o Sistema de Avalia��o Peri�dica de Desempenho dos 
integrantes do Quadro de Servidores e dos servidores � 
disposi��o da Procuradoria Geral de Justi�a e o Sistema de
Desenvolvimento Funcional, institui seus procedimentos e d� 
outras provid�ncias.

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no desempenho de 
suas atribui��es institucionais, especialmente, conferidas no art. 26, inciso V, da Lei 
Complementar n� 72, de 12 de dezembro de 2008, c/c os artigos 44, 53 e 54, II da Lei 14.043, 
de 21 de dezembro de 2007, e,

CONSIDERANDO que a Constitui��o Federal, em seu artigo 127, 
�2�, da Constitui��o da Rep�blica, outorgou ao Minist�rio P�blico autonomia funcional e 
administrativa, reconhecendo a possibilidade de auto-gest�o da Institui��o;

CONSIDERANDO que a pol�tica de valoriza��o do servidor p�blico 
recomenda o estabelecimento de crit�rios objetivos e permanentes de avalia��o, para fins de 
aferi��o de efici�ncia no servi�o p�blico e para o desenvolvimento funcional, com 
repercuss�o remunerat�ria;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o sistema de 
avalia��o peri�dica de desempenho dos servidores que comp�em o Quadro de Servidores e 
dos que se encontrem � disposi��o do Minist�rio P�blico do Estado do Cear�, bem como o 
desenvolvimento funcional dos servidores do Quadro de Pessoal Efetivo e Permanente,

RESOLVE editar o presente Provimento:

Art. 1� Ficam estabelecidas as disposi��es, princ�pios e procedimentos que devem nortear o 
processo de avalia��o peri�dica dos servidores do Minist�rio P�blico do Estado do Cear� e 
dos servidores � disposi��o da Procuradoria Geral de Justi�a, bem como o sistema de 
desenvolvimento funcional de seu quadro de pessoal efetivo e permanente, com base na:
I - melhoria da qualidade e produtividade dos servi�os p�blicos prestados pelo Minist�rio 
P�blico;
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II - valoriza��o do servidor;
III - qualifica��o profissional;
IV - desenvolvimento funcional, baseado na avalia��o de desempenho; e
V - aprecia��o dos demais fatores de repercuss�o na presta��o do servi�o p�blico em geral.

CAP�TULO I
DO SISTEMA DE AVALIA��O FUNCIONAL

SE��O I
DISPOSI��ES PRELIMINARES

Art. 2� A avalia��o funcional dos servidores do Minist�rio P�blico do Estado do Cear� 
compreende a avalia��o de desempenho e a avalia��o para fins de desenvolvimento funcional.
�1� Na avalia��o de desempenho, aplic�vel a todos os servidores do Quadro de Pessoal do 
Minist�rio P�blico do Estado do Cear� e aos que se encontrarem � sua disposi��o, ser�o 
consideradas as dimens�es de desempenho individual e desempenho institucional.
�2� Na avalia��o para fins de desenvolvimento funcional, destinada aos servidores do Quadro 
de Pessoal Efetivo e Permanente do Minist�rio P�blico do Estado do Cear�, ser�o apreciados 
o cumprimento dos requisitos estabelecidos para a progress�o do servidor na carreira.
Art. 3� A avalia��o funcional dos servidores ser� procedida pela atua��o conjunta da 
Comiss�o Permanente para Avalia��o de Desempenho e da Comiss�o para Avalia��o de 
Desenvolvimento Funcional, com a colabora��o dos demais �rg�os administrativos do 
Minist�rio P�blico, nos termo deste Provimento.
Par�grafo �nico. A metodologia, os crit�rios objetivos, os procedimentos e indicadores de 
avalia��o de desempenho e avalia��o de desenvolvimento funcional ser�o os estabelecidos no 
Manual de Avalia��o Funcional (Anexo I).

SE��O II
DA AVALIA��O PERI�DICA DE DESEMPENHO

Art. 4� A Avalia��o Peri�dica de Desempenho constitui-se em um conjunto de 
procedimentos destinados a mensurar o rendimento do servidor no exerc�cio das atribui��es 
do cargo ocupado, levando em conta as suas habilidades, as caracter�sticas peculiares ao cargo 
e os fatores que influem no desempenho dele, considerando os planos individual e 
institucional.
�1� Constituem objetivos da avalia��o peri�dica de desempenho:
a) verificar o cumprimento dos deveres e obriga��es do servidor;
b) apurar a aptid�o e capacidade do servidor no exerc�cio das atribui��es do cargo/fun��o 
exercido(a);
c) servir de instrumento permanente de controle de qualidade;
d) aferir a adaptabilidade do servidor �s condi��es de trabalho;
e) levar o servidor a uma atitude cr�tica de seu trabalho;
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f) servir de instrumento de an�lise para o aprimoramento da pol�tica de gest�o de pessoal e de 
qualifica��o dos servi�os prestados pela institui��o;
g) diagnosticar as necessidades de capacita��o, qualifica��o e/ou desenvolvimento do 
servidor, com vistas a subsidiar o Programa Permanente de Treinamento e Desenvolvimento;e
h) subsidiar a avalia��o de desenvolvimento funcional do servidor.
�2� Os servidores ocupantes de cargo em comiss�o e os servidores p�blicos � disposi��o da 
Procuradoria Geral de Justi�a que n�o obtiverem rendimento satisfat�rio na avalia��o de 
desempenho poder�o ser exonerados do cargo em comiss�o, no primeiro caso, ou devolvidos 
ao �rg�o de origem, no segundo.

Art. 5� A dimens�o do desempenho individual compreende os seguintes fatores:
a) idoneidade moral;
b) urbanidade;
c) disciplina;
d) assiduidade e pontualidade;
e) responsabilidade;
f) aptid�o;
g) capacidade de iniciativa;
h) produtividade e efici�ncia;
i) intelig�ncia emocional; e
j) capacidade profissional.

Art. 6� A dimens�o do desempenho institucional compreende a an�lise dos aspectos de:
a) resultado do trabalho decorrente do plano de trabalho e/ou metas;
b) fatores do trabalho em equipe; e
c) avalia��o das condi��es de trabalho.

Art. 7� A Avalia��o Peri�dica de Desempenho far-se-� atrav�s da expedi��o e preenchimento 
de Formul�rio de Avalia��o de Desempenho – FAD (Anexo II), para preenchimento pelos co-
participantes do processo avaliativo e envio at� 31 de janeiro de cada ano.
�1� O formul�rio de que trata o caput ter� por base o per�odo de 1� de janeiro a 31 de 
dezembro do ano imediatamente anterior.
�2� S�o co-participantes do processo de avalia��o peri�dica de desempenho o pr�prio 
servidor avaliado, sua chefia imediata e seu grupo de trabalho, quando houver.
�3� Objetivando uma maior intera��o entre os coparticipantes, a avalia��o pela chefia 
imediata dever� ser feita na presen�a do servidor avaliado, enquanto que a avalia��o pelo 
grupo de trabalho ser� identificada. (Reda��o dada pelo Provimento n�. 135/2011)
�4� A Comiss�o Permanente para Avalia��o de Desempenho � respons�vel pela apura��o do 
resultado da avalia��o peri�dica de desempenho, atrav�s do Formul�rio de Avalia��o de 
Desempenho 2 - FAD2 (Anexo III). Para obten��o desse resultado, cujo m�ximo � de 100 
(cem) pontos, devem ser atribu�dos os seguintes pesos (percentuais) �s avalia��es: a avalia��o 
pela chefia imediata ter� um peso de 50% (cinquenta por cento); a autoavalia��o ter� um peso 
de 40% (quarenta por cento) e a avalia��o pelo grupo de trabalho ter� um peso de 10% (dez 
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por cento). Quando inexistir grupo de trabalho, a avalia��o pela chefia imediata ter� um peso 
de 60% (sessenta por cento) e a autoavalia��o ter� um peso de 40% (quarenta por cento). 
(Reda��o dada pelo Provimento n�. 135/2011)
�5� Ser� considerado satisfat�rio o desempenho cujo resultado corresponda a 75% (setenta e 
cinco por cento) da pontua��o m�xima.
�6� O servidor tomar� ci�ncia do resultado final de sua avalia��o de desempenho 
pessoalmente ou por meio eletr�nico ou outra forma id�nea, a crit�rio da administra��o.
�7� Caso o servidor recuse o ciente, este ser� lan�ado a rogo do Presidente da Comiss�o 
Permanente para Avalia��o de Desempenho, com aquiesc�ncia un�nime dos demais membros 
da comiss�o.

Art. 8� A Avalia��o Peri�dica de Desempenho subsidiar� a Avalia��o de Desenvolvimento 
Funcional.

SE��O III
DA AVALIA��O PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 9� A Avalia��o para fins de Desenvolvimento Funcional constitui-se em um conjunto de 
procedimentos administrativos direcionados a promover o desenvolvimento funcional do 
servidor, por meio da progress�o funcional ou da progress�o por eleva��o de n�vel 
profissional.
�1� S�o objetivos da avalia��o para fins de desenvolvimento funcional:
a) aferir, individualmente, o atendimento dos requisitos impostos para o desenvolvimento 
funcional do servidor;
b) fornecer indicadores � institui��o e ao servidor que lhe permitam crescer profissional, 
pessoal e institucionalmente; 
c) propor ou promover a��es voltadas a propiciar o desenvolvimento funcional do servidor na 
institui��o.
�2� A avalia��o para fins de desenvolvimento funcional ser� realizada pela Comiss�o 
constitu�da para esse fim, na forma do art. 30 deste Provimento.

Art. 10. Al�m dos fatores considerados para efeito de aferi��o de desempenho do servidor, a 
avalia��o para fins de desenvolvimento funcional observar� o cumprimento dos requisitos 
espec�ficos exigidos para cada forma de progress�o.
Par�grafo �nico. O resultado da avalia��o ser� publicado pela Comiss�o para Avalia��o de 
Desenvolvimento Funcional atrav�s da intranet do Minist�rio P�blico do Estado do Cear�.

