


PROGRAMA	DE	DESENVOLVIMENTO	GERENCIAL	2022

1. Apresentação

A  construção  do  Programa  de  Desenvolvimento  Gerencial  (PDG)  pela  Coordenadoria  de

Desenvolvimento de Pessoas (CDP) visa criar um ambiente de valorização da gestão e dos

gestores por meio de estratégias de aprendizagem contextualizadas para o desenvolvimento

de lideranças com ênfase no desenvolvimento das competências gerenciais gerais requeridas. 

De acordo com o art. 16 do Ato TRT5 nº 144/2022, o PDG (Programa de Desenvolvimento

Gerencial)  deve  ser  composto de  um conjunto  de  ações  destinadas  ao  aperfeiçoamento e

desenvolvimento  das  competências  necessárias  ao  desempenho  das  funções  de  natureza

gerencial, considerando o disposto no Ato TRT5 n. 89, de 29 de fevereiro de 2012. 

Para elaboração do PDG 2022, observou-se: 

● Normativos internos e dos órgão superiores; 

● Regulamento Geral da Secretaria do TRT5; 

● Planejamento estratégico do TRT5; 

● Pesquisa de Clima Organizacional do TRT5; 

● Consulta  aos  gestores  a  respeito  das  competências  a  serem  prioritariamente

desenvolvidas dentro do biênio. 

Além da participação em ações do PDG, recomenda-se ao servidor ocupante de função de

natureza gerencial buscar aperfeiçoamento em oportunidades externas ao Tribunal, tais como

cursos,  congressos  e  seminários,  entre  outras  ações  de  desenvolvimento  pessoal  e

pro9issional, vez que o aproveitamento, para o PDG, das horas de capacitação em eventos não

realizados pelo TRT da 5ª Região atende ao quanto previsto no § 2° do art. 7º do Anexo III da

Resolução Administrativa TRT5 n. 29, de 2007. Neste raciocı́nio, a CDP incluiu no PAC 2022 o

fomento  à  participação  dos  servidores  nos  cursos  ofertados  pela  Escola  Nacional  de



Administração Pública (ENAP) e Instituto Legislativo Brasileiro (ILB).

2. Fundamentação	legal

No escopo da  formação  adminstrativa,  consta  a  obrigatoriedade  trazida  pelas  disposições

emanadas no Art. 5º, parágrafos 3º, 5º e 8º da Lei 11.416/2006 que prevê a obrigatoriedade

de participação dos titulares de função comissionada e de cargos em comissão de natureza

gerencial em curso de desenvolvimento gerencial;

Através da Portaria Conjunta nº 3/2007, o STF regulamentou alguns dispositivos da Lei nº

11.416. A norma estabelece em seu Art.5º, Seção II, Anexo II, que é obrigatória a participação

dos titulares de funções comissionadas de natureza gerencial em cursos de desenvolvimento

gerencial, a cada dois anos, sob a responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário

da União. Destaca ainda no inciso V do Art. 4º que as ações de capacitação de cunho gerencial

serão  destinadas a elevar o grau das competências gerenciais  associadas à  gestão pública

contemporânea,  na  consecução das  metas  institucionais e deverão contemplar  no mıńimo

ações  de capacitação em  liderança,  negociação,  comunicação,  relacionamento interpessoal,

gestão de equipes ou correlatos, obedecido o mı́nimo de 30 horas de aula a cada dois anos.

O TRT5 consolidou essa exigência legal por meio da Resolução nº 29/2007, que estabelece a

obrigatoriedade da participação,  a cada dois anos,  de titulares de função comissionada de

gerenciamento em curso de desenvolvimento gerencial promovido pelo Tribunal, indicando a

CDP como a unidade responsável por promover as ações, com carga horária mı́nima de 30

horas. A norma destaca ainda que a recusa injusti9icada do servidor na participação em curso

de desenvolvimento gerencial inviabilizará a continuidade de sua investidura.

