
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI - 6903944

Institui a Política de Gestão de Pessoas no âmbito da Justiça Federal da
1ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista a decisão do Conselho de Administração, em
sessão de 13 de dezembro de 2018, proferida nos autos do PAe 0008232-33.2016.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a) a Resolução CNJ 240/2016, que dispõe sobre a Política Nacional de Gestão de

Pessoas no âmbito do Poder Judiciário;
b) o disposto na Resolução CNJ 211/2015, quanto à política de gestão de pessoas na

área de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD);
c) a importância de implementar a política de gestão de pessoas como fator de

governança de pessoal;
d) a relevância de direcionar a organização, por meio da gestão de pessoas, para ações

que possibilitem condições adequadas de desenvolvimento, valorização, comprometimento e retenção de
seus servidores;

e) a necessidade de instituir uma cultura que incentive o comprometimento dos
servidores com a prestação jurisdicional e com a estratégia,

RESOLVE:
Art. 1º Instituir a  Política de Gestão de Pessoas, no âmbito da Justiça Federal da 1ª

Região, observando o disposto nesta Resolução.
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º A Política de  Gestão de Pessoas no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região é
instituída com o objetivo de estimular o desenvolvimento dos servidores, bem como sua retenção na
organização por meio de ações de capacitação, valorização e melhoria do clima organizacional e do
ambiente de trabalho.

Art. 3º A Política de Gestão de Pessoas, no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região,
fundamenta-se nos seguintes princípios:

I – alinhamento à estratégia definida pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Conselho
Nacional de Justiça;

II – foco na melhoria contínua da prestação jurisdicional;
III – comprometimento, eficácia, ética, inovação, responsabilidade social,

sustentabilidade e transparência;
IV – desenvolvimento, aperfeiçoamento e valorização do servidor;
V – melhoria do clima organizacional e da qualidade do ambiente de trabalho;
VI – incentivo à gestão do conhecimento.
Art. 4º A área de gestão de pessoas é responsável por fomentar, revisar, disseminar e

coletar subsídios para a melhoria da definição da  Política de Gestão de Pessoas no âmbito da Justiça
Federal da 1ª Região.
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CAPÍTULO II
DA SELEÇÃO, INGRESSO E LOTAÇÃO DE SERVIDORES

Art. 5º O servidor a ser lotado passará por entrevista de avaliação de perfil para melhor
adequação de sua lotação inicial no Tribunal, nas seções e subseções judiciárias da 1ª Região, conforme o
quadro de pessoal.

Art. 6º Todos os servidores passarão pelo treinamento de ambientação após a posse,
sendo condição imprescindível e obrigatória para sua lotação, objetivando sua integração ao novo
ambiente de trabalho.

Art. 7º Em se tratando de cargos específicos da área de Tecnologia da Informação, a
unidade de lotação procederá à análise da capacidade técnica do servidor para sua inserção em
consonância com sua formação e habilidades específicas.

CAPÍTULO III
DO DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO

Art. 8º A área de capacitação procederá, anualmente, ao levantamento das necessidades
de capacitação das áreas jurídica e administrativa, de acordo com as atribuições dos cargos, competências
definidas, inovações implementadas e, novas demandas necessárias ao cumprimento da prestação
jurisdicional.

Art. 9º A área de desenvolvimento e aperfeiçoamento estabelecerá acordos de
cooperação técnica que permitam a otimização das oportunidades de capacitação e o oferecimento de
vagas em ações educacionais, incluindo aquelas relacionadas à área de Tecnologia da Informação.

Art. 10. Na área de Tecnologia da Informação, serão considerados, além dos quesitos
referidos no art. 9º, as competências, os conhecimentos e os módulos estabelecidos no Itinerário
Formativo de Tecnologia da Informação do TRF1.

Art. 11. A execução das ações educacionais estará condicionada à disponibilidade
orçamentária, sendo priorizadas aquelas ações que tenham relação direta com o cumprimento da
estratégia.

Art. 12. Serão priorizadas, nas ações educacionais presenciais e virtuais, as contratações
de instrutoria interna, de acordo com o disposto no art. 8º da Resolução 192/2014 do Conselho Nacional
de Justiça como forma de valorização dos talentos internos e de economia orçamentária.

Art. 13. Os gestores de cada unidade organizacional serão corresponsáveis pelo
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos servidores lotados sob sua subordinação direta.

Art. 14. A área orçamentária envidará esforços para recompor e ampliar o orçamento
destinado à capacitação na ação orçamentária Capacitação de Recursos Humanos – CRH, objetivando a
assimilação de novas vertentes de capacitação e implantação de programas educacionais específicos para
o desenvolvimento dos gestores e dos servidores lotados na área de Tecnologia da Informação.

Art. 15. Os gestores, até o nível de secretaria, deverão passar, anualmente, por
capacitação gerencial com foco na gestão de pessoas e equipes, objetivando evitar conflitos que causem a
movimentação funcional, adoecimento e afastamento por motivo de saúde, decorrentes do clima negativo
encontrado nas unidades.

CAPÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO E DO DESEMPENHO

Art. 16. Anualmente, os gestores apresentarão à área de gestão de pessoas relatório
sucinto das necessidades gerais e específicas de desenvolvimento de habilidades gerenciais e de
capacitação em novos sistemas e metodologias tecnológicas.

Art. 17. A área de gestão de desempenho enviará à área de capacitação cópia das
avaliações no que se refere às necessidades de desenvolvimento e capacitação.

Art. 18. A área de acompanhamento funcional comunicará à Alta Administração a
existência de casos repetidos de conflito e adoecimento funcional, encaminhando à área de saúde os casos
em que se vislumbrem providências médicas.
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Art. 19. As movimentações funcionais devem ser constantemente monitoradas para
identificação de ações requeridas para a retenção de talentos, notadamente na área de Tecnologia da
Informação, em virtude da especialidade dos serviços.

Art. 20. A área de colocação de pessoal deverá proceder, a cada 2 (dois) anos, ao
diagnóstico das causas de evasão e rotatividade ligadas à gestão de pessoas, propondo ações à
Administração do Tribunal para minimizar a evasão de servidores do quadro permanente.

CAPÍTULO V
DO RECONHECIMENTO

Art. 21. Os gestores encaminharão proposição de portaria de elogio aos servidores que
se destacarem no cumprimento de suas funções e na execução ou participação de projetos que repercutam
positivamente na prestação jurisdicional.

Art. 22. Nas vacâncias de funções comissionadas e de cargos de natureza gerencial,
será priorizada sua ocupação por servidores que tenham apresentado melhor desempenho e participado de
projetos.

Art. 23. É função dos gestores de todas as áreas identificar e desenvolver habilidades de
liderança na equipe, por meio de ações de capacitação e reuniões periódicas de acompanhamento das
metas estabelecidas e dos trabalhos desenvolvidos.

Art. 24. O desempenho funcional será utilizado como instrumento de tomada de
decisão para ofertas de capacitação, alinhadas ao programa anual de capacitação.

CAPÍTULO VI
DA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL E DO AMBIENTE DE TRABALHO

Art. 25. É responsabilidade dos gestores a construção e manutenção de clima
harmonioso e respeitoso de trabalho, objetivando a sensação de pertencimento por parte dos servidores.

Art. 26. É responsabilidade do Tribunal a realização periódica de pesquisa de clima
organizacional, tomando as providências necessárias para corrigir possíveis distorções e solucionar
problemas que se apresentem por meio de um plano de ação a ser aprovado.

Art. 27. A área de comunicação social propiciará não só a divulgação, mas também a
disseminação de práticas que incentivem a manutenção do clima propício ao desenvolvimento dos
servidores, utilizando todos os seus canais de veiculação.

Art. 28. As orientações, os normativos, os comunicados importantes e as matérias
relacionadas à melhoria do clima organizacional e do ambiente de trabalho serão amplamente divulgados,
internamente e de forma prioritária, antes da divulgação ao público externo.

Art. 29. A área de qualidade de vida no trabalho apresentará plano de ação objetivando
o aprimoramento das ações que propiciem a melhoria do ambiente de trabalho, a satisfação dos usuários
internos e, a motivação dos servidores, de forma que repercutam  positivamente nas atividades a serem
desenvolvidas.

Art. 30. A área de saúde estabelecerá plano de ação de incentivo aos exames periódicos
por parte dos servidores.

CAPÍTULO VII
DA DISSEMINAÇÃO E DO COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRÁTICAS

Art. 31. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região e as seções e subseções judiciárias a
ele vinculadas propiciarão a disseminação e  o compartilhamento das boas práticas, das iniciativas e do
conhecimento como formas de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos servidores.

Art. 32. Serão criados mecanismos de recompensa e premiação para as melhores
práticas, desde que devidamente validadas e aplicáveis a toda a Justiça Federal da 1ª Região.

Art. 33. O Tribunal manterá em sua estrutura unidade específica para o trabalho
relacionado à gestão do conhecimento, vinculado à área de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos
servidores.

Art. 34. A área de gestão de pessoas envidará esforços para atualizar e propiciar a
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melhoria contínua de seus sistemas, objetivando a facilidade de acesso à informação e sua utilização
integrada pelos usuários e servidores lotados em áreas específicas.

Art. 35. O Tribunal, as seções e subseções judiciárias incentivarão e valorizarão o
compartilhamento de conhecimento e informações importantes com o objetivo de contribuir para a
melhoria do desempenho profissional e institucional.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. A área de gestão de pessoas, auxiliada pela área de estratégia, apresentará
relatório à Alta Administração indicando a necessidade de ampliação do quadro funcional de servidores,
acompanhado das respectivas justificativas, para apreciação pela Administração e devido
encaminhamento ao Conselho da Justiça Federal.

Art. 37. A Política de Gestão de Pessoas, no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, é
de responsabilidade da área de gestão de pessoas do Tribunal, recebendo apoio de todas as secretarias,
bem como das áreas correspondentes nas seções e subseções judiciárias.

Art. 38. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Presidente do TRF - 1ª
Região, em 19/12/2018, às 16:28 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 6903944 e o código CRC F53FDD8C.
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