Art. 11. Na progress�o funcional pelo crit�rio de merecimento e na progress�o por eleva��o 
de n�vel profissional, ser�o apreciadas, al�m dos fatores considerados na avalia��o peri�dica 
de desempenho, a capacita��o profissional, a participa��o institucional, a produ��o 
cient�fica/t�cnica com repercuss�o na institui��o, o exerc�cio de atividades extraordin�rias e a 
conduta irrepreens�vel do servidor, nos termos deste Provimento. (Reda��o dada pelo 
Provimento n�. 135/2011)
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Par�grafo �nico. Os crit�rios a que se refere o caput deste artigo ser�o apurados atrav�s da 
atribui��o de pontos positivos e negativos.

CAP�TULO II
DO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 12. O desenvolvimento funcional dos servidores do Minist�rio P�blico do Estado de 
Cear� dar-se-�, anualmente, nas modalidades de progress�o funcional e de progress�o por 
eleva��o de n�vel profissional, de que tratam, respectivamente, os artigos 41 e 42 da Lei 
Estadual n� 14.043, de 21 de dezembro de 2007, por meio de Portaria do Procurador-Geral de 
Justi�a.
�1� Os atos de desenvolvimento funcional ter�o vig�ncia a partir de 1� de janeiro de cada ano, 
devendo constar expressamente do ato o crit�rio da progress�o. (Reda��o dada pelo 
Provimento n�. 135/2011)
�2� A cada ano s� ser� admitida uma modalidade de progress�o por servidor.

Art. 13. � vedado o desenvolvimento funcional do servidor durante o est�gio probat�rio, 
exceto ao final, quando poder�o ser deferidas at� 3 (tr�s) movimenta��es de refer�ncias.
�1� Para os efeitos de que trata o caput, a movimenta��o de refer�ncias ser� concedida apenas 
aos servidores aprovados no est�gio probat�rio, nos termos do Provimento n� 36/2007.
�2� As movimenta��es de refer�ncias ser�o feitas pelo crit�rio de Avalia��o de Desempenho, 
considerando a nota da avalia��o final de est�gio probat�rio, bem como todas as avalia��es
expedidas no decorrer do est�gio probat�rio.
�3� As movimenta��es de refer�ncias ser�o deferidas da seguinte forma:
a) tr�s movimenta��es: para os servidores que obtiverem nota final igual ou acima de 9,00 
(nove) na avalia��o final de desempenho e conceito bom ou �timo em todos os fatores de 
grada��o de seus boletins de desempenho expedidos no curso do est�gio probat�rio;
b) duas movimenta��es: para os servidores que obtiverem nota igual ou acima de 8,00 (oito) 
na avalia��o final de desempenho;
c) uma movimenta��o: para os servidores que obtiverem nota acima de 5,00 (cinco)  na 
avalia��o final de desempenho.
�4� Os efeitos financeiros decorrentes do ato de movimenta��o de refer�ncia dos servidores 
aprovados no est�gio probat�rio ter�o vig�ncia a partir do 1� dia do m�s seguinte ao do 
t�rmino do est�gio.

Art. 14. Para fazer jus ao desenvolvimento funcional o servidor, al�m das demais disposi��es 
deste Provimento, dever�:
I - Cumprir os requisitos exigidos para cada modalidade de desenvolvimento funcional;
II - N�o estar submetido a processo administrativo disciplinar;
III - Estar, � data das progress�es, no exerc�cio do respectivo cargo no �mbito da 
Administra��o Estadual, respeitado os afastamentos considerados de efetivo exerc�cio e a 
ressalva a que se refere o inciso VI do artigo seguinte.
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�1� O servidor que se encontrar em disponibilidade n�o poder� ser promovido.
�2� O servidor que, atendidas as demais exig�ncias para a promo��o, deixar de ser promovido 
por encontrar-se respondendo a processo administrativo disciplinar ser� promovido com 
efeito retroativo, se improcedente a imputa��o.

Art. 15. O interst�cio para efeito de concess�o do desenvolvimento funcional ser� computado 
em per�odos corridos, interrompendo-se quando o servidor afastar-se do exerc�cio do cargo ou 
fun��o em decorr�ncia de:
I - licen�a para tratar de interesse particular;
II - licen�a sem vencimento;
III - puni��o disciplinar que importe em suspens�o;
IV - suspens�o de v�nculo;
V - pris�o decorrente de decis�o judicial;
VI - exerc�cio em �rg�o ou entidade diverso do de origem, ressalvados os casos de nomea��o 
ou designa��o para Cargo de Dire��o e Assessoramento ou designa��o para compor 
Comiss�o ou Grupo de Trabalho e Cess�o, atrav�s de conv�nio, para presta��o de servi�o no 
�mbito da Administra��o P�blica Estadual;
VII - exerc�cio em cargo de Dire��o e Assessoramento, quando sem �nus para a origem, salvo 
naqueles afastamentos cuja remunera��o � ressarcida;
VIII - desempenho de mandato eletivo, no caso de interst�cio para efeito de progress�o 
funcional e progress�o por eleva��o de n�vel profissional pelo crit�rio de merecimento.
Par�grafo �nico. Ser� restabelecida a contagem do interst�cio, com os efeitos da� decorrentes a 
partir da data em que se verificar o afastamento do servidor para cumprimento de pena de 
suspens�o ou pris�o judicial, nos casos de absolvi��o.

Art. 16. Verificada indevida a progress�o, esta ser� anulada, devendo o servidor restituir os 
valores recebidos por meio de desconto em folha de pagamento, cuja parcela n�o poder� 
exceder a 10% (dez por cento) do vencimento-base do servidor.
Par�grafo �nico. Comprovada m�-f� do servidor para obten��o do desenvolvimento 
funcional, o percentual de que trata o caput n�o poder� ser inferior a 15% (quinze por cento), 
podendo atingir o limite de 40% (quarenta por cento).

Art. 17. O processo de desenvolvimento funcional ser� suspenso se, ao final do exerc�cio 
financeiro anterior, as despesas de pessoal do Minist�rio P�blico do Estado do Cear� 
ultrapassarem o limite estabelecido no artigo 22 da Lei Complementar n� 101/2000, de 4 de 
maio de 2000, sendo restabelecida t�o logo as circunst�ncias permitam.
Par�grafo �nico. O Procurador-Geral de Justi�a editar� ato fundamentado determinando a 
suspens�o ou restabelecimento do desenvolvimento funcional.

SE��O I
DA PROGRESS�O FUNCIONAL
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Art. 18. A progress�o funcional dar-se-� verticalmente quando o servidor for movimentado de 
uma refer�ncia para outra imediatamente superior, at� o limite da classe em que se encontre, 
obedecidos os seguintes crit�rios, cumulativamente:
I - ser est�vel (ap�s aprova��o no est�gio probat�rio);
II - perman�ncia m�nima de 1 (um) ano na refer�ncia atual;
III - obter avalia��o de desempenho satisfat�ria.
�1� A progress�o funcional ocorrer� anualmente, observados alternadamente os crit�rios de 
antiguidade e merecimento.
�2� O n�mero de servidores a serem avan�ados por progress�o funcional corresponder� ao 
limite m�ximo de 60% (sessenta por cento) do total de ocupantes de cargos em cada uma das 
respectivas refer�ncias.
�3� Se o quociente for fracion�rio e a fra��o for superior a 0,5 (cinco d�cimos), ser� acrescido 
de mais um.
�4� A primeira progress�o funcional em cada uma das refer�ncias ser� feita pelo crit�rio de 
merecimento.

SUBSE��O I
DA PROGRESS�O FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE

Art. 19. A progress�o funcional por antig�idade recair� no servidor que tiver maior tempo de 
servi�o efetivo na refer�ncia, respeitado o disposto neste Provimento.
�1� A antiguidade na refer�ncia ser� averiguada de acordo com o Quadro Geral de 
Antiguidade.
�2� Compete � Diretoria de Recursos Humanos a elabora��o do Quadro Geral de 
Antiguidade, que, ap�s homologa��o, ser� publicado at� 31 de janeiro de cada ano, apurado 
at� o �ltimo dia do exerc�cio anterior ao da progress�o.
�3� Em caso de empate, decidir-se-�, sucessivamente, em favor do servidor que tenha:
I - Maior tempo na classe;
II - Maior tempo de servi�o no Minist�rio P�blico do Estado do Cear�;
III - Maior tempo de servi�o p�blico;
IV - Maior idade; e
V - Maior prole.

SUBSE��O II
DA PROGRESS�O FUNCIONAL POR MERECIMENTO

Art. 20. A progress�o funcional por merecimento far-se-� atrav�s da apura��o de crit�rios 
objetivos que comprovem o desenvolvimento da qualifica��o e aptid�o  do servidor, 
considerando, al�m da avalia��o peri�dica de desempenho, os seguintes fatores:
a) capacita��o profissional, atrav�s da conclus�o de cursos e treinamentos vinculados ao cargo 
ou fun��o; (Reda��o dada pelo Provimento n�. 135/2011)



ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

MPE – Procuradoria Geral de Justi�a
Rua Assun��o 110 – Jos� Bonif�cio – Fortaleza-Ce. FONE: (85) 3452-3749. CEP.: 60050-011

b) participa��o institucional em comiss�es e grupos de trabalhos t�cnicos, devendo, para 
tanto, serem consideradas, no m�ximo, duas participa��es por ano do servidor nesse tipo de 
atividade. (Reda��o dada pelo Provimento n�. 135/2011)
c) produ��o cient�fica/t�cnica com repercuss�o na institui��o, desde que trate de tema 
compat�vel com as atribui��es do cargo e/ou na �rea de abrang�ncia das atividades do 
Minist�rio P�blico, nos moldes descritos nos ��2� e 3� do art. 24 deste Provimento. (Reda��o 
dada pelo Provimento n�. 135/2011)
d) exerc�cio de atividades extraordin�rias, tais como  participa��o/apresenta��o de palestras, 
confer�ncias, pesquisas, congressos, semin�rios, participa��o em bancas de trabalhos 
acad�micos, atividades de instrutoria e monitoria (Reda��o dada pelo Provimento n�. 
135/2011)
e) (REVOGADO pelo Provimento n�. 135/2011)
f) conduta irrepreens�vel, sem ocorr�ncias disciplinares, inassiduidade e impontualidade.