Dentro  do  modelo  de  Gestão  de  Pessoas  por  Competências  da  Justiça  do  Trabalho,

regulamentado pela Resolução CSJT Nº 92/2012, o  Programa de Desenvolvimento Gerencial



(PDG) trata do registro e planejamento das ações de capacitação necessárias para suprir a

discrepância  entre  as  competências  necessárias  ao  desempenho  de  cargos  e  funções  de

natureza gerencial e aquelas disponı́veis na instituição.

A Polı́tica Nacional de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário, estabelecida na Resolução CNJ

Nº 240/2016, dentre outras diretrizes, determina que devem ser asseguradas "oportunidades

de  desenvolvimento  e  de  aquisição  de  competências  gerenciais  aos  gestores  e  potenciais

sucessores em condições de igualdade e acessibilidade".

Mais  recentemente,  o  CNJ,  através  da  Resolução  Nº  401/2021,  que  dispõe  sobre  o

desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com de9iciência nos

órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares, e regulamenta o funcionamento de

unidades de acessibilidade e inclusão, no seu Art. 17, § 2º , determinou que a capacitação nos

temas relativos à acolhimento, direitos, atendimento e cotidiano de pessoas com de9iciência,

deverá compor, em caráter obrigatório, o programa de desenvolvimento de lı́deres do órgão.

Ademais das temáticas mencionadas, a Resolução CNJ 347/2020, que dispõe sobre a Polıt́ica

de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário, acrescentou que os dirigentes

das  unidades  de  aquisição,  governança,  que  atuam  nos  instrumentos  de  PLS  (Plano  de

Logı́stica Sustentável) e PAC (Plano Anual de Contratação) devem ser capacitados não só em

conhecimentos  técnicos,  como  também habilidades  e  atitudes  que  são  desejáveis  ao  bom

desempenho das funções-chave. 

Por 9im, atentos ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, outras temáticas como ética

e integridade serão abordadas no PDG objetivando facilitar a atuação e a tomada de decisões

de servidores públicos  de acordo com a ética e a detecção e diminuição da ocorrência de

riscos à integridade. 



3. Alinhamento	estratégico

A  execução  do  PDG  está  diretamente  alinhada  aos  objetivos  estratégicos  previstos  nas

resoluções que instituem a estratégia nos seguintes Conselhos/Tribunais, conforme quadro

abaixo:

Quadro	–	Alinhamento	estratégico

ÓRGÃO	 Documento 	Objetivo	estratégico

CNJ

Portaria  nº  104  de  30/06/2020  -  Institui  o

Planejamento Estratégico do Conselho Nacional de

Justiça para o perı́odo de 2021-2026.

Aperfeiçoar polıt́icas e práticas de Gestão de Pessoas

CSJT
Ato GP.SG nº 34/2021 - Aprova o Plano Estratégico

da  Justiça  do  Trabalho  para  o  perı́odo  de  2021  a

2026.

Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional.

TRT5

Resolução nº 14/2021 – Aprova o Plano Estratégico

Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª

Região para o perı́odo 2021-2026 (PEI 2021-2026),

dispõe  sobre  a  gestão  estratégica  e  dá  outras

providências.

Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

4. Público-alvo

O público-alvo do PDG é composto pelos detentores de funções comissionadas de natureza

gerencial.

As funções comissionadas e cargos em comissão de natureza gerencial do Quadro de Pessoal

da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região estão estabelecidas no Ato TRT5

nº 89/2012.



Vale frisar que, com o intuito de formar potenciais sucessores para o exercı́cio de atividades

de natureza  gerencial,  a  participação  dos  substitutos  eventuais  tem sido  possibilitada  em

alguns treinamentos do PDG, sobretudo quando remanescem vagas.

5. Metodologia

O processo proposto para elaboração e execução do PDG considera:

● Normativos internos e dos órgão superiores; 

● Regulamento Geral da Secretaria do TRT5;

● Planejamento estratégico do TRT5;

● Pesquisa de Clima Organizacionaldo TRT5;

● Plano  de  Desenvolvimento  Individual  (PDI)  dos  gestores  elaborado  no  ciclo  de

avaliação anterior

● Consulta  realizada  a  respeito  das  competências  a  serem  prioritariamente

desenvolvidas dentro do biênio.

