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Proposta de Criação de Colegiados Temáticos
Orientações
1. Este documento tem como base legal a Resolução CSJT n. 325, de 11 de fevereiro de 2022, bem
como a Resolução GP n. 148, de 6 de agosto de 2020.
2. Este formulário deverá ser utilizado para propor a criação de colegiado(s) temático(s).
2.1. IMPORTANTE: a proposta de criação de comitês, nos tribunais regionais do trabalho, fica
condicionada à inclusão de nova área temática no rol de incisos do art. 4º da Resolução CSJT
n. 325, de 2022, nos termos do § 2º do art. 12 da mesma Resolução.
2.2. As espécies de Colegiados temáticos (comissão, comitê, subcomitê e grupo de trabalho)
estão conceituadas na Seção II do Capítulo II do ato normativo superior (arts. 5º a 10).
3. O nome do colegiado deverá ser proposto de acordo com os seguintes critérios:
3.1. Comissão:
a) de [nome da iniciativa ou do assunto finalístico]; ou
b) Regional de [nome da iniciativa ou do assunto finalístico nacional];
3.2. Comitê de [nome da(s) área(s) temática(s)];
3.3. Subcomitê:
a) de [nome da iniciativa ou do assunto derivado da área temática]; ou
b) Regional de [nome ou sigla do sistema informatizado nacional, ou nome da iniciativa ou
do assunto não finalístico nacional];
3.4. Grupo de Trabalho para [finalidade sucinta do colegiado].
4. Antes de apresentar a proposição, verifique se é viável a incorporação das atribuições e da
composição vislumbradas para o novo colegiado por outro já existente.
5. Um colegiado temático somente será criado se houver necessidade de:
5.1. coordenar e envolver diferentes áreas para promover o debate, consolidar entendimentos
e tomar deliberações a fim de mitigar riscos e/ou obter alternativas de solução;

5.2. tratar de iniciativas ou assuntos que estejam além das atribuições e responsabilidades
formalizadas individualmente para cargo, unidade organizacional ou órgão; ou
5.3. garantir volume de autoridade e responsabilidade a superar a alçada decisória individual
de cargo, unidade organizacional ou órgão.
6. Unidade de Apoio Executivo (UAE) é a unidade organizacional já existente na estrutura do
TRT/MG, designada para realizar a gestão administrativa e cuidar de aspectos relativos à
organização, à transparência e à comunicação do colegiado temático. O apoio executivo será
exercido, preferencialmente, pela(s) unidade(s) organizacional(is) com maior afinidade temática
ao assunto tratado pelo colegiado.
7. As atribuições de um colegiado temático local não poderão coincidir com as definidas para cargo,
unidade organizacional ou órgão do TRT/MG.
8. No caso de grupo de trabalho, a indicação nominal dos membros constará no próprio ato
normativo instituidor. Para as demais espécies, a indicação ocorrerá em normativo à parte.

Proposta de Criação de Colegiados Temáticos
Formulário
Dados da Proposição

Proponente
(Unidade/Responsável)
Esta proposição é baseada em ato normativo superior (p. ex., expedido
pelo CNJ ou CSJT)?

Sim

Não

Em caso positivo, qual é o ato normativo superior?

Ato(s) normativo(s) e outros fundamentos que motivam a proposição (com base em tais informações, serão
elaborados os “considerandos” da norma)

Espécie de Colegiado Temático

Espécie de Colegiado
Temático

No caso de COMISSÃO REGIONAL, indicar a Comissão Nacional à qual será associada

No caso de SUBCOMITÊ, indicar o Comitê Local ao qual está associado

No caso de SUBCOMITÊ REGIONAL, indicar o Comitê Nacional ao qual está associado

Nome do Colegiado Temático (vide Orientação nº 3)

Unidade de Apoio Executivo – UAE (vide Orientação nº 6)

Atribuições do colegiado, em linguagem clara e objetiva (vide Orientação nº 7)

Membros do Colegiado (texto corrido)

Coordenador(a)
Vice-Coordenador(a)
Periodicidade das reuniões ordinárias (ex.: quinzenal, mensal, bimestral)

Termo para conclusão das atividades, para os grupos de trabalho (ex.: 60 dias)

Formas de deliberação (ex.: maioria simples)*

Quorum de reunião e de votação*

Indicação de membros suplentes (texto corrido)*

Observações*

*Campos de preenchimento facultativo

