
 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas

ATA DE REUNIÃO 

Assunto: Reunião do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas     Data: 10/2/2020 
Horário: 10h30 Local: Salão Nobre Presidência – 17º andar 

Presentes: Dra Luciane, Dra Eleonora, Dr Renan, Dra Antonia, Rodrigo, Carlos, Iara, Lara, 

1. Relatório de atividades do Comitê no ano de 2019 

- Ofício encaminhado à Presidência em 21/1/2020. 

2. Adesão ao Termo de Cooperação nº 29049/2019 

- Termo de Cooperação firmado pelo TRT 15 para a cooperação institucional voltada à 
Política  de  Gestão  de  Pessoas  nos  Órgãos  do  Poder  Judiciário  em funcionamento  no 
Estado de São Paulo. 

O TRF propôs agendamento  para visita  ao laboratório de inovação,  sendo o grupo de 
trabalho composto por Dr Renan, DRa Antonia,  Carlos,  Rodrigo,  Univer,  Lara e Iara. 
Proporemos outra data e faremos a confirmação com o grupo. 

3. Promoção da Qualidade de Vida no TRT 15 

- Revisão da Recomendação GP-SS no 1/2014 - Recomenda aos magistrados e servidores 
do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região a observância de pausas após períodos 
contínuos de trabalho que exijam movimentos repetitivos e esforço visual. Univer sugere o 
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envolvimento com a ANAJUSTRA  e SINDIQUINZE para uma parceria e realização dos 
exames  periódicos.  Lara  informa  que  recebeu  um  email  para  o  periódico  e  sentiu  a 
necessidade de esclarecimentos sobre a necessidade, o motivo de fazer. Carlos informa 
que pode haver resistência do servidor, que tiver alguma moléstia que não queira que o 
Tribunal  saiba.  Voluntário,  talvez,  possa camuflar  o resultado. A convocação pode dar 
uma real amostragem, segundo Carlos. Iara informa sobre o canal da Presidência para a 
conscientização. Dra Luciane informa sobre reunião com a Gestão e Saúde para abrirmos 
um canal da Saúde, gravar vídeos mensais sobre diversas informações necessárias. 

Em  relação  à  Recomendação,  incluirmos  as  recomendações  doenças  osteomuscular, 
visual,  pausas  para  descanso  e  ginástica,  exames  periódicos.  Estudar  no  orçamento, 
inclusive  CNJ  e  CSJT,  para  contratação  de  médicos  do  trabalho,  para  periódicos  nas 
Varas. Estudar com universidades no interior para parcerias. 

Rodrigo  sugere  que  no  dia  do  periódico,  mês  do  aniversário,  o  servidor  tivesse  uma 
ausência abonada. 

Lara pontua, sobre a fala da Dra Luciane de desvincular os exames de cumprimento de 
metas, que a abordagem da EJUD será essa de humanização, talvez, fala da Presidente 
nesse sentido. 

Dra Antonia informa sobre a necessidade de acompanhamento psicológico, devendo haver 
o acompanhamento do motivo pelo qual não foi. 

Todos concordam que há necessidade da campanha de esclarecimento e conscientização 
dos  exames  periódicos,  do  bônus  aniversário.  Conscientização  com  os  gestores  e 
magistrados. 

Dra Eleonora sugere que a abordagem sobre o nível de estresse é elevado, com campanhas 
e movimentos para reverter esse quadro. Lara afirma que, antes da solidariedade entre as 
pessoas, há necessidade de gestão das próprias emoções. 
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Dr Renan informa que a comunicação é essencial,  saber como os servidores se sentem 
interessados  em consultar  as  informações.  Lara informa que  ano passado foram feitos 
estudos sobre a melhora da comunicação, que resultou em relatório enviado à Presidência. 
Dra Luciane sugere que esse relatório seja trazido para a próxima reunião, para estudarmos 
as construções. 

4. Medidas tendentes a assegurar a igualdade de gênero no ambiente institucional 

- Resolução CNJ nº 55/2018 

Lara informa que haverá um seminário de meio período, 09 de março, com transmissão pelo 
site do TRT, para sensibilização, aceitando indicação para palestra. Dr Renan e Dra Eleonora 
propõem avançar no tema em outra reunião, para pesquisar em outros regionais as iniciativas 
já tomadas. Dra Eleonora e Dra Luciane indicam a Juíza Noemia Porto. 

Próxima reunião fica agendada para 27 de março, 14h00, mesmo local. 