Importante  destacar  que  um  dos  pilares  para  estruturação  do  PDG,  o  mapeamento  e  a

avaliação das competências individuais dos servidores, restou prejudicado no ano de 2021,

por conta da pandemia e de limitações no acesso/operação do PROGECOM - Módulo de Gestão

por  Competências  -  integrante  do  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Pessoas  da  Justiça  do

Trabalho (SIGEP-JT). O projeto “Gestão por Competências - 4º Ciclo” está  em andamento e

prevê a revisão/avaliação das competências gerenciais.

Vale ressaltar que, o PDG integra o Plano de Anual de Capacitação (PAC) do TRT5,  o qual

promove  ações  de  educação  corporativa  com  a  9inalidade  de  oferecer  aos  servidores  do

Tribunal oportunidades de aprimoramento, desenvolvimento e atualização pro9issional.



6. Competências	gerenciais

Como entrega do  projeto “Gestão por Competências - 4º Ciclo”, foram atualizadas pelo Comitê

Gestor  Regional  do  Programa  de  Gestão  Por  Competências  as  competências  gerenciais

adotadas pelo TRT5:

Tipo Nome Nível Entregas

Comportamental Sustentabilidade Estratégica 1.Aplica práticas ambientalmente responsáveis, 
socialmente justas e economicamente viáveis no 
âmbito do trabalho.

Comportamental Gestão	da		Mudança Tática 1. Identi9ica precocemente problemas e con9litos 
decorrentes de alterações no ambiente e 
procedimentos de trabalho e realiza sua 
mediação com imparcialidade.
2. Promove o desenvolvimento da equipe, 
visando maior adaptação às mudanças no 
ambiente, ferramentas e procedimentos de 
trabalho.

Comportamental Governança Tática 1. Toma decisões de forma transparente 
conforme seu nı́vel de responsabilidade, pautado 
nas diretrizes institucionais.
2. Adota as medidas de controle para prevenção e
detecção de fraude e corrupção
3. Fomenta a cultura da integridade ética e da 
proteção e sigilo das informações.

Comportamental Inovação Estratégica 1.Dissemina conhecimentos relativos a práticas 
inovadoras, cultura da inovação e novas tecnologias da 
informação junto à equipe, visando e9icácia e e9iciência 
dos serviços da unidade.

Além dessas competências, ,a Portaria Conjunta nº 3/2007 o STF estabeleceu que as ações de

capacitação  de  cunho  gerencial  deverão contemplar  no  mı́nimo ações  de  capacitação  nas

seguintes temáticas:

● Liderança 

● Negociação 

● Comunicação



● Relacionamento Interpessoal

● Gestão De Equipes

7. Estrutura	do	PDG

Em consonância com a ideia do desenvolvimento de parte das competências gerenciais a cada

ano, a  partir das competências prioritárias, e também considerando os impactos da pandemia

da COVID-19, que demandaram dos gestores novas competências  para a execução das suas

atividades, as seguintes ações de capacitação estão previstas para o corrente ano:

Programa	de	Desenvolvimento	Gerencial	2022	

Competências Nome	do	evento/curso Modalidade Carga
Horária

Previsão

Relacionamento Interpessoal Relações Interpessoais no trabalho:

Comunicação, Liderança, Trabalho em

Equipe, Motivação

EAD 35h (curso livre)

Gestão de Processos Gestão de Processos EAD 20h (curso livre) 

Governança
EO tica, Moral e

Disciplina na Administração Pública
EAD 7h (curso livre) 

Gestão de equipes Gestão do Desempenho EAD 25h (curso livre)

Governança Governança, Integridade e Gestão de

Riscos

EAD 20h Março

Gestão da Mudança Gestão de Mudança - Identi9icar
precocemente problemas e con9litos

decorrentes de alterações 
no ambiente

EAD 40h Maio

Governança Prevenção e combate à corrupção EAD à de9inir à de9inir

Gestão da Mudança Gestão de Mudança - desenvolvimento
de equipe

EAD 15h Setembro



Inovação Inovação - propostas inovadoras à de9inir à de9inir à de9inir

Sustentabilidade Curso Prevenção Assédio Moral e
Sexual

EAD 16h à de9inir

Gestão de Equipe Encontro de Acessibilidade EAD 8h Setembro

Gestão de Equipe
Legislação Pessoa com De9iciência

EAD 12h Agosto

Liderança Desenvolvimento de Equipes EAD 10h ILB

Governança EO tica e serviço público EAD 20h ENAP

Governança Gestão de Riscos no Setor Público - EAD EAD 20h ENAP

Gestão da mudança Fundamentos da transformação digital:
mapeamento e automação de processos

