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1. Documento: 2605-2018-1
 
1.1. Dados do Protocolo
 
Número: 2605/2018  
Situação: Ativo  
Tipo Documento: Termo de Encerramento do Projeto  
Assunto: Planejamento estratégico - Metas  
Unidade Protocoladora: SEJ - Secretaria da Escola Judicial  
Data de Entrada: 31/01/2018  
Localização Atual: SEGE - Secretaria de Gestao Estrategica  
Cadastrado pelo usuário: RUBENSGC  
Data de Inclusão: 31/01/2018 18:49   
Descrição: Termo de encerramento de projeto estratégico  
 

1.2. Dados do Documento
 
Número: 2605-2018-1  
Nome: TEP fechamento projeto.pdf  
Incluído Por: Secretaria da Escola Judicial  
Cadastrado pelo Usuário: RUBENSGC  
Data de Inclusão: 31/01/2018 14:08  
Descrição: fechamento projeto  
 

1.3. Assinaturas no documento
 

Assinador/Autenticador Tipo Data

Rubens Goyata Campante Login e Senha 31/01/2018 14:08



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Estudo sobre os litigantes recorrentes e as demandas repetitivas
Código do Projeto: PROJ15011

Controle de Versões

Gerente do projeto: Rubens Goyatá Campante

Email: rubensgc@trt3.jus.br

Telefone: 3228-7168

Propósito do documento:  O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise  
geral do projeto e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a  
entrega ou o cancelamento do projeto. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem  
como todas as experiências oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser  
adaptados  conforme  as  necessidades  apresentadas  para  gerenciamento  do  projeto  e  do  
conhecimento gerado por esse.

Data Notas

07/12/2017 <insira considerações adicionais acerca do termo>

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início Janeiro /2015 Data  prevista  de 
encerramento

Dezembro/2015

Data real de início Março/2015 Data  real  de 
encerramento

Julho/2017

Orçamento previsto - Orçamento realizado -

Motivo de encerramento:

Conclusão                        Cancelamento

Se o motivo for cancelamento, apresente de maneira estruturada as justificativas:

X
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Nome do Projeto: Estudo sobre os litigantes recorrentes e as demandas repetitivas
Código do Projeto: PROJ15011

Em  relação  ao  escopo  e  mudanças 
aprovadas, podemos afirmar que:

o escopo foi integralmente atendido. 

o escopo foi parcialmente atendido.

Em  relação  à  qualidade  do  projeto, 
podemos afirmar que:

a  qualidade  foi  plenamente 
alcançada.

 a  qualidade  foi  parcialmente 
alcançada.

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega Situação Data

[indicar entrega realizada. ex.: 
Espaço físico estruturado]

[indicar se total ou 
parcial]

[indicar data de 
realização]

1.  Identificação  dos  100  maiores 
litigantes

Total
Novembro/2016

2.  Análise  do  impacto  da 
tramitação das ações dos litigantes 
recorrentes 

Total
Julho/2017

3.  Definição  de  estratégias  para 
lidar com a litigância massiva

Total
Julho/2017

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega Motivo

[indicar entrega não realizada. ex.: 
Fluxo do processo de trabalho 
mapeado]

[descrever razões pelas quais a entrega planejada 
não foi realizada.]

-

XX
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Estudo sobre os litigantes recorrentes e as demandas repetitivas
Código do Projeto: PROJ15011

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste  aqui  informações  relevantes  para  a  melhoria  do  processo  de 
gerenciamento  de  projetos  e/ou  informações  úteis  para  a  execução  de 
projetos semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento 

C Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S Eventos que geraram problemas significativos
O Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tip
o

Descrição
Experiência Adquirida

[Descrever problema/oportunidade/evento] [Descrever  o  que  se  aprendeu 
com  o 
problema/oportunidade/evento 
descrito]

C Apoio Secretaria Gestão Estratégica

Apoio  da  Diretoria  de  Tecnologia  de 
Informação e Comunicações

O apoio da Secretaria de Gestão 
Estratégica  foi  crucial  para  o 
sucesso do projeto, pois permitiu 
encaixar  a  pesquisa  no  escopo 
institucional  do  TRT-3ª.  A 
experiência  adquirida  foi  a  de 
conectar/adaptar  um  processo 
de  pesquisa  aos  propósitos 
organizacionais  de  uma 
instituição.

Outro apoio que contribuiu para 
o  sucesso  do  projeto  foi  o 
recebido  da  DTIC  para  a 
extração  de  dados  sobre  os 
maiores  litigantes  do  TRT-3ª 
Região. Foi extremamente rica a 
experiência adquirida no diálogo 
com  os  técnicos  da  DTIC  que 
nos forneceram os dados e nos 
orientaram,  permanentemente, 
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Secretaria de Gestão Estratégica
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Estudo sobre os litigantes recorrentes e as demandas repetitivas
Código do Projeto: PROJ15011

Interlocução com Dr. Vicente de Paula Maciel 
Jr.  para  construção  da  proposta  contida  no 
livro lançado

sobre  as  melhores  formas  de 
trabalhá-los,  compilá-los, 
organizá-los e apresentá-los.

Na  parte  final  da  pesquisa 
estabeleceu-se uma interlocução 
com  o  Dr.  Vicente  de  Paula 
Maciel Jr., Juiz Titular da 2ª Vara 
do  Trabalho  de  Nova  Lima  e 
professor da PUCMINAS, que foi 
crucial para a construção de uma 
proposta de política pública para 
fazer frente ao problema tratado 
na pesquisa, a Litigância habitual 
na  Justiça  do  Trabalho.  A 
contribuição do Dr.  Vicente deu 
ao resultado final da pesquisa, o 
livro “Litigância habitual e política 
pública de regulação trabalhista”, 
um  caráter  não  só  descritivo 
como também propositivo,  além 
de  um  atributo  de 
interdisciplinaridade.  A 
experiência  adquirida  nesse 
diálogo  interdisciplinar  e  nessa 
mescla  de  descrição  e 
prescrição foi incomensurável.  

S Falta de estagiários para apoio ao projeto A  falta  de  estagiários  para 
auxiliar o projeto foi determinante 
para  que  este  durasse  mais 
tempo  que  o  previsto. 
Certamente houve outros fatores 
de atraso, como a compilação de 
dados,  que  foi  mais  difícil  e 
tomou mais tempo que o previsto 
e  o  próprio  trabalho  de 
construção  do  texto  final  e  de 
edição/revisão  do  mesmo. 
Nenhum  desses  elementos,  no 
entanto,  atrasou  tanto  o 
resultado  como  o  fato  de  que 
todo  o  levantamento  de  dados 
teve  de  ser  realizado  somente 
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Nome do Projeto: Estudo sobre os litigantes recorrentes e as demandas repetitivas
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por  um  servidor  da  Escola 
Judicial do TRT-3ª Região, sem 
qualquer  auxílio.  Como, 
obviamente,  adquire-se 
experiência  não  só  com  os 
sucessos  mas  também com as 
dificuldades  da  vida,  esse 
contratempo  enfrentado  pelo 
projeto  nos  deixou  clara  a 
importância  de  uma  estrutura 
melhor de pessoal  para levar a 
cabo as atividades de pesquisa, 
principalmente  para  que o  fator 
tempo seja melhor aproveitado.

Apresento este termo e aguardo autorização para 
encerramento do projeto,

Gerente do Projeto Data

Rubens Goyatá Campante 07/12/2017

Ciente do conteúdo deste termo,

Patrocinador Data

Desembargador Luiz Ronan Neves Koury 07/12/2017

 Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via  e-PAD 
ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é necessário o envio no 
formato impresso.
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