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Praça dos Tribunais Superiores

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 20/2020 - (2087)

O  egrégio  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  Décima  Região,  na  5ª  Sessão
Plenária Ordinária Administrativa, realizada no dia 26 de maio de 2020, às 14h30min, na forma
telepresencial, sob a Presidência do Desembargador BRASILINO SANTOS RAMOS, presentes os
Desembargadores  ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA – Vice-Presidente,  FLÁVIA SIMÕES
FALCÃO,  MÁRIO  MACEDO  FERNANDES  CARON,  RICARDO  ALENCAR  MACHADO,
ELAINE  MACHADO  VASCONCELOS,  ANDRÉ  R.  P.  V.  DAMASCENO,  PEDRO  LUÍS
VICENTIN  FOLTRAN,  RIBAMAR  LIMA  JÚNIOR,  JOSÉ  LEONE  CORDEIRO  LEITE,
DORIVAL  BORGES  DE  SOUZA  NETO,  ELKE  DORIS  JUST,  GRIJALBO  FERNANDES
COUTINHO e JOÃO LUIS ROCHA SAMPAIO; e a representante da d. Procuradoria Regional do
Trabalho,  Procuradora-Chefe  VALESCA  DE  MORAIS  DO  MONTE;  ausentes  os
Desembargadores  JOÃO AMÍLCAR PAVAN,  MARIA REGINA MACHADO GUIMARÃES e
CILENE FERREIRA AMARO SANTOS, todos em período de férias,

CONSIDERANDO o que estabeleceu a Resolução n.º 240, de 9 de setembro de
2016 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a Política Nacional de Gestão de Pessoas
no âmbito do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSJT n.º 229, de 23 de novembro de
2018;

CONSIDERANDO que um dos focos da visão de futuro do TRT10 corresponde à
valorização  das  pessoas  e  que,  dentre  os  valores  institucionais  componentes  do  Planejamento
Estratégico deste Tribunal estão a participação, a qualidade de vida, a integração, a meritocracia e o
desenvolvimento de pessoas;

CONSIDERANDO que a promoção de melhoria da gestão de pessoas, da saúde e
da qualidade de vida consta como um dos objetivos estratégicos deste Órgão;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  adotar  boas  práticas  de  governança  de
pessoas, componentes essenciais da governança institucional, de modo a contribuir para a elevação
dos níveis de motivação e comprometimento de magistrados e servidores para alcançar a excelência
na prestação jurisdicional, bem de racionalizar alocação e a execução de recursos da área de gestão
de pessoas;

CONSIDERANDO a necessidade de criar mecanismos de participação e de maior
transparência, além do alinhamento das ações de gestão de pessoas no âmbito das unidades do
Tribunal;

CONSIDERANDO o descompasso temporal relativo à efetiva implementação do
que foi preconizado pela RA. n.º 45/2018 deste Tribunal;

CONSIDERANDO o teor da manifestação do Exmo. Desembargador Brasilino
Santos Ramos, à época Vice-Presidente do TRT 10, por ocasião da 25.ª Reunião do Comitê de
Gestão Estratégica, a qual apresenta contribuição sobre Gestão de Pessoas e proposta de reedição da
Resolução  Administrativa  n.º  45/2018.  Id.  1139925,  juntado  ao  Processo  SEI  n.º
0000097-91.2019.5.10.8000;
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DECIDIU,  por  unanimidade,  apreciando  o  contido  no  PA  -  SEI  -
18.0.000004756-9  -  MA 108/2020,com ajuste redacional no inciso I  do art.  1º  da proposta de
resolução e  ressalvas  dos  Desembargadores  Mário  Macedo Fernandes  Caron e  André  R.  P.  V.
Damasceno,  aprovar  a  matéria  na  forma  proposta  pela  Administração,  baixando  a  Resolução
Administrativa n.º 20/2020 – (2087):

“Art.  1.°  Instituir  o  Comitê  Gestor  Local  de  Gestão  de  Pessoas  do  Tribunal
Regional do Trabalho da 10.ª Região, ao qual compete:

I – propor e submeter ao egr. Tribunal Pleno a política de gestão de pessoas no
âmbito deste Tribunal, enquanto conjunto de princípios e diretrizes que orientam as práticas em
gestão de pessoas, com vistas à obtenção de resultados desejáveis pelo servidor, pela instituição e
pela sociedade, alinhada à Política Nacional de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário instituída
pela Resolução CNJ n.º 240/2016;

II - propor e coordenar plano estratégico local de gestão de pessoas, alinhado aos
objetivos  institucionais  e  às  diretrizes  da  Política  Nacional  de  Gestão  de  Pessoas  do  Poder
Judiciário, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça;

III - atuar na interlocução com a Rede de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário,
compartilhando iniciativas, dificuldades, aprendizados e resultados;

IV - monitorar, avaliar e divulgar o desempenho e os resultados alcançados pela
unidade de gestão de pessoas;

V - instituir grupos de discussão e trabalho com o objetivo de propor e subsidiar a
avaliação da Política e medidas de Gestão de Pessoas;

VI - acompanhar a implementação das principais práticas de gestão de pessoas no
âmbito  do  Regional  e  avaliar  os  resultados  alcançados,  propondo  medidas  corretivas,  quando
necessário;

VII  -  manifestar-se,  quando  determinado  pela  Presidência  do  Tribunal,
auxiliando-a nas decisões sobre matérias afetas à área de gestão de pessoas;

VIII - requerer às unidades do Tribunal as informações que considerar necessárias
ao acompanhamento das práticas de gestão de pessoas;

IX - acompanhar notícias sobre as principais práticas de gestão de pessoas no
âmbito externo propondo a adaptação e a  aplicação das boas práticas  para aperfeiçoamento da
gestão de pessoas;

X  -  elaborar,  juntamente  com as  unidades  de  gestão  de  pessoas  e  de  gestão
estratégica, o Plano de Contribuição Previsto nos Capítulos II e III da Resolução CSJT n. ° 229, de
23 de novembro de 2018.