EAD
20h

ENAP

Inovação Princı́pios do Design Thinking e Inovação
no Governo

EAD
10h

ENAP

Inovação Análise de Dados como Suporte a
Tomada de Decisão

EAD
30h

ENAP

Gestão de con9litos Habilidades de Resolução de Problemas EAD 25h ENAP

Sustentabilidade Sustentabilidade na Administração
Pública

EAD
28h

ENAP

Sustentabilidade Inclusão Social: Acessibilidade em
espaços públicos no Brasil 

EAD
20h

ENAP

Sustentabilidade Acessibilidade Comunicacional -
Introdução à audiodescrição

EAD
40h

ENAP

Gestão de Processos Gestão Orçamentária e Financeira EAD 20h ENAP

Gestão da Mudança Análise e Melhoria de Processos EAD 20h ENAP

Liderança A Liderança Pública em Tempos de Crise EAD 10h ENAP

Inovação e Gestão de Equipe Gestão de Equipes em Trabalho Remoto EAD 10h ENAP

Liderança Inteligência Emocional EAD 50h ENAP

Sustentabilidade Elaboração de Indicadores de
Desempenho Institucional

EAD
25h

ENAP

Liderança Ciclo de Gestão do Investimento Público EAD 20h ENAP



Liderança Gestão Pessoal - Base da Liderança EAD 50h ENAP

Gestão da Mudança eSocial para OO rgãos Públicos - RPPS EAD 20h ENAP

Inovação AO gil no Contexto do Serviço Público EAD 15h ENAP

Inovação Scrum no Contexto do Serviço Público EAD 15h ENAP

Sustentabilidade Avaliação da qualidade de serviços como
base para gestão e melhoria de serviços

públicos

EAD
20h

ENAP

Comunicação Primeiros passos para uso de linguagem
simples

EAD
8h

ENAP

Inovação Gestão da inovação no setor público EAD 20h ENAP

Comunicação Ferramentas de Gestão no Teletrabalho EAD 13h ENAP

Governança Fundamentos da Integridade Pública:
Prevenindo a Corrupção

EAD
25h

ENAP

A programação está sujeita a alterações a depender da demanda, forma de contratação, fase

de retomada das atividades presenciais, entre outros.

Por 9im, mas não menos importante, imperiosa se faz a análise derredor da incorporação de

determinadas  competências  afetas  à  Coordenadoria  de  Desenvolvimento  de  Pessoas  pela

EJUD5, em decorrência do quanto previsto  no art. 14 da Resolução CSJT 296/21, segundo o

qual ditas competências deverão ser assumidas pelas Escolas Judiciais até 31/12/22.

Nesse sentido e guardando coerência com os ditames estabelecidos no Parágrafo Segundo, do

art. 17 do Ato TRT5 144/22; tendo em conta a necessidade de validação ou ajuste tão logo a

fusão  das  competências  relativas  à  capacitação  da  CDP  e  da  EJUD5  ocorra  por  força  da

Resolução  CSJT  296/21,  é  de  se  sopesar  a  conveniência  e  oportunidade  de  se  manter  os

referidos eixos temáticos até 2023, sem desconsiderar a possibilidade de ajustes pela EJUD5,

haja vista a previsão de capacitação dos gestores em 30h no biênio. 

Por outro lado, discute-se a nova versão para construção do PAC- Plano Anual de Capacitação-



2023  dos  servidores,  cujos  documentos  (justi9icativas  e  minutas  de  normas)  estão  sendo

elaborados pela CDP, neles referido o PDG. 

Tarcísio	Filgueiras

Diretor	da	Coordenadoria	de	Desenvolvimento	de	Pessoas

TRT	5ª	Região


