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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 1.056/2017-PGJ 

(PROTOCOLADO Nº 105.766/17-MP) 
 

*Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 

11/11/2019 

Revogada pela Resolução nº 1.297/2020-PGJ, 
de 28/12/2020. 

Regulamenta a aplicação dos instrumentos de 
avaliação de desempenho funcional dos 
servidores do Ministério Público do Estado de 
São Paulo, estabelecidos na Resolução nº 
1.035/2017-PGJ, de 25 de julho de 2.017. 

 

Art. 1º - O presente regulamento tem como finalidade regulamentar a avaliação de 

desempenho funcional dos servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

estabelecida pela Resolução nº 1.035/2017-PGJ, de 25 de julho de 2.017. 

  

Art. 2º - A avaliação de desempenho funcional dos servidores do Ministério Público do Estado 

de São Paulo será composta, obrigatoriamente, de conceitos lançados em: 

  

Inciso I - Avaliação anual de desempenho, prevista nos artigos 63 a 69 e artigos 77 a 86, do 

Resolução nº 1.035/2017-PGJ, de 25 de julho de 2.017, e 

 

Inciso II - relatórios periódicos de atividades, previstos nos artigos 70 e 84, § 1º, do Resolução 

nº 1.035/2017-PGJ, de 25 de julho de 2.017. 

 

§ 1º – Poderão ainda compor a avaliação de desempenho funcional, os conceitos lançados 

em eventuais: 

 

Inciso I - Inspeções permanentes, e 

 

Inciso II - Visitas ordinárias e extraordinárias, realizadas na forma dos artigos 117 a 125 do 

Resolução nº 1.035/2017-PGJ, de 25 de julho de 2.017. 

 

§ 2º - Poderá ainda compor o conceito final da avaliação de desempenho funcional dos 

servidores do Ministério Público, na forma adiante disposta por este regulamento, a 

comprovação de participação em cursos, palestras e aperfeiçoamentos, nos termos do artigo 

71, “caput” do Resolução nº 1.035/2017-PGJ, de 25 de julho de 2.017. 
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Art. 3º - Aplicam-se, em relação à avaliação anual de desempenho dos servidores do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, as disposições da Resolução nº 1.035/2017, de 

25 de julho de 2.017. 

  

Parágrafo único - Ao concluir a avaliação anual de desempenho dos servidores, o respectivo 

Comitê de Avaliação cuidará de cientificá-los do seu resultado, para fins do disposto no artigo 

68 da Resolução nº 1.035/2017, de 25 de julho de 2.017. 

  

Art. 4º - O relatório periódico de atividades é obrigatório e deverá ser apresentado pelo 

servidor do Ministério Público anualmente, conforme formulário a ser disponibilizado em 

tempo próprio pela Coordenadoria Geral de Acompanhamento e Supervisão Disciplinar dos 

Servidores do Ministério Público. 

  

§ 1º - O relatório periódico de atividades deverá ser apresentado pelo servidor à Comissão 

Permanente de Evolução Funcional da Área Regional de sua lotação no período 

compreendido entre os dias 1º de dezembro do ano correspondente à sua avaliação e 31 de 

janeiro do ano seguinte ao de sua avaliação. 

 

§ 2º - O servidor em estágio probatório deverá apresentar o relatório periódico de atividades 

no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que se findar o período de sua avaliação. 

 

§ 3º - Eventual atraso na apresentação dos relatórios deverá ser justificado à respectiva 

Comissão Permanente de Evolução Funcional, a quem caberá deliberar sobre a justificativa. 

 

§ 4º - A não apresentação do relatório periódico de atividades pelo servidor no prazo 

estabelecido ou afastada suas justificativas por eventual atraso importará em lançamento de 

conceito “zero” (0) na respectiva avaliação. 

