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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL 2021
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.

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 mínimo ações de capacitação em
liderança, negociação, comunicação, relacionamento interpessoal, gestão de equipes ou correlatos,
obedecido o mínimo 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 mínima de 30 horas. A
norma destaca ainda que a recusa injustificada do servidor na participação em curso de
desenvolvimento gerencial inviabilizará a continuidade de sua investidura.
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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
disponíveis na instituição.
A Política 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 deficiência 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 deficiência, deverá compor, em caráter
obrigatório, o programa de desenvolvimento de líderes do órgão.

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 período de 2021-2026.

Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas

CSJT

Ato GP.SG nº 34/2021 - Aprova o Plano
Estratégico da Justiça do Trabalho para o período
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 período 2021-2026
(PEI 2021-2026), dispõe sobre a gestão
estratégica e dá outras providências.

Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
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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 exercício 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 2020, 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 e a elaboração dos PDIs.
Vale ressaltar que, o PDG integra o Plano de Anual de Capacitação (PAC) do TRT5, o qual
promove ações de educação corporativa com a finalidade de oferecer aos servidores do Tribunal
oportunidades de aprimoramento, desenvolvimento e atualização profissional.

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
___________________________________________________________________________________

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

Descrição

Comportamental

Liderança

Tática

Capacidade de inspirar, motivar, desenvolver e
conduzir pessoas para o alcance de metas de
alto desempenho. Inclui manter um ambiente
de colaboração e uso do pleno potencial de
cada membro da equipe, em alinhamento com
as estratégias institucionais, além da
valorização e reconhecimento dos trabalhos
executados pelos servidores.

Comportamental

Visão Sistèmica

Tática

Desempenha atividades de modo sincronizado
com a área em que atua, o ambiente
institucional e as influências do ambiente
externo.

Comportamental

Comunicação

Tática

Transmite as informações relativas ao
ambiente profissional,utilizando linguagem e
meios adequados.

Comportamental

Relacionamento
Interpessoal

Tática

Se relaciona de forma cortês com as pessoas
no ambiente de trabalho, gerindo as
dificuldades e eventuais conflitos.
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Comportamental

Trabalho em
Equipe

Tática

Fomenta o desenvolvimento da equipe com
foco no alcance dos resultados

Comportamental

Foco em resultado

Tática

Estabelece objetivos e metas com prazos
adequados para a execução

Comportamental

Atuação Ética

Tática

Tem cautela no tratamento de assuntos
profissionais, preservando as informações de
cunho institucional.

Técnica

Gestão de
Processos

Tática

Capacidade
de
aplicar
conhecimentos,
habilidades e técnicas para a execução e a
otimização dos procedimentos e rotinas da sua
área, visando à melhoria da eficiência, da
eficácia e da efetividade

Técnica

Gestão do
Desempenho

Tática

Definir e alinhar expectativas para o trabalho,
acompanhar a performance, avaliar resultados e
implantar
ações
de
melhoria
e
desenvolvimento.

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 demandou dos gestores novas competências para a execução das suas atividades,
as seguintes ações de capacitação estão previstas para o corrente ano:
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Programa de Desenvolvimento Gerencial 2021
Competências
Comunicação,

Liderança,

Nome do evento/curso
Relações

Interpessoais

Modalidade
no

Carga Previsão
Horária

EAD

35h

Janeiro
(curso
livre)

Relacionamento Interpessoal, trabalho: quatro pontos essenciais
Trabalho em Equipe

para seu desenvolvimento

Gestão de Processos

Gestão de Processos

EAD

20h

Janeiro
(curso
livre)

Comunicação, Liderança

Inteligência Emocional

EAD

80h

Abril

EAD

16h

Maio

EAD

25h

Julho
(curso
livre)

EAD

8h

Agosto

EAD

7h

Setembro

EAD

13h

Setembro

Foco em Resultado, Gestão Indicadores de Desempenho
do Desempenho, Gestão de
Estratégico
e
Seus
Processos, Visão Sistêmica
Desdobramentos
nos
Níveis
Tático

e

Operacional

das

Organizações
Foco em Resultado
, Gestão do Desempenho

Gestão do Desempenho

Comunicação,
Liderança,
Trabalho em Equipe

Prática

Atuação Ética

Ética, Moral e Disciplina na
Administração Pública

Comunicação,
Visão Sistêmica

Liderança,

de

Comunicação

no

trabalho remoto

Encontro

de

Diretores

Secretaria de Vara do Trabalho

de
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Comunicação,
Liderança, Desenvolvimento
de
Trabalho em Equipe
Competências de Liderança Em

EAD

12h

Outubro

Tempos de Home Office

A programação está sujeita a alterações a depender da demanda, forma de contratação, fase
de retomada das atividades presenciais, entre outros.

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
TRT 5ª Região

