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1. Documento: 27490-2018-11
 
1.1. Dados do Protocolo
 
Número: 27490/2018  
Situação: Ativo  
Tipo Documento: Proposta de Projeto  
Assunto: Processo Judiciário  
Unidade Protocoladora: DJ - Diretoria Judiciaria  
Data de Entrada: 05/09/2018  
Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos  
Cadastrado pelo usuário: VIVIANEH  
Data de Inclusão: 27/02/2019 15:31   
Descrição: Projeto Estratégico Processos Pendentes de Movimentação - 1º grau.  
 

1.2. Dados do Documento
 
Número: 27490-2018-11  
Nome: TAP - Processos Pendentes de Movimentação - 1º Grau.pdf  
Incluído Por: Diretoria Judiciaria  
Cadastrado pelo Usuário: ISABELAR  
Data de Inclusão: 27/02/2019 15:31  
Descrição: TAP - Processos Pendentes de Movimentação - 1º Grau  
 

1.3. Assinaturas no documento
 

Assinador/Autenticador Tipo Data

Isabela Passos Ramos Login e Senha 27/02/2019 15:31
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 TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP  

Nome do Projeto: Processos Pendentes de Movimentação – 1º Grau 

Código do Projeto: PROJ18039 

 
Controle de Versões 

Gerente do projeto: Isabela Passos Ramos – Diretoria Judiciária 

Email: dj@trt3.jus.br 

Telefone: (31) 3228-7075/ 7072 

Propósito do documento: O Termo de Abertura de Projeto Estratégico pretende elaborar um planejamento 

preliminar do projeto, expandir as possibilidades de análise da melhor solução para o problema apresentado 

na Solicitação de Projeto Estratégico e registrar o alinhamento realizado entre as expectativas das partes 

interessadas. Este documento serve de referência para a realização da reunião de abertura e para a 

preparação do Plano de Projeto Estratégico. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades 

apresentadas para gerenciamento do projeto. 

Versão Data Notas  

2 27/02/2019 Versão final. 

 

SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA 

Ao apreciar demandas oriundas de algumas unidades judiciárias de 1º Grau, a Diretoria Judiciária 

vislumbrou a possibilidade de haver, nas diversas Varas do Trabalho deste Tribunal, processos que 

estavam indevidamente paralisados por longo período de tempo, sem que as unidades tivessem 

conhecimento dessa situação. 

Assim, em abril de 2017, a DJ solicitou, por meio da Central de Serviços de TI, relatório de 

processos físicos pendentes de finalização na base do SIAP1 e cujos últimos andamentos tivessem 

sido registrados até 31/12/2011 (ao menos cinco anos de paralisação), considerando as seguintes 

variáveis: número do processo, data da distribuição, fase em que o processo se encontra, unidade 

onde o processo tramita, data do último andamento e descrição do último andamento. 

Pela minuciosa análise da listagem, verificou-se que, em muitos casos, o último movimento 

indicava possível encerramento do processo, mas sem o correto registro de baixa ou finalização. 

Citam-se, como exemplo, os andamentos “execução encerrada”, “execução fiscal arquivada (Lei 

6.830/80)”, “exceção de incompetência procedente em”, “incompetência em” ou “extinção sem 

resolução do mérito em”. 

Além disso, apurou-se a existência de processos que estavam há mais de vinte anos sem receber 

nenhuma movimentação e cujos últimos andamentos eram “conciliação em 21/10/92”, “concluso 

para despacho em 31/03/93”, “processo cadastrado em 03/05/94”, “audiência em 18/02/92 as 

14:05 horas”, “alvará nº. 00041 em 29/09/95”, “devolução de carga de advogado em 28/03/95”, 

dentre vários outros.  

Após efetuar triagem dos processos com base na descrição do último andamento, tendo sido 

excluídos aqueles que se referiam a arquivo provisório, a Diretoria Judiciária, em março de 2018, 

encaminhou às Varas do Trabalho uma primeira listagem de processos físicos cujos últimos 

andamentos eram anteriores a 31/12/2011 – e que se encontravam em tramitação no e-Gestão –, 

para verificação e adoção das medidas cabíveis. 



 

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

Escritório de Projetos 

 TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP  

Nome do Projeto: Processos Pendentes de Movimentação – 1º Grau 

Código do Projeto: PROJ18039 

 
Tal ação apresentou resultados muito satisfatórios, uma vez que houve, até 15/07/2018, 

movimentação de 72% dos processos listados (2.389 processos, considerando o total de 3.301 

processos enviados), sendo que, desses 3.301 processos enviados, 64% foram finalizados (2.125 

processos). 

Já em maio de 2018, a DJ encaminhou nova listagem às Varas, dessa vez contendo a relação de 

processos físicos cujos últimos andamentos eram anteriores a 31/12/2014 e que se encontravam 

em tramitação segundo critérios definidos no Manual de Orientações do Sistema e-Gestão 1º 

Grau. 