 

§ 5º - Os servidores afastados de seus cargos ou funções e que prestam serviços em outros 

órgãos da Administração Pública ou junto às entidades de classe estão dispensados da 

apresentação do relatório periódico de atividades. 
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Art. 5º. – Encaminhado o relatório periódico de atividades, as Comissões Permanentes de 

Evolução Funcional procederão a sua juntada ao prontuário do servidor, para fins de 

avaliação, nos termos do artigo 71, “caput” da Resolução nº 1.035/2017-PGJ. 

  

Parágrafo único – De posse do relatório periódico de atividades, as Comissões Permanentes 

de Evolução procederão à avaliação do servidor, lançando um dos seguintes conceitos: 

1 ponto: não atendeu às expectativas; 

2 pontos: atendeu parcialmente às expectativas; 

3 pontos: atendeu às expectativas; 

4 pontos: superou as expectativas. 

  

Art. 6º - Concluída a elaboração da avaliação sobre o relatório periódico de atividades pelas 

Comissões Permanentes de Evolução Funcional, será dada ciência do resultado ao servidor 

avaliado. 

  

§ 1º. - O servidor poderá manifestar sua discordância com a avaliação procedida ao seu 

relatório periódico de atividades funcionais, na forma do artigo 68 da Resolução nº 

1.035/2017-PGJ. 

 

§ 2º - As Comissões Permanentes de Evolução Funcional poderão aguardar a conclusão do 

período de avaliação de desempenho do servidor para processamento e análise da 

impugnação ofertada, na forma do artigo 69 e seus parágrafos, da Resolução nº 1.035/2017-

PGJ. 

 

§ 3º - A impugnação, no entanto, deverá ser obrigatoriamente apreciada e submetida à 

deliberação do Diretor Geral do Ministério Público ao cabo do período de avaliação de 

desempenho do servidor, na forma do artigo 69 e seus parágrafos, da Resolução nº 

1.035/2017-PGJ. 

  

Art. 7º - As inspeções permanentes realizadas pelo superior hierárquico junto ao servidor 

consistem em lançamentos de conceitos sobre atividades específicas e pontualmente 

desenvolvidas e que mereçam especial destaque ou relevância, positiva ou negativamente. 

  

Art. 8º - Na inspeção permanente, o superior hierárquico deverá, em ficha própria conforme 

anexo, identificar o servidor, a unidade administrativa em que exerce suas funções, bem como 
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descrever o fato analisado e demais circunstâncias que julgar relevantes, lançando um dos 

seguintes conceitos:  

1 ponto: não atendeu às expectativas; 

4 pontos: superou as expectativas. 

 

Parágrafo único - Finalizando a inspeção permanente, o avaliador deverá justificar 

obrigatoriamente o conceito empregado. 

  

Art. 9º. - A ficha de inspeção permanente deverá ser encaminhada para a correspondente 

Comissão Permanente de Evolução Funcional da área de lotação do avaliado para sua devida 

juntada ao prontuário do servidor, para fins de sua avaliação, nos termos do artigo 71, “caput” 

da Resolução nº 1.035/2017-PGJ. 

  

Parágrafo único – As Comissões Permanentes de Evolução Funcional darão ciência ao 

servidor acerca da inspeção permanente e seu respectivo conceito e justificativas. 

  

Art. 10 - O servidor poderá manifestar sua discordância com a avaliação procedida na 

inspeção permanente, na forma do artigo 68 da Resolução nº 1.035/2017-PGJ. 

  

§ 1º - As Comissões Permanentes de Evolução Funcional poderão aguardar a conclusão do 

período de avaliação de desempenho do servidor para processamento e análise da 

impugnação ofertada, na forma do artigo 69 e seus parágrafos, da Resolução nº 1.035/2017-

PGJ. 

 

§ 2º - A impugnação, no entanto, deverá ser obrigatoriamente apreciada e submetida à 

deliberação do Diretor Geral do Ministério Público ao cabo do período de avaliação de 

desempenho do servidor, na forma do artigo 69 e seus parágrafos, da Resolução nº 

1.035/2017-PGJ. 