�1� Para apura��o dos crit�rios a que se refere o caput deste artigo, ser� aplicado o formul�rio 
constante do Anexo IV, sendo observados os pontos positivos e negativos. A pontua��o 
positiva ser� somada ao resultado da avalia��o peri�dica de desempenho, fazendo-se, ap�s o 
desconto dos pontos negativos, a classifica��o pela ordem decrescente. (Reda��o dada pelo 
Provimento n�. 135/2011)
�2� Para a primeira progress�o de cada servidor, ser�o considerados, para efeito de atribui��o 
de pontos positivos, os cursos, treinamentos e todas as ocorr�ncias de sua vida funcional na 
classe, conclu�dos antes do interst�cio.
�3� N�o ser�o computados pontos em rela��o aos cursos e treinamentos, ocorr�ncias 
funcionais j� considerados para efeito de enquadramentos.
�4� Ocorrida a promo��o do servidor, os cursos e treinamentos e as ocorr�ncias funcionais 
constantes deste Provimento j� contados para uma progress�o n�o mais ser�o considerados 
para efeito de novas progress�es.
�5� Curso Regular exigido como qualifica��o ou requisito necess�rio ao desempenho do 
cargo n�o ser� considerado para efeito de avalia��o.

Art. 21. A progress�o funcional por merecimento recair� no servidor que obtiver maior 
n�mero de pontos, nos termos do artigo anterior, at� o limite de vagas poss�veis.
�1� Dentro de cada refer�ncia, os servidores ser�o classificados em ordem decrescente da 
pontua��o obtida pelo julgamento dos crit�rios estabelecidos no artigo anterior.
�2� Havendo empate na classifica��o dos servidores concorrentes � progress�o funcional por 
merecimento, ter� prefer�ncia, sucessivamente:
I - o servidor que tenha obtido maior pontua��o na avalia��o peri�dica de desempenho;
II - o servidor que tenha se habilitado, anteriormente, maior n�mero de vezes � progress�o 
funcional por merecimento;
III - o servidor com mais tempo na classe; 
IV - o servidor com mais tempo no Minist�rio P�blico do Estado do Cear�; 
V - o servidor com mais tempo no servi�o p�blico em geral.
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Art. 22. � vedada a promo��o do servidor na modalidade de progress�o funcional por 
merecimento:
I - quando investido em mandato p�blico eletivo, ressalvados os casos de compatibilidade 
com o exerc�cio do cargo;
II - exerc�cio em �rg�o ou entidade diverso do de origem, ressalvados os casos de nomea��o 
ou designa��o para Cargo de Dire��o e Assessoramento ou designa��o para compor 
Comiss�o ou Grupo de Trabalho e Cess�o, atrav�s de conv�nio, para presta��o de servi�o no 
�mbito da Administra��o P�blica Municipal, Estadual e Federal;
III - exerc�cio em cargo de Dire��o e Assessoramento, quando sem �nus para a origem, salvo 
naqueles afastamentos cuja remunera��o � ressarcida; 
IV - licenciado para o desempenho de mandato em entidade classista;
V - com suspens�o de v�nculo.

SE��O II
DA PROGRESS�O POR ELEVA��O DE N�VEL PROFISSIONAL

Art. 23. A progress�o por eleva��o de n�vel profissional dar-se � horizontalmente por 
aperfei�oamento, quando o servidor for movimentado de uma para outra classe do mesmo 
cargo, obedecidos os seguintes crit�rios, cumulativamente:
I - ser est�vel;
II - obter titula��o exigida para a classe;
III - obter avalia��o de desempenho satisfat�ria;
IV - perman�ncia m�nima de 2 (dois) anos na classe anterior.
�1� A progress�o a que se refere esta se��o dar-se-� exclusivamente pelo crit�rio de 
merecimento, nos moldes estabelecidos para a progress�o funcional por merecimento.
�2� Para fazer jus � progress�o de que trata este artigo, o servidor dever� encaminhar 
requerimento � Comiss�o para Avalia��o de Desenvolvimento Funcional, fazendo 
acompanhar o documento original ou fotoc�pia autenticada que comprove a titula��o exigida.
�3� Os cursos de p�s-gradua��o lato sensu e stricto sensu dever�o ser relacionados com as 
atribui��es do cargo, cabendo � Comiss�o mencionada no par�grafo anterior, a requerimento 
do interessado, reconhec�-los ou n�o para efeitos de promo��o.
�4� O n�mero de servidores a serem avan�ados em raz�o da progress�o por eleva��o de n�vel 
profissional corresponder� ao limite m�ximo de 40% (quarenta por cento) do total de 
ocupantes de cargos em cada uma das respectivas classes.
�5� Quando da apura��o do percentual referido no par�grafo anterior restar n�mero 
fracion�rio inferior a 1,0 (um), ser� desprezado o limite de valor inferior.

Art. 24. Para fins de aplica��o do inciso II do artigo anterior, ser�o exigidos os seguintes 
requisitos:
I - para os cargos cujo ingresso tenha sido exigido ensino m�dio:
a) classe A: ensino m�dio completo;
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b) classe B: ensino m�dio completo e, no m�nimo, 120 (cento e vinte) horas/aula em Cursos 
de Desenvolvimento Funcional ou outros compat�veis com as atribui��es do cargo;
c) classe C: ensino superior completo;
d) classe D: ensino superior de gradua��o e especializa��o em n�vel de p�s-gradua��o lato 
sensu, com carga hor�ria m�nima de 360 (trezentas e sessenta) horas, reconhecido pelo 
Minist�rio da Educa��o;
II - para os cargos cujo ingresso tenha sido exigido ensino superior:
a) classe A: ensino superior seq�encial ou de gradua��o;
b) classe B: ensino superior de gradua��o e 240 (duzentas e quarenta) horas/aula em Cursos 
de Desenvolvimento Funcional ministrado pela Escola Superior do Minist�rio ou outro Curso 
compat�vel com as atribui��es do cargo;
c) classe C: ensino superior completo de gradua��o e especializa��o em n�vel de p�s-
gradua��o lato sensu com carga hor�ria m�nima de 360 (trezentos e sessenta) horas, 
reconhecido pelo Minist�rio da Educa��o;
d) classe D: ensino superior completo de gradua��o e mestrado acad�mico ou doutorado.
Par�grafo �nico. Os cursos de p�s-gradua��o citados neste artigo dever�o ser compat�veis 
com as atribui��es do cargo e/ou na �rea de abrang�ncia das atividades do Minist�rio P�blico, 
devidamente reconhecidos pelo Minist�rio da Educa��o.
�1� Os cursos citados nas al�neas b, dos incisos I e II deste artigo, bem como os cursos de p�s-
gradua��o mencionados na al�nea d do inciso I e al�nea c do inciso II, devem ser compat�veis 
com as atribui��es do cargo e/ou na �rea de abrang�ncia das atividades do Minist�rio P�blico. 
(Reda��o dada pelo Provimento n�. 135/2011)
�2� A express�o “atribui��es do cargo” mencionada neste artigo refere-se �s “atribui��es do 
cargo de T�cnico Ministerial ou de Analista Ministerial”, as quais est�o previstas previstas no 
Anexo IV da Lei 14.043/2007, sendo irrelevante a lota��o atual do servidor. (Reda��o dada 
pelo Provimento n�. 135/2011)
�3� Para interpreta��o da express�o “�rea de abrang�ncia das atividades do Minist�rio 
P�blico”, adota-se como par�metro o conte�do program�tico do Concurso P�blico para 
Promotor de Justi�a do Estado do Cear�, regido pelo Edital n� 001/2008. (Reda��o dada pelo 
Provimento n�. 135/2011)

Art. 25. O requerimento a que se refere o artigo 23 deste Provimento dever� ser encaminhado 
� Comiss�o para Avalia��o de Desenvolvimento Funcional, impreterivelmente, no dia 31 
(trinta e um) de dezembro de cada ano, fazendo acompanhar o documento original ou 
fotoc�pia autenticada que comprove a titula��o exigida. (Reda��o dada pelo Provimento n�. 
135/2011)
�1� Requerimentos encaminhados em data anterior � estipulada ser�o considerados como se 
do dia fossem.
�2� Caso n�o haja expediente na data estipulada, considerar-se-� como termo o primeiro dia 
�til subseq�ente.
�3� Salvo na hip�tese prevista no par�grafo anterior, n�o ser�o aceitos requerimentos 
protocolados em data posterior � mencionada no caput ou aqueles protocolados sem a 
documenta��o exigida.
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CAP�TULO III
DAS COMISS�ES PARA AVALIA��O FUNCIONAL

SE��O I
DISPOSI��ES PRELIMINARES

Art. 26. As Comiss�es para Avalia��o Funcional ser�o compostas e ter�o as atribui��es 
estabelecidas conforme a Lei n� 14.043/2007.

Art. 27. A designa��o de servidor para integrar as Comiss�es para Avalia��o Funcional 
constitui encargo de natureza obrigat�ria.
Par�grafo �nico. Aplicam-se aos designados, no desempenho de suas atribui��es, as 
suspei��es e impedimentos legais.

SE��O II
DA COMISS�O PERMANENTE DE AVALIA��O DESEMPENHO

Art. 28. A Comiss�o Permanente para avalia��o de Desempenho ser� composta e reger-se-� 
conforme o disposto no Provimento n� 36/2007, de 24 de julho de 2007.

