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Reunião Ordinária do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas 

DATA LOCAL HORÁRIO 

26 de fevereiro de 2021  Google Meet - 
Videoconferência 

15h 

Participantes - Desembargadora Luciane Storel 
- Desembargadora Eleonora Bordini Coca 
- Desembargador Renan Ravel 
- Juiz Rafael de Almeida Martins 
- Gustavo Fachim 
- Univer Cristiano Nogueira da Silva 
- Carlos Eduardo Buzan Larica 
- Iara Cristina Gomes 
- Ivan Bagini 
- Lara de Paula Jorge 

A Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do Comitê Gestor Local de Gestão          
de Pessoas, Luciane Storel, declarou aberta a reunião, saudou a todos e passou à              
análise dos assuntos pautados. 
 
3. Proad 23523/2020 - Política de Combate ao Assédio 
 
Após discussões com base nas informações constantes do Proad 23523/2020, a minuta            
de Resolução Administrativa que institui a Política de Prevenção e Combate ao Assédio             
no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, integrante do PROAD             
30047/2019 (juntado ao Proad anteriormente referido), foi objeto de integral reanálise           
cuja nova redação ficou a cargo do servidor Carlos Eduardo Buzan Larica. 
 
Ainda sobre o tema, o Comitê deliberou por propor a instalação da Comissão de              
Combate ao Assédio, ainda que em desacordo com o sugerido pelo CSJT e propor que               
se convide a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Secretaria de Saúde para integrar a                
Comissão e participar das reuniões. 
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1. Encaminhamento à Presidência de manifestação sobre a        
renovação/recondução da composição do Comitê Local - Proad 25126/2020 
 
Deliberado pelo Comitê para encaminhar à Presidência a manifestação sobre a           
renovação/recondução, para indicação e eleição dos membros para compor o Comitê           
observando as disposições da Resolução CNJ 240/2016 e Resolução CNJ 255/2018. 
 
 
2. Proad 18299/2018 - trata da regulamentação da Resolução CSJT n.º 225/2018,            
abarcando, inclusive, o plantão e as horas extraordinárias de servidores da           
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações.  
 
A minuta de Ato que regulamenta o plantão, a hora extraordinária e o regime de               
sobreaviso da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações do Tribunal           
Regional do Trabalho da 15ª Região (Proad 18299/2018) foi objeto de análise pelos             
membros do Comitê, que deliberaram sugerir a supressão do artigo 7º, bem como da              
expressão “hora extraordinária” da ementa.  
 
6. Carência de Oficiais de Justiça  
 
Colocada em discussão a questão acerca da carência de oficiais de justiça no âmbito              
do TRT 15, conforme ata da reunião realizada, em 14/12/2020, pelo Grupo instituído             
para tratar da carência de tais servidores, o Comitê deliberou requerer à Secretaria de              
Gestão de Pessoas e à Secretaria da Corregedoria material regulatório (legislação) que            
organiza as atividades e funções dos Oficiais de Justiça Avaliadores para estudos com             
a finalidade de propor à Corregedoria um piloto utilizando os excedentes das Divisões             
de Execuções para prestar trabalho com ferramentas (internamente) para as unidades           
deficitárias, de forma a instar a Corregedoria a pensar em novo formato para o trabalho               
dos Oficiais de Justiça. 
 
Ficaram pendentes para a próxima reunião: 
 
4. Movimentação de servidores - carência de pessoal 
 
5. Laboratório de Inovação 
 
 
Próxima reunião: 26/3/2021 às 15 horas 
 