  

Art. 11 - As visitas ordinárias e extraordinárias destinam-se a verificar, dentre outras, o 

ambiente organizacional de trabalho, a regularidade do serviço, a eficiência, o 

comprometimento, a responsabilidade, a atuação ética, integrada e participativa, a 

pontualidade e a ação funcional orientada com a missão, visão e valores da Instituição, por 

parte dos servidores do Ministério Público no exercício de suas funções, bem como o 

cumprimento das obrigações legais e das determinações normativas, a participação nas 
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atividades da unidade administrativa a que pertença e sua contribuição para a execução dos 

trabalhos. 

  

Parágrafo único - As visitas também se destinam à imediata apuração de falta de zelo, 

abusos, erros ou omissões que incompatibilizam os servidores do Ministério Público para o 

exercício do cargo ou função, de atos que comprometam o prestígio ou a dignidade da 

Instituição e de descumprimento do dever funcional ou de procedimento incorreto. 

  

Art. 12 - Concluídas as visitas, o Coordenador Geral de Acompanhamento e Supervisão 

Disciplinar dos Servidores do Ministério Público ou os Presidentes das Comissões 

Permanentes de Evolução Funcional elaborarão relatório circunstanciado, mencionando os 

fatos observados, as providências adotadas e propondo as de caráter disciplinar ou 

administrativo que excedam suas atribuições, além de informar sobre os aspectos funcionais 

dos servidores. 

  

Art. 13 - Ao final do relatório, deverá ser observado o disposto no artigo 123, § 1º da 

Resolução nº 1.035/2017-PGJ, quanto à avaliação dos servidores visitados, emitindo-se um 

único conceito diante das constatações efetuadas. 

  

Parágrafo único - Quando atribuídos conceitos 1 e 2, os avaliadores deverão apresentar as 

correspondentes justificativas. 

  

Art. 14 – O relatório de visita deverá ser encaminhado para a correspondente Comissão 

Permanente de Evolução Funcional Regional para sua devida juntada ao prontuário do 

servidor visitado, para fins de sua avaliação, nos termos do artigo 71, “caput” da Resolução 

nº 1.035/2017-PGJ. 

  

Art. 15 - O servidor visitado será cientificado acerca do conteúdo do relatório elaborado e do 

conceito emitido pela Coordenadoria Geral de Acompanhamento e Supervisão Disciplinar dos 

Servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo ou pelas Comissões de Evolução 

Funcional. 

  

§ 1º - O servidor poderá manifestar sua discordância com a avaliação procedida nas visitas, 

na forma do artigo 68 da Resolução nº 1.035/2017-PGJ. 

. 
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§ 2º - As Comissões Permanentes de Evolução Funcional poderão aguardar a conclusão do 

período de avaliação de desempenho do servidor para processamento e análise da 

impugnação ofertada, na forma do artigo 69 e seus parágrafos, da Resolução nº 1.035/2017-

PGJ. 

 

§ 3º - A impugnação, no entanto, deverá ser obrigatoriamente apreciada e submetida à 

deliberação do Diretor Geral do Ministério Público ao cabo do período de avaliação de 

desempenho do servidor, na forma do artigo 69 e seus parágrafos, da Resolução nº 

1.035/2017-PGJ. 

  

Art. 16 - Para cumprimento do disposto nos artigos 121 a 123 da Resolução nº 1.035/2017-

PGJ, de 25 de julho de 2.017, deverá ser realizada, ao menos, uma visita mensal ordinária, 

constante de calendário anual a ser elaborado oportunamente pela Coordenadoria Geral de 

Acompanhamento e Supervisão Disciplinar dos Servidores do Ministério Público do Estado 

de São Paulo e pelos Presidentes das Comissões Permanentes de Evolução Funcional das 

Áreas Regionais do Ministério Público. 