Art. 29. Al�m das atribui��es estabelecidas no ato normativo a que se refere o artigo anterior, 
compete � Comiss�o Permanente para Avalia��o de Desempenho:
I - instaurar e formalizar o procedimento administrativo de avalia��o peri�dica de 
desempenho dos servidores est�veis, estabilizados, comissionados e � disposi��o da 
Procuradoria Geral de Justi�a; 
II - orientar o preenchimento do Formul�rio de Avalia��o Peri�dica de Desempenho e 
providenciar outras medidas necess�rias ao bom andamento do processo de avalia��o;
III - apurar e analisar os Formul�rios de Avalia��o de Desempenho, e, se necess�rio, requerer 
novas informa��es ou realizar dilig�ncias no sentido de entrevistar pessoalmente o servidor, 
visitar o local de trabalho daquele, entrevistar outros servidores lotados no mesmo setor, 
realizar correi��o nos trabalhos realizados pelo servidor, dentre outras medidas que se fizerem 
necess�rias;
IV - emitir despacho, sendo o caso, indicativo de medidas necess�rias � adequa��o e 
otimiza��o do desempenho do servidor avaliado;
V - indicar servidores para auxiliar nos trabalhos da comiss�o, submetendo tal indica��o � 
aprova��o do Procurador-Geral de Justi�a;
VI - encaminhar dados resultantes da Avalia��o de Desempenho aos �rg�os inter-relacionados 
ao processo de promo��o, quando solicitados;
VII - sugerir a inser��o do servidor em curso de capacita��o profissional;
VIII - encaminhar ao dirigente do �rg�o ou entidade designada o relat�rio conclusivo dos 
trabalhos da Comiss�o.
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SE��O III
DA COMISS�O PARA AVALIA��O DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 30. A Comiss�o para Avalia��o de Desenvolvimento Funcional ser� institu�da 
anualmente, no m�s de dezembro do ano anterior com exerc�cio para o ano subseq�ente, por 
ato do Procurador-Geral de Justi�a.

Art. 31. Integram a Comiss�o: 
I - 1 (um) representante do Minist�rio P�blico de entr�ncia mais elevada;
II - 1 (um) representante indicado pela entidade representativa dos servidores do Minist�rio 
P�blico do Estado do Cear�; 
III - 2 (dois) representantes da Diretoria de Recursos Humanos do Minist�rio P�blico do 
Estado do Cear�; 
IV - 2 (dois) Servidores efetivos ou est�veis, sendo um da carreira de Analista Ministerial e 
um da carreira de T�cnico Ministerial.

Art. 32. Compete � Comiss�o para Avalia��o de Desenvolvimento Funcional: 
I - receber e se pronunciar sobre os processos de progress�o funcional e progress�o por 
eleva��o de n�vel profissional;
II - analisar a documenta��o e verificar o cumprimento dos requisitos para fins de 
desenvolvimento do servidor;
III - analisar as informa��es e registro dos pontos da Avalia��o Peri�dica de Desempenho;
IV - sugerir a realiza��o de cursos de capacita��o profissional no Programa Permanente de 
Treinamento e Desenvolvimento;
V - manifestar-se a respeito do reconhecimento das titula��es apresentadas para fins de 
progress�o por eleva��o de n�vel profissional.

Art. 33. A Comiss�o para Avalia��o de Desenvolvimento Funcional dever� pronunciar-se no 
prazo m�ximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do requerimento, no caso do art. 
25.

Art. 34. A Comiss�o para Avalia��o de Desenvolvimento Funcional poder� solicitar, 
diretamente, a Diretoria de Recursos Humanos a emiss�o de certid�es de assentamentos 
funcionais e ao N�cleo de Processos Administrativos e Procedimentos Disciplinares a 
emiss�o de certid�es de registros de penalidades disciplinares ou de processos disciplinares 
existentes contra servidores, bem como proceder �s dilig�ncias que se fizerem necess�rias ao 
bom andamento do processo de desenvolvimento funcional.
Par�grafo �nico. O resultado da Avalia��o de Desenvolvimento Funcional, apurado atrav�s do 
formul�rio constante no Anexo V, ap�s a publica��o prevista no par�grafo �nico do art. 10, 
ser� encaminhado � Diretoria de Recursos Humanos para expedi��o das respectivas portarias.
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CAP�TULO IV
DOS RECURSOS

Art. 35. Do resultado final da Avalia��o Peri�dica de Desempenho e da Avalia��o para fins 
de Desenvolvimento Funcional, caber� recurso ao Procurador-Geral de Justi�a, no prazo de 
05 (cinco) dias, contados da respectiva ci�ncia da Avalia��o Peri�dica de Desempenho e da 
publica��o do resultado da Avalia��o de Desenvolvimento Funcional, respectivamente.
� 1� Ser� de 10 (dez) dias o prazo para julgamento dos recursos a que se refere o caput.
�2� A contagem dos prazos deste cap�tulo seguir� o que disp�e a lei processual civil.
�3� O servidor, ao recorrer, dever� demonstrar, de forma objetiva, que no julgamento do seu 
desempenho ou em seu desenvolvimento funcional, deixaram de ser observadas normas de 
avalia��o estabelecidas neste regulamento. 

CAP�TULO V
DAS DISPOSI��ES FINAIS E TRANSIT�RIAS

Art. 36. A Assessoria de Planejamento e Coordena��o apresentar�, at� o final de janeiro de 
cada ano, � Comiss�o Permanente para Avalia��o de Desempenho, o plano de trabalho e as 
metas por setor, estabelecidos no exerc�cio anterior, para fins de avalia��o de desempenho 
funcional.

Art. 37. A progress�o funcional e a progress�o por desenvolvimento profissional referentes ao 
ano de 2008 ser�o realizadas nos termos do Decreto n� 22.793/1993, com efeitos financeiros a 
partir de abril de 2009.

Art. 38. � de inteira responsabilidade do servidor manter atualizado, junto ao �rg�o de 
recursos humanos, al�m de informa��es atinentes � sua vida funcional, endere�o e telefone 
em que poder� ser notificado, quando necess�rio.
Par�grafo �nico. Qualquer atualiza��o de assentamentos funcionais, para efeitos de 
progress�o, dever� ocorrer impreterivelmente at� o dia 31 (trinta e um) de dezembro do ano 
anterior ao da progress�o, inclusive averba��es de tempo de servi�o.

Art. 39. A progress�o ser�, para todos os efeitos, direito do servidor que venha a se aposentar 
ou falecer antes da expedi��o do ato de concess�o a que fazia jus.

Art. 40. Este Provimento entra em vigor na data de sua publica��o, revogando-se as 
disposi��es em contr�rio.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTI�A, em Fortaleza, aos 24 dias do m�s de junho de 
2009.

MARIA DO PERP�TUO SOCORRO FRAN�A PINTO
Procuradora-Geral de Justi�a
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ANEXO I DO PROVIMENTO N� 60/2009
(Alterado pelo Provimento n�. 135/2011)

MANUAL DE AVALIA��O FUNCIONAL

1. DA AVALIA��O PERI�DICA DE DESEMPENHO

Buscando imprimir a efetividade �s normas constitucionais e legais, principalmente, no 
tocante � efici�ncia do servi�o p�blico, al�m de outros princ�pios norteadores da 
Administra��o P�blica, instituiu-se, no �mbito do Minist�rio P�blico do Estado do Cear�, 
atrav�s do Provimento n� / , de  de m�s de 2009, a sistem�tica de avalia��o peri�dica de todos 
os servidores do seu quadro de pessoal e dos que se encontrarem � sua disposi��o.

1.1. Ao se considerar os diversos fatores que influem na presta��o do servi�o p�blico 
realizadas pelos agentes p�blicos, como os comportamentais, os profissionais, os pessoais e 
os institucionais, estabeleceu-se um conjunto de crit�rios para aferi��o de quantifica��o e de 
qualifica��o do desempenho das atividades institucionais, como a seguir se descreve:

A) DESEMPENHO INDIVIDUAL
No fator idoneidade moral, ser� analisada a conduta funcional do servidor a partir dos 
seguintes aspectos: probidade, moralidade, decoro e discri��o;
No fator urbanidade, o servidor ser� avaliado segundo a forma de relacionamento 
estabelecida dentro do ambiente de trabalho, observando-se, inclusive, a forma de 
tratamento conferido ao p�blico em geral;
No fator disciplina, observar-se-� a atitude do servidor frente �s regras, normas e  
procedimentos estabelecidos de forma geral;
No fator assiduidade e pontualidade, haver� avalia��o da presen�a do servidor ao 
expediente administrativo. As faltas/atrasos/sa�das antecipadas que sejam justificados 
ou compensados n�o ser�o considerados como pontua��o negativa.(NR)
No fator responsabilidade, examinar-se-� o cumprimento do deveres funcionais quanto 
as tarefas que lhe s�o atribu�das;
No fator aptid�o, medir-se-� o grau de dom�nio das atribui��es sob sua 
responsabilidade e a utiliza��o da experi�ncia adquirida no cotidiano administrativo, 
revelado na qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo servidor;
No fator capacidade de iniciativa, sondar-se-� a desenvoltura para tomar decis�es em 
face de dificuldades que se apresentam no exerc�cio de suas atribui��es;
No fator produtividade e efici�ncia, aferir-se-� o n�vel de produtividade, considerando 
as expectativas para o desempenho do cargo e a capacidade e habilidade de desenvolver 
atividades com menor custo poss�vel, em maior quantidade e qualidade;
Na quesita��o do equil�brio emocional, verificar-se-� a capacidade do servidor em lidar 
com suas emo��es, ter controle sobre as rea��es e ser capaz de usar a raz�o de maneira 
adequada, sem desqualificar os sentimentos, diante de situa��es cotidianas e adversas.

B) DESEMPENHO INSTITUCIONAL
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Na quesita��o do resultado do trabalho decorrente do plano de trabalho e/ou metas do 
setor, ser�o analisadas a fidelidade ao plano de trabalho e o compromisso com 
atingimento das metas estabelecidas;
No fator de trabalho em equipe, ser� considerada a capacidade de integra��o e 
fortalecimento das rela��es de equipe;
No fator avalia��o das condi��es de trabalho, ser� avaliada a capacidade de 
ajustamento do servidor ao ambiente organizacional.

1.2. A avalia��o proceder-se-� anualmente, atrav�s do preenchimento do Formul�rio de 
Avalia��o de Desempenho (FAD) pelo pr�prio servidor, por sua chefia imediata e pelos 
integrantes da sua equipe de trabalho, se houver.

1.3. Consideram-se integrantes da equipe de trabalho:
a) os servidores diretamente subordinados, caso o avaliado seja ocupante de cargo de dire��o 
ou chefia;
b) os servidores lotados no mesmo setor em que se encontra o avaliado.

