
 
 ATA DA REUNIÃO  

DO COMITÊ LOCAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
14.11.2019 

Presentes Desembargadora Luciane, Desembargadora Eleonora, Univer, Gustavo,  Helen, Carlos 

Eduardo e  Rodrigo Carniel .   

 
 

 
Temas apresentados e discutidos: 
1. Minuta Normativo Assédio Moral: 
Dra. Luciane apresentou as alterações finais do texto elaborado, em especial os art. que tratam da 

composição (alterar a terminologia magistrado para juiz de 1o Grau); art.13 acerca da supressão do 

parágrafo único; e art.15 acerca da comunicação à Ouvidoria. Concordada a redação pelos membros, 

será encaminhado para a Presidência para prosseguimento;  
2. Plano de Contribuições, validado pelos membros o plano encaminhado.  
3. Gestão de Pessoas por Competências. AGE fez pesquisa junto ao TRT18. Reportado a proposta de 

redução do escopo para 2020 visto a indisponibilidade de capacitação no sistema nacional PROJECOM 

e decomposição da equipe da SGPessoas; Dra. Luciane trouxe a experiência conhecida do TRF 3a e 

sugeriu aplicação experimental da boa prática do Laboratório de Inovação para que, por meio de vídeo 

conferência, alcancemos uma proposta de revisão da metodologia da pesquisa e entrevista mais 

democrática e legítima. Ampliada a discussão, considerações foram tecidas acerca da qualidade de vida, 

motivação e demais angustias atuais vivenciadas por magistrados e servidores; Carlos sugeriu a criação 

de um canal para recebimento de demandas com proposta temática que deve ser discutida ;  
4. Promoção da Qualidade de Vida. Correlato ao tema anterior, Dra Luciane sugeriu a revisão da 

recomendação de 1/2014 da GP_SS, com alteração do tempo, incentivo à substituição do secretário de 

audiência . Tema para próxima reunião; 
5. Código de Ética. Analisados os textos da 18a e 23a ponderou a Dra. Luciane acerca da objetividade, 

amigabilidade do texto da 23ª Região. Apresentada proposta pelo Carlos, passada às considerações do 

grupo, ficando a revisão para ser tratada em compartilhamento do texto nos próximos dias;  
5. Apresentado o Memorando 07/2019-DG, deliberou que a Gestão Estratégica e a Secretaria de Gestão 

de Pessoas apresentarão proposta de plano, tomando como referência planos de outros regionais 

atualizados recentemente; 
 

Por fim, restou agendada nova reunião dos membros para o dia 09 de dezembro às 10h30h, no Salão 

Nobre da Presidência. 
 

 

 

 