Art. 2.° O Comitê terá a seguinte composição:

I - 1 (um) magistrado indicado pelo Pleno do Tribunal;

II  -  1  (um) magistrado escolhido pelo  Pleno do Tribunal,  a  partir  da  lista  de
inscritos aberta a todos os interessados;

III  -  2  (dois)  magistrados  eleitos  por  votação  direta  entre  os  magistrados  do
primeiro grau da 10.ª Região, a partir da lista de inscrição;

IV - 1 (um) servidor indicado pelo Pleno do Tribunal da 10.ª Região;

V  -  1  (um)  servidor  escolhido  pelo  Pleno  do  Tribunal,  a  partir  da  lista  de
inscrições abertas a todos os interessados;

VI -  2  (dois)  servidores  eleitos  por  votação direta  entre  os  servidores  da 10.ª
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Região, a partir de lista de inscrição;

VII - o titular da Diretoria-Geral;

VIII - o titular da Secretaria-Geral Judiciária;

IX - o titular da Secretaria-Geral da Presidência;

X - o titular da Secretaria de Gestão de Pessoas;

XI - o titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações;

XII - o titular da Coordenadoria de Governança e Gestão Estratégica;

XIII - 1 (um) representante indicado pela Associação dos Magistrados da Justiça
do trabalho da 10.ª Região - AMATRA-10, sem direito a voto;

XIV - 1 (um) representante indicado pela Associação dos Servidores da Justiça do
Trabalho da 10.ª Região - ASDR, sem direito a voto.

§ 1.° Será indicado pelo Tribunal pleno 1 (um) suplente para cada membro do
Comitê Gestor Local, à exceção dos incisos VII a XII, cujo suplente será o substituto regular no
cargo.

§  2.º  Os  suplentes  poderão  participar  das  reuniões,  mas  terão  direito  a  voto
somente na ausência do respectivo titular.

§ 3.° A duração dos mandatos dos membros e dos seus respectivos suplentes será
de dois anos, coincidente com o da Administração do Tribunal, permitida uma recondução.

§ 4.° O Tribunal Pleno deverá indicar e escolher os membros para integrarem o
Comitê Gestor Regional na última sessão de dezembro dos anos ímpares, por ocasião da eleição do
Presidente e do Vice-Presidente do Tribunal.

§ 5.° O processo de eleição direta dos magistrados e dos servidores da Região,
titulares  e  suplentes,  para  integrarem  o  Comitê,  deverá  ser  realizado  e  finalizado  no  mês  de
dezembro dos anos ímpares.

§  6.°  O Comitê  Gestor  Local  será  coordenado por  magistrado eleito  por  seus
próprios integrantes na primeira reunião após o início do mandato, a qual deverá ser realizada no
prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua constituição.

§ 7.° O Coordenador não poderá estar vinculado ao órgão diretor do Tribunal.

Art. 3.º As reuniões, que poderão ser realizadas tanto de forma presencial, virtual
ou telepresencial, serão convocadas pelo Coordenador, de ofício ou a pedido de qualquer membro,
sendo obrigatória uma reunião a cada trimestre.

§ 1.° O Coordenador do Comitê designará um dos membros para secretariar as
reuniões.

§ 2.° As Atas das reuniões serão encaminhadas à Presidência do Tribunal e nelas
constarão, caso necessário, relatório contendo as ações concretas aplicadas pelo Comitê.

Art. 4.° As decisões do Comitê serão tomadas por maioria simples, cabendo ao
Coordenador o voto de desempate, podendo haver consignação de voto divergente.

Art. 5.° O Comitê deverá apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua
constituição, minuta de relatório do qual conste a definição de ações mais relevantes a serem ou já
implementadas.

Art.  6.°  A  Presidência  do  Tribunal  adotará  as  medidas  necessárias  para
proporcionar aos membros do Comitê as condições adequadas ao desempenho de suas atribuições,
incumbindo à unidade de gestão de pessoas a atuação de consultoria interna em assuntos afetos a

SEI/TRT10 - 1439916 - Resolução Administrativa https://sei.trt10.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_impri...

3 of 4 08/06/2020 07:50



essa área e o fornecimento de orientação e suporte ao Comitê.

Art.  7.°  Durante  a  jornada  de  trabalho,  deverá  ser  assegurado  aos  servidores
membros do Comitê o tempo necessário para que desenvolvam as ações a ele relacionadas, seja por
meio  de  processos  ligados  ao  aprimoramento  contínuo,  avaliação  e  participação,  seja  pela
destinação de horários específicos para essas diferentes atividades.

Art.  8.°  Compete  à  Secretaria  Executiva  da  Escola  Judicial  providenciar  a
qualificação dos membros do Comitê Gestor Local para que atendam às competências previstas
nesta resolução.

Art.  9.°  Compete  ao  Comitê  a  edição  das  demais  normas  referentes  ao  seu
funcionamento.

Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal, após a
oitiva prévia do Comitê Gestor Local.

Art. 11. Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art.  12.  Revogam-se  as  disposições  em  contrário,  especialmente  a  RA  n.°
45/2018.

Brasília, 26 de maio de 2020. (DATA DA APROVAÇÃO)

Documento assinado eletronicamente por BRASILINO SANTOS RAMOS, Presidente, em
28/05/2020, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trt10.jus.br
/validadorsei.htm informando o código verificador 1439916 e o código CRC 1C6B0788.
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