1.4. Nos setores com mais de tr�s servidores, a Comiss�o Permanente para avalia��o de 
Desempenho proceder� ao sorteio de dois integrantes da equipe de trabalho para procederem � 
avalia��o, nessa qualidade, encaminhando-lhes o formul�rio de avalia��o, j� com o nome do 
servidor que dever�o avaliar.

1.5. O servidor ser� avaliado pela chefia imediata que a ela esteve subordinado por per�odo 
superior a 6 (seis) meses, ou pela chefia com a qual permaneceu por mais tempo, nos 12 
(doze) meses correspondentes a Avalia��o Peri�dica de Desempenho.

1.6. O servidor que esteja ocupando Cargo de Dire��o e Assessoramento, integrando 
Comiss�o ou Grupo de Trabalho T�cnico, e/ou prestando servi�os em outro �rg�o ou entidade 
da �rea federal, estadual ou municipal, atrav�s de conv�nio, com �nus para a origem, ser� 
avaliado pela chefia imediata e grupo de trabalho do �rg�o ou entidade onde estiver em 
exerc�cio, nas mesmas condi��es previstas neste regulamento.

1.7. A aus�ncia da avalia��o poder� acarretar preju�zo ao servidor. A falta de avalia��o, ou a 
n�o ocorr�ncia da entrega no prazo estipulado, impossibilitar� a participa��o do servidor no 
certame promocional, o qual ser� considerado inabilitado.

1.8. Caso a avalia��o n�o apresente resultado satisfat�rio, a Comiss�o Permanente para 
Avalia��o de Desempenho poder� realizar dilig�ncias no intuito de verificar as causas do 
baixo  desempenho do avaliado, inclusive poder� proceder a entrevistas com o pr�prio 
avaliado, com sua chefia imediata e com demais servidores com os quais ele trabalhe. Caso os 
motivos de baixo rendimento sejam confirmados, a comiss�o sugerir� a ado��o de alternativas 
que possibilitem a melhoria do desempenho no cargo, inclusive a participa��o obrigat�ria no 
Programa Permanente de Treinamento e Desenvolvimento.
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1.9. Para aferir as caracter�sticas que se inter-relacionam no desempenho das atividades 
desenvolvidas pelo servidor e conferir uma uniformiza��o dos aspectos individual e 
institucional previstos neste regulamento, fica institu�do o sistema de grada��o e de aferi��o 
de desempenho, conforme descrito em tabela abaixo:

SISTEMA DE GRADA��O

FATOR DE GRADA��O CARACTER�STICA PONTUA��O

excelente Possui fator de desempenho em 
grau elevado. 2

bom Possui o fator de desempenho em 
grau consider�vel. 1

regular Possui o fator de desempenho em 
grau razo�vel. 0,5

insuficiente Possui o fator de desempenho em 
grau insuficiente. 0

1.10 O resultado da pontua��o individual ser� apurado pela Comiss�o Permanente de 
Avalia��o de Desempenho. Para obten��o desse resultado, cujo m�ximo � de 100 (cem) 
pontos, devem ser atribu�dos os seguintes pesos (percentuais) �s avalia��es: a avalia��o pela 
chefia imediata ter� um peso de 50% (cinquenta por cento); a autoavalia��o ter� um peso de 
40% (quarenta por cento) e a avalia��o pelo grupo de trabalho ter� um peso de 10% (dez por 
cento). Quando inexistir grupo de trabalho, a avalia��o pela chefia imediata ter� um peso de 
60% (sessenta por cento) e a autoavalia��o ter� um peso de 40% (quarenta por cento). (NR)

1.11. A somat�ria dos pontos dos quesitos avaliados � de, no m�ximo, 100 (cem).

1.12. Ser� considerado aprovado o servidor que obtiver a condi��o “Resultado Satisfat�rio”, 
sendo assim considerado aquele que alcan�ar, no m�nimo, 75 (setenta e cinco) pontos, no 
resultado final.

1.13. Finda a avalia��o peri�dica de desempenho, decididos os recursos pendentes, a 
Comiss�o Permanente para Avalia��o de Desempenho encaminhar� os resultados � Comiss�o 
para Avalia��o de Desenvolvimento Funcional.

1.14. O servidor avaliado tomar� ci�ncia do resultado obtido atrav�s do lan�amento de sua 
assinatura ao final do Formul�rio de Avalia��o Desempenho 2 (FAD-2), sendo dispens�vel 
esta no caso de auto-avalia��o. Caso o avaliado recuse o ciente, o chefe imediato far� constar 
a recusa, comunicando o ocorrido � Comiss�o Permanente para Avalia��o de Desempenho.
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1.15. O servidor que, ao tomar ci�ncia do Boletim Peri�dico de Desempenho, se sentir 
prejudicado em raz�o dos pontos que lhe forem atribu�dos poder� interpor recurso ao 
Procurador-Geral de Justi�a, no prazo improrrog�vel de cinco dias, demonstrando, de forma 
objetiva, que no julgamento do seu desempenho ou do seu comportamento, deixaram de ser 
observadas normas de avalia��o estabelecidas neste regulamento. 

2. DA APURA��O DO CRIT�RIO DE MERECIMENTO

2.1. Para apura��o de merecimento do servidor, a ser considerado no caso da progress�o 
funcional por merecimento e da progress�o por eleva��o de n�vel profissional, al�m da 
avalia��o peri�dica de desempenho, ser�o considerados fatores que comprovem o 
desenvolvimento da qualifica��o e aptid�o  do servidor, aos quais ser�o atribu�dos pontos 
positivos e negativos, da seguinte forma:

A) PONTOS POSITIVOS
1.  Capacita��o profissional (conclus�o de cursos e treinamentos vinculados ao cargo ou fun��o)

a) com dura��o de 15 a 30 horas 5
b) com dura��o 31 a 80 horas 10
c) com dura��o superior a 81 horas 15

2. Participa��o Institucional (participa��o em comiss�o ou grupo de trabalhos t�cnicos)

a) uma 5

b) duas (NR) 10
3. Produ��o cient�fica/t�cnica com repercuss�o na institui��o nos moldes descritos no artigo 
20 “c)” e nos ��2� e 3� do art. 24 deste Provimento (NR)
a) publica��o de artigos 5
b) publica��o de trabalho t�cnico/cient�fico 10

4. Atividades extraordin�rias (Participa��o/apresenta��o de palestras, confer�ncias, 
pesquisas, congressos, semin�rios, participa��o em bancas de trabalhos acad�micos (NR), 
atividades de instrutoria e monitoria, etc.)
a) participa��o(no m�nimo, 15 horas, 
permitida a somat�ria de cursos com carga 
hor�ria inferior) (NR)

5

b) apresenta��o / monitoria/instrutoria (NR) 10
5. REVOGADO

B) PONTOS NEGATIVOS
6. Ocorr�ncias funcionais
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6.1. Penalidades

a) advert�ncia 5
b) censura 10
c) demais penalidades 20

6.2. Assiduidade e pontualidade

a) faltas n�o justificadas ou n�o compensadas 
(NR)

5

b) atrasos/ sa�das antecipadas n�o justificados 
ou n�o compensados e que, contados em 
minutos, totalizem mais de uma falta no 
interst�cio (NR)

5

2.2. A Diretoria de Recursos Humanos, atrav�s do Setor de Pessoal, ser� respons�vel pela 
apura��o e preenchimento dos crit�rios acima descritos, atrav�s de formul�rio para apura��o 
do crit�rio de merecimento.

2.3. A pontua��o ser� atribu�da para cada fator ou ocorr�ncia verificada no per�odo.

2.4. Ap�s a totaliza��o dos pontos positivos e dos pontos negativos, o Formul�rio para 
Apura��o do Crit�rio de Merecimento ser� encaminhado � Comiss�o para Avalia��o de 
Desenvolvimento Funcional.

2.5. REVOGADO

3. DA AVALIA��O DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

3.1. A avalia��o de desenvolvimento funcional ser� apurada atrav�s do Formul�rio de 
Desenvolvimento Funcional, que considerar� os requisitos espec�ficos de cada forma de 
progress�o.

3.2. Em todo caso, a Comiss�o verificar�, de antem�o, se o servidor atende aos requisitos de 
estabilidade, perman�ncia m�nima na classe ou refer�ncia e se obteve Avalia��o Peri�dica de 
Desempenho satisfat�ria.

3.3. Al�m disso, caso se trate de eleva��o de n�vel profissional, ap�s decis�o an�lise 
minuciosa do documento, verificar� se o servidor apresentou a titula��o exigida.

3.4. Atendidos os requisitos, a comiss�o considerar� o servidor como apto � progress�o 
funcional por antiguidade / merecimento ou � progress�o progress�o por eleva��o de n�vel 
profissional.
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3.5. Caso o servidor deixe de atender algum dos requisitos impostos ser� considerado 
inabilitado para o desenvolvimento funcional.

3.6. Verificado outros motivos que impossibilitem o desenvolvimento funcional do servidor, 
este ser� expressado no campo observa��es.

3.7. Na progress�o funcional por merecimento e na progress�o por eleva��o de n�vel 
profissional o resultado da Avalia��o de Desenvolvimento Funcional (RADF), para efeito de 
classifica��o, levar� em conta o resultado da avalia��o peri�dica de desempenho (APD), 
acrescidos dos pontos positivos(PP) e diminu�dos dos pontos negativos(PN) existentes. (NR)

RADF = (APD + PP*) - PN

3.8. Os servidores aptos ao desenvolvimento funcional ser�o classificados em ordem 
decrescente, conforme a modalidade de progress�o correspondente.

3.9. A Comiss�o providenciar� a publica��o da ordem de classifica��o dos servidores em cada 
modalidade de progress�o, sendo facultado ao servidor recurso ao Procurador-Geral de 
Justi�a, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrando, de forma objetiva, que na aprecia��o dos 
requisitos ou em sua classifica��o, deixaram de ser observadas as normas estabelecidas neste 
regulamento. 

3.10. Ao final dos trabalhos a Comiss�o de Desenvolvimento Funcional encaminhar� � 
Diretoria de Recursos Humanos a rela��o dos servidores a serem promovidos, para expedi��o 
da respectiva portaria.

