
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

COMITÊ LOCAL DE GESTÃO DE PESSOAS
ATA DE REUNIÃO 

11.10.2019

Presentes: Desembargadora Luciane, Desembargador Renan, Juíza Marcia Mendes, Gustavo Fachim, 
Univer Cristiano, Helen da Silva Paes de Souza, Carlos Eduardo, Rodrigo e Lara Jorge de Paula. 

Temas apresentados e discutidos:
1. Minuta Normativo Assédio Moral:
Discutiu  o  Comitê  que a  forma de  noticiar  eventual  assédio  devem ser  abertas  outras  alternativas. 
Sugeridos ajustes da redação, em especial quanto ao conceito, alcance, encaminhamento e competências 
para  o  tratamento  das  denúncias,  assim  como  a  forma  e  as  garantias  de  anonimato  e  segurança, 
tomando-se como referência alguns termos do Ato Conjunto TST/CSJT 8/2019, inclusive quanto ao  
procedimento.  Quanto  à  legitimidade  para  registro  da  reclamação,  Art.  8º  deve  ser  reescrito  
acrescentando  explicitamente  aqueles  que  tiverem  conhecimento;  A constituição  da  Comissão  será 
tratada em ato próprio, definindo a composição, atribuição e forma de eleição.
2. Plano de Contribuições: Helen reportou o desenvolvido na reunião ocorrida ao longo da semana com 
os envolvidos na elaboração do plano, assim como para o alcance da Meta específica. Quanto ao plano  
especificamente,  a Resolução CSJT 229 apresenta os macrodesafios e nesse escopo é que devemos 
atuar. Observou que o plano de contribuição é feito sob a perspectiva temporal ampla. As unidades  
participantes devem apresentar os resultados até o dia 21/10 quando devemos informar. Deliberou que a  
Resolução 229 é autoaplicável, dispensada a regulamentação, por ora. Deliberou-se ainda que deve ser 
publicada na extranet, no escopo do Comitê Local de Gestão de Pessoas as versões encaminhadas ao 
CSJT, assim que remetida ao CSJT. A aprovação do plano será ad referendum na próxima reunião do 
Comitê. 
3. Gestão de Pessoas por Competências. AGE fez pesquisa junto ao TRT18, que apresentou apenas o 
projeto  e  a  lista.  Os  mapas  não  foram  encaminhados,  aguardando  autorização.  Será  renovada  a 
solicitação de uma amostragem do mapeamento. Deliberou o Comitê que fosse solicitado mapas aos 
TRTs da 9ª, 12a e 6a Região. A Secretaria de Gestão de Pessoas encaminhará o relatório de prestação de  
contas dos últimos ciclos.
4. Promoção da Qualidade de Vida no TRT15 e 5. Código de Ética - ficaram sobrestados até próximo 
encontro.

Por fim, restou agendada nova reunião dos membros para o dia 08/11/2019, às 10h30h, no Salão Nobre 
da Presidência.