  

§ 1º - A efetiva realização das visitas será precedida de designação específica do Procurador 

Geral de Justiça. 

 

§ 2º – Outras visitas, inclusive as extraordinárias, deverão ser precedidas de autorização e 

designação do Procurador Geral de Justiça ou do Subprocurador-Geral de Justiça de 

Planejamento Institucional. 

  

Art. 17 - Ao cabo do período de avaliação de desempenho dos servidores, as Comissões 

Permanentes de Evolução Funcional procederão na forma do disposto nos artigos 69 a 72, 

da Resolução nº 1.035/2017-PGJ. 

  

§ 1º - O resultado final da etapa de avaliação será obtido pela média aritmética dos conceitos 

atribuídos ao servidor em sua avaliação anual de desempenho, na avaliação do relatório 

periódico de atividades, em eventuais visitas ordinárias e extraordinárias e em eventuais 

inspeções permanentes. 
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§ 2º - Para cada método de avaliação onde se verificar mais de um conceito atribuído será 

obtida uma média aritmética única para fins do disposto no parágrafo anterior. 

 

§ 3º - Os conceitos referentes à avaliação de desempenho anual dos servidores e aos 

relatórios periódicos de atividades são obrigatórios. 

 

§ 4º - A ausência dos conceitos relativos à avaliação de desempenho anual dos servidores e 

aos relatórios periódicos de atividades importará em atribuição de conceito “zero” pelas 

Comissões Permanentes de Evolução Funcional, para fins do § 1º do presente dispositivo. 

 

§ 5º - Os conceitos referentes às visitas ordinárias e extraordinárias, bem como aqueles 

atinentes às inspeções permanentes são facultativos e suas ausências não serão 

consideradas para os fins do § 1º do presente dispositivo. 

  

Art. 18 – A participação em cursos, palestras e aperfeiçoamentos destinados à capacitação 

funcional do servidor poderá acrescer até 0,5 (meio) ponto na média final da avaliação prevista 

no dispositivo anterior. 

  

§ 1º - Para a finalidade mencionada no “caput” do presente dispositivo somente serão 

considerados os cursos, palestras e aperfeiçoamentos que efetivamente contribuam ou sejam 

destinados à capacitação funcional do servidor e que tenham sido realizados no período da 

avaliação. 

 

§ 2º - Os documentos que comprovam a participação do servidor em cursos, palestras e 

aperfeiçoamentos destinados à capacitação funcional deverão ser apresentados à Comissão 

Permanente de Evolução Funcional da Área Regional de sua lotação em até 60 (sessenta) 

dias a contar da conclusão do seu período de avaliação. 

 

§ 3º - A atribuição do valor referido no “caput” do presente dispositivo ficará a cargo das 

Comissões Permanentes de Evolução a qual está vinculado o servidor avaliado, que deverá 

justificá-lo considerando o tempo de duração do curso, palestra ou aperfeiçoamento funcional, 

sua finalidade, bem como sua utilidade para o desempenho das funções públicas. 

  

Art. 19 – As regras e instrumentos de avaliação aqui estabelecidos e tratados somente terão 

aplicação a partir de janeiro de 2.018. 
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Art. 20 - Os casos omissos deverão ser resolvidos pelas Comissões Permanentes de 

Evolução Funcional e pela Coordenadoria Geral de Acompanhamento e Supervisão 

Disciplinar dos Servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 

  

ANEXO 

MODELO DE FICHA DE INSPEÇÃO PERMANENTE 

  

Ficha de Inspeção Permanente de Servidor do Ministério Público 

  

Nome: 

Cargo/Função: 

Unidade Administrativa: 

OCORRÊNCIA: 

  

AVALIAÇÃO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO/JUSTIFICATIVAS 

  

Nome/Assinatura/Cargo do avaliador 

  

 

 

 

  
Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.127, n. 205, p.67, de 1º de Novembro de 2017. 
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