ANEXO II DO PROVIMENTO N� 60/2009
(Alterado pelo Provimento n�. 135/2011)

FORMUL�RIO DE AVALIA��O DE DESEMPENHO

COMISSÃO PERMANENTE DE 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO - FAD

PERÍODO DE AVALIAÇÃO:              A    

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
NOME MATR�CULA CLASSE/REFER�NCIA

CARGO DATA DE ADMISS�O

LOTA��O UNIDADE EM EXERC�CIO

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR
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NOME

CARGO

INSTRUÇÕES

- O objetivo deste formul�rio � fornecer subs�dios para a avalia��o do servidor.
- A cada fator corresponde a an�lise de at� 4 (quatro) quesitos.
- Em cada quesito atribua a pontua��o de valor correspondente � classifica��o que melhor descreve o 

desempenho do servidor no cargo:

SISTEMA DE GRADA��O
FATOR DE GRADA��O CARACTER�STICA PONTUA��O

excelente Possui fator de desempenho em grau 
elevado.

2

bom Possui o fator de desempenho em 
grau consider�vel.

1

regular Possui o fator de desempenho em 
grau razo�vel.

0,5

insuficiente Possui o fator de desempenho em 
grau insuficiente.

0

- No campo NOTA, proceda � somat�ria dos pontos atribu�dos em cada quesito.
- Evite rasuras.
- N�o deixe nenhum quesito em branco.
- N�o se esque�a de datar e assinar o formul�rio.
- Utilize o espa�o "Observa��es" caso necessite acrescentar alguma informa��o considerada necess�ria.
- Quando este Formul�rio de Avalia��o de Desempenho – FAD for preenchido pela chefia imediata, esta dever� 
marcar a op��o ao final: “Este formul�rio foi preenchido na presen�a do (a) servidor(a) avaliado(a)”.

DESEMPENHO INDIVIDUAL

IDONEIDADE 
MORAL

1 - Analise o servidor considerando sua conduta na 
execução de suas atribuições com probidade,  
moralidade, decoro e discrição.

PONTUAÇÃO NOTA

Demonstra retid�o de car�ter e integridade.
Age com fidelidade � produ��o de resultados que sejam 
adequados � satisfa��o dos interesses p�blicos.
Ademais de respeitar a legalidade, obedece a valores �ticos 
adotados pelo �rg�o.
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� discreto e reservado quanto a assuntos de interesse do 
�rg�o.

URBANIDADE

2 - Analise o servidor tendo em vista a forma como se 
relaciona no ambiente de trabalho, observando o 
tratamento dispensado ao público em geral.

PONTUAÇÃO NOTA

Apresenta facilidade em se relacionar com pessoas.
� cort�s com o p�blico interno e externo.
� prestativo, busca auxiliar os que lhe procuram.
Atende a todos sem distin��o.

DISCIPLINA

3 - Analise o servidor considerando sua atitude frente às 
regras, às normas e aos procedimentos estabelecidos de 
modo geral.

PONTUAÇÃO NOTA

Submete-se aos regulamentos do �rg�o.
Sabe expressar sua opini�o, acatar cr�ticas e aceitar 
mudan�as quanto as diretrizes de seu trabalho.
Cumpre satisfatoriamente as ordens que lhe s�o 
passadas.
Demonstra zelo pelo ambiente de trabalho.

ASSIDUIDADE
E

PONTUALIDADE

4 - Analise o servidor considerando sua presença no 
trabalho. PONTUAÇÃO NOTA

Comparece regularmente ao trabalho.
� pontual; evita atrasos e sa�das antecipadas.
Permanece no local de trabalho durante o expediente.
� dedicado ao trabalho; evita interrup��es e interfer�ncias 
prejudiciais.

RESPONSABILIDADE

5 - Analise o servidor tendo em vista o cumprimento dos 
seus deveres funcionais quando uma tarefa lhe é 
atribuída.

PONTUAÇÃO NOTA

Realiza tarefas dentro dos prazos e condi��es estabelecidas.
Apresenta trabalhos confi�veis, provenientes de fontes de 
pesquisa seguras; assume os resultados de seus trabalhos, 
quer sejam positivos quer negativos.
Busca solucionar as dificuldades do trabalho.
Demonstra conduta compat�vel com a relev�ncia do cargo 
que ocupa.

APTIDÃO

6 - Analise o servidor tendo em vista o grau de domínio 
das atribuições sob sua responsabilidade e a utilização 
de seus conhecimentos.

PONTUAÇÃO NOTA

Relaciona com efetividade os recursos te�ricos e 
conhecimentos pr�ticos nas atividades realizadas.
Os conhecimentos que possui s�o suficientes para gest�o 
das tarefas desenvolvidas pela equipe.
Possui habilidades e compet�ncias consideradas 
indispens�veis ao exerc�cio do cargo ou fun��o confiada.
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Contribui para o desenvolvimento de suas atividades no 
que se refere � otimiza��o de recursos, implanta��o e 
dissemina��o de novas metodologias, procedimentos, 
protocolos e outros.

CAPACIDADE DE 
INICIATIVA 

7 - Analise o servidor tendo em vista sua habilidade em 
tomar decis�es em face de dificuldades que se 
apresentam no exerc�cio de suas atribui��es.

PONTUA��O NOTA

Soluciona problemas e d�vidas do cotidiano, encaminhando 
corretamente os assuntos que fogem � sua al�ada.
Apresenta propostas e id�ias que podem ser aplicadas na 
realiza��o de suas atividades.
Avalia o resultado de suas a��es para aprimor�-las; mostra-
se eficiente para elaborar programas de trabalho.
P�e-se � disposi��o da ger�ncia superior, espontaneamente, 
para realizar novas tarefas e auxiliar os colegas.

PRODUTIVIDADE E 
EFICI�NCIA

8 - Analise o servidor tendo em vista a produ��o que 
alcan�a, considerando as expectativas para desempenho 
do cargo.

PONTUA��O NOTA

Trabalha de forma regular, constante, utilizando os recursos 
tecnol�gicos dispon�veis, dentro de sua melhor capacidade, 
segundo orienta��es t�cnicas.
Organiza as tarefas segundo as prioridades e aproveita 
eventual disponibilidade de forma producente.
Cumpre em tempo h�bil as metas fixadas pela institui��o e 
as tarefas designadas pela ger�ncia superior.
Desempenha com qualidade o trabalho, de forma din�mica 
e racionaliza o tempo e o material necess�rio � execu��o 
das tarefas.

INTELIG�NCIA 
EMOCIONAL

9 – Analise o servidor sob o aspecto  comportamental-
emocional. PONTUA��O NOTA

Tem capacidade de empatia, conseguindo colocar-se no 
lugar do outro.
Tem habilidade em lidar com seus pr�prios sentimentos, 
adequando-os para a situa��o.
Tem facilidade em reagir com controle em situa��es de 
trabalho que envolvam imprevistos, press�es e conflitos.
Reconhece e demonstra solidariedade �s emo��es de outras 
pessoas.

CAPACIDADE 
PROFISSIONAL

10 – Analise o servidor quanto ao interesse e grau de 
qualifica��o para o cargo e as atividades que exerce. PONTUA��O NOTA

Procura conhecer a estrutura e funcionamento do �rg�o; 
atualiza-se e procura conhecer as atribui��es de seu cargo.
Investe em seu aperfei�oamento profissional.
Evita incorrer em erros, nas tarefas sob sua 
responsabilidade; busca conhecer e aplicar as rotinas 
administrativas.

DESEMPENHO INSTITUCIONAL
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RESULTADO DO 
TRABALHO

11 - Analise o servidor considerando a sua fidelidade ao 
plano de trabalho e o compromisso com o atingimento 
de metas.

PONTUAÇÃO NOTA

Contribui, efetivamente, para o alcance de objetivos e metas 
institucionais.
Possui pr�-disposi��o para a a��o.
Esfor�a-se em favor da institui��o.
Aprimora t�cnicas e m�todos de trabalho, com intuito de 
alcan�ar as metas estabelecidas.

TRABALHO EM 
EQUIPE

12 - Avalie o servidor considerando sua capacidade de 
integração e fortalecimento das relações de equipe. PONTUAÇÃO NOTA

Apresenta habilidade em se relacionar com as pessoas de 
forma harmoniosa; � cordial e solicito com as pessoas de 
diversos n�veis culturais e hier�rquicos.
Tem facilidade em estabelecer contatos; sabe receber e 
transmitir informa��es.
Busca solu��es de forma a evitar a ocorr�ncia de problemas.

CONDIÇÕES DE 
TRABALHO

13 - Analise o servidor considerando sua atitude frente 
as relações de trabalho em equipe de modo geral. PONTUAÇÃO NOTA

Demonstra facilidade em se adaptar ao ambiente 
organizacional.
Apresenta ajustamento de seus conhecimentos t�cnicos �s 
atividades desempenhadas.
Relaciona-se com facilidade com a ger�ncia superior e 
equipe.
Relaciona-se com facilidade com o p�blico externo.
Obs.: marque e identifique quem está realizando a avaliação.

(     ) O PRÓPRIO 
SERVIDOR       

(     ) CHEFIA IMEDIATA 

(     )  Este formulário foi preenchido na presença do 
(a) servidor(a) avaliado(a)

(     ) GRUPO DE 
TRABALHO

OBSERVA��ES:

SUGEST�ES visando � capacita��o/ treinamento/ aperfei�oamento do servidor:

AVALIADOR
DATA                                                                               ASSINATURA
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ANEXO IV DO PROVIMENTO N� 60/2009
(Alterado pelo Provimento n�. 135/2011)

DIRETORIA DE RECURSOS
HUMANOS

/
COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO 

DE
DESENVOLVIMENTO 

FUNCIONAL

FORMULÁRIO PARA APURAÇÃO DO 
CRITÉRIO DE MERECIMENTO

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
NOME MATR�CULA CLASSE/REFER�N

CIA

CARGO DATA DE ADMISS�O

LOTA��O UNIDADE EM EXERC�CIO

DESCRI��O PONTUA��O UNIT�RIA PONTUA��O OBTIDA
PONTOS POSITIVOS

1. Capacita��o profissional (conclus�o de cursos e treinamentos vinculados ao cargo ou fun��o)
a) com dura��o de 15 a 30 
horas

5

b) com dura��o 31 a 80 horas 10
c) com dura��o superior a 81 
horas

15

2. Participa��o Institucional (participa��o em comiss�o ou grupo de trabalhos t�cnicos)
a) Uma 5
b) Duas 10
3. Produ��o cient�fica/t�cnica com repercuss�o na institui��o nos moldes descritos no artigo 
20 “c)” e nos ��2� e 3� do art. 24 deste Provimento.
a) Publica��o de artigos 5
b) Publica��o de trabalho 
t�cnico/cient�fico

10

4. Atividades extraordin�rias (Participa��o/apresenta��o de palestras, confer�ncias, pesquisas, 
congressos, semin�rios, participa��o em bancas de trabalhos acad�micos atividades de 
instrutoria e monitoria, etc.).
a) Participa��o(no m�nimo, 15 
horas, permitida a somat�ria de 
cursos com carga hor�ria 
inferior)

5

b) Apresenta��o / 
monitoria/instrutoria

10

PONTOS NEGATIVOS
6. Ocorr�ncias funcionais
6.1. Penalidades
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a) Advert�ncia 5
b) Censura 10
c) Demais penalidades 15
6.2Assiduidade e pontualidade
a) Faltas n�o justificadas ou 
n�o compensadas.

5

b) Atrasos/ sa�das antecipadas 
n�o justificados ou n�o 
compensados e que, contados 
em minutos, totalizem mais de 
uma falta no interst�cio.

5

CONTAGEM GERAL DE PONTOS
POSITIVOS NEGATIVOS

CHEFE DO SETOR DE PESSOAL SECRET�RIO DE RECURSOS HUMANOS
DATA DATA

Assinatura Assinatura

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO

(Observ�ncia do Art. 24, � 3�, do Provimento n� 60/2009, com reda��o dada pelo Provimento 
n�. 135/2011)

DIREITO CONSTITUCIONAL

1. Constitui��o e Direito Constitucional: no��es gerais, ciclos constitucionais, classifica��o 
das Constitui��es. A divis�o do Direito Constitucional. As suas rela��es com outras 
disciplinas jur�dicas. Fontes do Direito Constitucional.
2. Poder Constituinte. Poder estatal e poder constituinte. Esp�cies de poder constituinte: 
origin�rio, institu�do e decorrente. Poder constituinte e revolu��o.
3. Controle de constitucionalidade das leis. A supremacia da Constitui��o. Controle pol�tico e 
controle jurisdicional. Tipos de controle no direito brasileiro. A��o declarat�ria de
constitucionalidade. Quest�es pol�ticas.
4. Aplicabilidade das normas constitucionais. Cl�usulas mandat�rias e diret�rias. Normas 
auto-execut�veis e n�o autoexecut�veis. Normas de efic�cia plena, contida e limitada.
5. Efeitos da Constitui��o nova sobre a Constitui��o anterior: o fen�meno jur�dico da 
desconstitucionaliza��o; sobre a legisla��o ordin�ria anterior: fen�menos jur�dicos da 
recep��o e da repristina��o. A Constitui��o nova e os direitos adquiridos.
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6. Interpreta��o constitucional. Interpreta��o e constru��o. A doutrina dos poderes impl�citos. 
O pre�mbulo das Constitui��es.
7. Princ�pios fundamentais: defini��o e fun��o.
8. Direitos fundamentais. Direitos individuais e coletivos. Direitos econ�micos e sociais. 
Direitos de solidariedade. Prote��o dos direitos fundamentais: contra o legislador e o 
administrador. Os direitos fundamentais e as circunst�ncias pol�ticas excepcionais. Garantias 
e rem�dios constitucionais. Direitos sociais e sua efetiva��o.
9. Nacionalidade e cidadania. Condi��o jur�dica do estrangeiro. Direitos pol�ticos ativos e 
negativos. Inelegibilidades. Partidos pol�ticos.
10. Estado federal: Uni�o, Estados-Membros, Distrito Federal e Munic�pios. Reparti��o de 
compet�ncias legislativas. As interven��es. Autonomia estadual e municipal.
11. Governo representativo. Sistema presidencial e parlamentar. Princ�pio da separa��o de 
poderes. O Legislativo: estrutura, funcionamento e atribui��es. Do processo legislativo. As 
esp�cies normativas. O Executivo: atribui��es e responsabiliza��o pol�tica. Chefia de Estado, 
chefia de governo e chefia da administra��o. O Judici�rio: �rg�os, garantias e compet�ncias.
12. Direito constitucional tribut�rio: princ�pios gerais e limita��es ao poder de tributar. 
Impostos da Uni�o, dos Estados-Membros e dos Munic�pios. Discrimina��o das rendas 
tribut�rias.
13. Finan�as p�blicas. O Banco Central. Princ�pios or�ament�rios. Leis or�ament�rias. Ordem 
econ�mica: a sua constitucionaliza��o no Brasil. Princ�pios. Atua��o do poder p�blico no 
dom�nio econ�mico.
14. Administra��o p�blica. Poderes administrativos.  Princ�pios. Responsabilidade civil da 
administra��o p�blica. Atos administrativos. Contratos administrativos.
15. Servi�os p�blicos. Servidores p�blicos.
16. Controle da administra��o p�blica.
17. Improbidade administrativa  − Lei n� 8.429/92.
18. Princ�pios institucionais do Minist�rio P�blico.
19. Organiza��o do Minist�rio P�blico. �rg�os da administra��o superior: composi��o e 
atribui��es.
19.1 Procurador-Geral de Justi�a e Corregedor-Geral do Minist�rio P�blico: investidura e 
mandato.
20. Garantias, prerrogativas, deveres, veda��es, fun��es e atribui��es dos membros do 
Minist�rio P�blico.
20.1 Carreira: ingresso, impugna��o ao vitaliciamento, confirma��o, remo��o, promo��o, 
reintegra��o, revers�o e aproveitamento.
20.2 Normas disciplinares: procedimentos e penalidades.
21. Direito material do meio ambiente.
22. Lei Org�nica Nacional do Minist�rio P�blico  − Lei n� 8.625/93.
23. Lei Org�nica Estadual do Minist�rio P�blico – Lei Complementar n�. 72/2008.
24. Direito Eleitoral  − Lei n� 4.737/65, Lei Complementar n� 64/90 e Lei n� 9.504/97.
25. Direitos do Idoso.

DIREITO PENAL
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1. Garantias penais fundamentais da Constitui��o.
2. Da aplica��o da lei penal.
3. Do crime (teoria geral).
4. Do concurso de pessoas.
5. Das penas:
5.1 Das esp�cies de pena.
5.2 Da comina��o das penas.
5.3 Da aplica��o da pena.
5.4 Da suspens�o condicional da pena.
6. Do livramento condicional.
7. Dos efeitos da condena��o.
8. Da reabilita��o.
9. Das medidas de seguran�a.
10. Da a��o penal.
11. Da extin��o da punibilidade.
12. Crimes contra a pessoa (arts. 121 a 154).
13. Crimes contra o patrim�nio (arts. 155 a 183).
14. Crimes contra os costumes (arts. 213 a 234).
15. Crimes contra a fam�lia (arts. 235 a 249).
16. Crimes contra a incolumidade p�blica (arts. 250  a 285).
17. Crimes contra a f� p�blica (arts. 289 a 311).
18. Crimes contra a Administra��o P�blica (art. 312  a 359).
19. Aspectos penais das seguintes leis especiais:
19.1 Crimes de abuso de autoridade  − Lei n� 4.898/65.
19.2 Crimes previstos na lei antit�xicos  − - Lei n� 11.343/06.
19.3 Crimes contra o consumidor  − Lei n� 8.078/90.
19.4 Crimes hediondos  − Lei n� 8.072/90.
19.5 Crimes contra crian�as e adolescentes − Leis n� 2.252/54 e 8.069/90.
19.6 Crimes eleitorais  − Leis n� 4.737/65 e 6.091/74.
19.7 Contraven��es penais  − Decreto-Lei n� 3.688/41.
19.8 Crimes contra a ordem econ�mica, tribut�ria e rela��es de consumo − Leis n� 8.137/90 e 
8.176/91.
19.9 Disposi��es penais da Lei n� 8.429/92.
19.10 Crimes previstos na Lei n� 8.666/93.
19.11Crimes previstos na Lei n� 6.766/79.
19.12Crimes previstos na Lei n� 7.347/85.
19.13Crimes falimentares  − Lei n� 11.101/05.
19.14 Lei n� 7.210/84  − (Lei de Execu��o Penal).
19.15 Lei dos Juizados Especiais C�veis e Criminais (Lei n� 9.099/95 e Lei n� 10.259/01).
19.16Crimes do C�digo de Tr�nsito Brasileiro, Lei n� 9.503/97.
19.17 Lei dos Crimes Ambientais  − Lei n� 9.605/98.
19.18 Lei do Porte de Arma  − Lei n� 10.826/03.
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19.19 Lei n� 9.714/98  − Penas Alternativas.
19.20 Lei n� 9.613/98  − Lavagem de Valores.
19.21 Lei de Prote��o intelectual ao Programa de Computa��o (Lei n� 9.609/98).
19.22 Lei n� 9.455/97  − Lei dos Crimes de Tortura.
19.23 Lei n� 9.807/99  − Prote��o � v�tima e a testemunha do crime.
19.24 Lei n� 10.741/2003  − Estatuto do Idoso.
19.25 Lei n� 11.340/06  − Viol�ncia Dom�stica.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

1. Princ�pios do processo penal.
2. A lei processual no tempo e no espa�o.
3. Persecu��o criminal extrajudicial: o inqu�rito policial, o Minist�rio P�blico e a pol�cia 
judici�ria.
4. Pris�o e liberdade provis�ria.
5. A��o penal. Classifica��o. Princ�pios. Condi��es. A justa causa. Den�ncia. Queixa. 
Aditamento.
6. Jurisdi��o e compet�ncia.
7. Sujeitos processuais.
8. Cita��es e intima��es.
9. Procedimentos da a��o penal condenat�ria: comuns e especiais. Procedimento do j�ri. 
Classifica��o. Ritos. Prazos e peculiaridades.
10. Quest�es e processos incidentes. Exce��es.
11. Da prova em geral e em esp�cie.
12. Senten�a.
13. Nulidades.
14. Recursos em geral. Pressupostos recursais. Recursos em esp�cie.
15. Recursos extraordin�rio e especial.
16. Habeas-corpus. Revis�o criminal. Mandado de seguran�a. Correi��o parcial.
17. Juizados Especiais Criminais  − Lei n� 9.099/95.
18. Processo Penal Falimentar.
19. Aspectos processuais das seguintes leis especiais: Lei n� 7.210/84; n� 8.069/90; n� 
9.099/95 e n� 10.259/01; Lei n� 11.343/06; Lei n� 4.898/65; Lei n� 5.250/67; Lei n� 9.503/97; 
Lei n� 8.072/90 e n� 8.930/94; Lei n� 9.455/97; Lei n� 7.960/89; Lei n� 9.807/99; Lei n� 
9.613/98; Lei n� 9.605/98; Lei n� 9.296/96; Lei n� 9.034/95; Lei n� 8.038/90; Decreto-Lei n� 
1.002/69. Lei n� 10.054/00; Lei n� 9.303/96. Habeas-corpus. Mandado de seguran�a em 
mat�ria penal.

DIREITO CIVIL

1. Lei de introdu��o ao C�digo Civil: vig�ncia, in�cio e cessa��o de sua obrigatoriedade. A 
integra��o da norma jur�dica.
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2. Parte Geral: a rela��o jur�dica, os direitos subjetivos e o exerc�cio dos direitos. Das pessoas: 
personalidade, capacidade e estado. Domic�lio. Pessoas jur�dicas. Funda��es privadas,
Associa��es e OSCIP. O objeto do direito: dos bens. Ato, fato e neg�cio jur�dico, 
pressupostos e requisitos, a inexist�ncia, a invalidade e a inefic�cia. Atos il�citos. Prescri��o e 
decad�ncia.
3. O Direito de Fam�lia. O casamento: conceito, natureza, caracter�sticas, fins, os 
impedimentos matrimoniais, o processo de habilita��o, a celebra��o e suas modalidades; 
anula��o, nulidade e inexist�ncia. Efeitos do casamento. Direitos e obriga��es dos c�njuges. 
Regime de bens. Separa��o e div�rcio. Das rela��es de parentesco. Obriga��o aliment�ria. A 
ado��o, a filia��o e investiga��o de paternidade. O poder familiar. Tutela, curatela e aus�ncia. 
Concubinato e uni�o est�vel: conceitos, caracter�sticas, direitos e obriga��es, e efeitos 
jur�dicos. Guarda.
4. O Estatuto da Crian�a e do Adolescente: disposi��es gerais e direitos fundamentais. Da 
preven��o. Da pol�tica de atendimento e das medidas de prote��o. Guarda, tutela e ado��o. O 
Conselho Tutelar. Da pr�tica do ato infracional.
5. Direito das Sucess�es. Sucess�o heredit�ria: caracter�sticas e pressupostos, sucess�o a t�tulo 
universal e singular. Abertura da sucess�o, devolu��o sucess�ria e aquisi��o da heran�a. 
Aceita��o e ren�ncia. Capacidade sucess�ria e indignidade. Cess�o da heran�a. Heran�a 
jacente e vacante. Ordem de voca��o heredit�ria. Direito de representa��o. Peti��o de 
heran�a.
6. Direito das Coisas. Posse: conceito, natureza e classifica��o. Aquisi��o da posse, efeitos, 
perda e composse. Aquisi��o e perda da propriedade: conceitos, elementos constitutivos, 
classifica��o, restri��es e modos de aquisi��o. Usucapi�o. Propriedade rural e urbana. Fun��o 
social da propriedade. Usufruto: disposi��es gerais, direitos e obriga��es do usufrutu�rio.
7. Direito das Obriga��es. Modalidades, fontes, efeitos e os contratos em geral. Obriga��es 
por declara��o unilateral de vontade. Responsabilidade civil: Pressupostos, fundamentos e 
efeitos. Dos direitos do consumidor.
8. Registros p�blicos: Lei n� 6.015, de 31/12/73.
9. Parcelamento do Solo Urbano  − Leis n� 6.766/77 e 9.785/99.
10. Direito do Consumidor: Conceito de Consumidor, Fornecedor, Produto e Servi�o. Direitos 
B�sicos do Consumidor. Da Prote��o � Sa�de e Seguran�a. Responsabilidade pelo Fato do
Produto e do Servi�o. Responsabilidade por V�cio do Produto ou Servi�o. Decad�ncia e 
Prescri��o. Desconsidera��o da Personalidade Jur�dica. Pr�tica Comercial, Publicidade, 
Pr�tica Abusiva, Cobran�a de D�vidas e Banco de Dados e Cadastro de Consumidor. Prote��o
Contratual do Consumidor. San��es Administrativas.  Da Defesa do Consumidor em Ju�zo. 
Da Legitimidade do Minist�rio P�blico. Das A��es Coletivas. Da Coisa Julgada.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1. A��o: conceito e teorias da a��o.
2. Sujeitos da rela��o processual. Litiscons�rcio. Interven��o de terceiros: assist�ncia, 
nomea��o � autoria, denuncia��o da lide e chamamento ao processo. Minist�rio P�blico no 
Processo Civil.
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3. Teoria das invalidades processuais. Conceito, esp�cie e regime jur�dico.
4. Jurisdi��o Contenciosa e Volunt�ria. Conceito. Procedimento comum ordin�rio e 
procedimentos especiais: conceito e natureza jur�dica. Processo Sum�rio (Lei n� 9.245/95).
5. Sistemas de direito probat�rio. �nus da prova.
6. Senten�a: conceito e classifica��es.
7. Recursos: conceito, esp�cie, regime jur�dico e efeitos.
8. Coisa julgada: conceito. Limites subjetivos e objetivos.
9. Execu��o por quantia certa contra devedor solvente.
10. Embargos de devedor e de terceiros. Conceito, natureza jur�dica, compet�ncia para os 
respectivos procedimentos, legitimados e efeitos.
11. Processo cautelar. Tutela cautelar e tutela antecipat�ria. Efic�cia temporal dos 
provimentos cautelares. A��o cautelar inominada. Arresto. Seq�estro, busca e apreens�o, 
assegura��o de provas, alimentos provisionais, posse em nome do nascituro; medidas 
provisionais do Direito de Fam�lia.
12. A��o de alimentos.
13. A��o de mandado de seguran�a.
14. A��o civil p�blica. Compromisso de ajustamento.
15. A��o popular.
16. A��es possess�rias.
17. Separa��o e div�rcio.
18. A��o de usucapi�o.
19. Interdi��o.
20. Perda e suspens�o do poder familiar. Hip�teses em que cabem. Legitima��o ativa. 
Procedimento.
21. Fun��o do Minist�rio P�blico nas a��es reguladas pelo C�digo de Defesa do Consumidor.
22. A��es coletivas para defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homog�neos. 
Legitima��o.
23. A��o Monit�ria.
24. Aspectos processuais das seguintes Leis: Lei n� 8.038/90; Lei n� 9.099/95; Lei n�
10.259/01; Lei n� 8.078/90; Lei n� 7.347/85; Lei n� 8.429/92; Lei n� 8.069/90; Lei n�
11.340/06; Lei n� 10.741/03.
25. Atua��o extrajudicial do Minist�rio P�blico.

DIREITO DO TRABALHO

1. Direitos e garantias constitucionais do trabalhador.
2. Atribui��es do Minist�rio P�blico Estadual.
3. A��o acident�ria do trabalho: fun��o do Minist�rio P�blico.
4. Acidente de trabalho: o dano e sua indeniza��o.

DIREITO COMERCIAL

1. Empres�rio. Da caracteriza��o, da inscri��o e da capacidade.
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2. Estabelecimento.
3. Nome empresarial.
4. Contratos mercantis. Compra e venda. Mandato mercantil. Aliena��o fiduci�ria em 
garantia. Contrato de c�mbio. Arrendamento mercantil. “Leasing”, franquia e faturiza��o.
5. Sociedade.
5.1 Caracteriza��o jur�dica do regime societ�rio.
5.2 Personaliza��o das sociedades.
5.3 Elementos do contrato de sociedade.
5.4 Dissolu��o e liquida��o das sociedades.
5.5 Incorpora��o, fus�o, cis�o e transforma��o de sociedades.
6. Sociedade por quotas de responsabilidade limitada.
6.1 Caracter�sticas e direito aplic�vel.
6.2 Limita��o da responsabilidade dos s�cios.
6.3 Regime das quotas.
6.4 Altera��o do contrato e direito de recesso.
6.5 Administra��o social.
6.6 A despersonifica��o da sociedade e abuso de gest�o. Procedimentos.
7. T�tulos de cr�dito. Letra de c�mbio. Nota promiss�ria. Duplicata. Cheque. C�dulas de 
cr�dito.
8. Recupera��o de empresas e fal�ncia.
8.1 Abrang�ncia da Lei n� 11.101, de 09/02/2005. Modalidades de recupera��o. Processo e 
procedimentos.
8.2 Disposi��es comuns � recupera��o e � fal�ncia. Verifica��o e habilita��o dos cr�ditos 
concursais.
8.3 Interven��o do Minist�rio P�blico segundo a Lei n� 11.101/ 05 e o C�digo de Processo 
Civil.
8.4 Decreta��o e convola��o da recupera��o em fal�ncia. Recursos.
8.5 Outras fases do procedimento falencial: administra��o, integra��o, depura��o e realiza��o 
do ativo (arrecada��o, a��o revocat�ria, pedidos de restitui��o, embargos de terceiro,
liquida��o e encerramento). Fase pr�-falencial (extin��o das obriga��es).
8.6 Disposi��es penais e respectivos procedimentos da Lei n� 11.101/05.