Mais uma vez, os resultados obtidos foram satisfatórios, tendo havido, até 15/07/2018, 

movimentação de 48% dos processos listados (2.348 processos, considerando o total de 4.890 

processos enviados), sendo que, desses 4.890 processos enviados, 27% foram finalizados (1.343 

processos). 

Paralelamente a esse trabalho, a Diretoria Judiciária identificou, a partir de demanda oriunda da 

Ouvidoria, a paralisação imotivada de diversos processos baixados via sistema e-Remessa, tendo 

sido constatada, por exemplo, a existência de processos devolvidos pelo TST desde 2012, com 

decisão transitada em julgado e baixa no e-Remessa, mas sem nenhum registro de andamento no 

SIAP1. 

Elaborada a listagem de processos baixados do TST (via e-Remessa) que não contavam com 

nenhuma movimentação no sistema legado desde a data da baixa, encaminhou-se a relação de 

674 processos às Varas do Trabalho, para providências, tendo sido obtido o impressionante 

resultado de 91% de movimentação dos processos relacionados (612 processos). 

Importante mencionar que a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em correições realizadas 

no último ano de 2018 em outros Tribunais, recomendou aos TRTs que envidassem esforços no 

sentido de reduzir o número de processos pendentes de solução e o respectivo prazo médio de 

tramitação processual no Tribunal. 

Nesse contexto, com o intuito de promover a celeridade da prestação jurisdicional e a melhora 

dos dados estatísticos das unidades judiciárias de 1º Grau, mostra-se de grande relevância a 

elaboração de outras listagens de processos com movimentos antigos, incluindo os processos que 

tramitam no sistema PJe, bem assim o acompanhamento das atividades das Varas do Trabalho, 

mediante levantamento de processos baixados ou movimentados, após envio das listagens. 

OBJETIVO DO PROJETO 

O projeto pretende reduzir o número de processos pendentes de movimentação nas unidades 

judiciárias de 1º Grau, além de fomentar a rotina de avaliação periódica, pelas Varas do Trabalho, 

dos processos imotivadamente paralisados. 

ESCOPO DO PROJETO E DETALHAMENTO DAS ENTREGAS 

O projeto deverá entregar rotina institucional de acompanhamento pelas unidades judiciárias de 

1º Grau quanto à situação de processos pendentes de movimentação, dividindo-se nas seguintes 

entregas: 

Entrega 1 – Desenvolvimento e disponibilização de ferramentas no Sistema de Consulta a Dados 

Operacionais (Sicond) que possibilitem às Varas do Trabalho a geração de relatórios sobre 

processos físicos e eletrônicos em tramitação na unidade quanto ao tipo e data do último 
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movimento. As ferramentas também deverão permitir à Diretoria Judiciária a geração de 

relatórios para acompanhamento da situação descrita em todas as Varas do Trabalho. 

Entrega 2 – Elaboração e envio de listagem de processos com data de movimentação antiga às 

unidades judiciárias de 1º Grau, com subsequente acompanhamento das atividades 

desempenhadas, mensurando-se percentual de êxito geral e por unidade, mediante criação de 

indicadores de desempenho. 

Entrega 3 –Desenvolvimento e implantação de rotina para acompanhamento das atividades das 

Varas do Trabalho, mediante elaboração periódica de listagens de processos por tipo e data do 

último andamento, e posterior levantamento de processos baixados ou movimentados.  

NÃO ESCOPO DO PROJETO 

Não é escopo do projeto o acompanhamento de processos pendentes de movimentação no 2º 

Grau do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 

PREMISSAS  

Serão disponibilizadas até maio de 2019 ferramentas no Sicond que possibilitem às Varas do 

Trabalho a geração de relatórios sobre processos físicos e eletrônicos em tramitação na unidade 

quanto ao tipo e data do último movimento. 

As unidades judiciárias de 1º Grau se empenharão em movimentar os processos físicos e 

eletrônicos imotivadamente paralisados, conforme listagens recebidas. 

RESTRIÇÕES  

Por se tratar de projeto cuja equipe é composta apenas por membros da Diretoria Judiciária, há 

limitação de pessoal. 

O desenvolvimento de ferramenta no SICOND deverá ser feito pela equipe do tratamento da 

informação, sendo que a Diretoria Judiciária não decide sobre o andamento dessa fila. 

CRONOGRAMA DE ENTREGAS (MARCOS) 

 

Marco Previsão de Encerramento 

Ferramentas disponibilizadas no Sicond às Varas do Trabalho. 31/05/2019 

Elaboração e envio de listagem de processos com data de 

movimentação antiga às unidades judiciárias de 1º Grau, com 

subsequente acompanhamento das atividades desempenhadas, 

mensurando-se percentual de êxito geral e por unidade. 

31/07/2019 

Rotina implantada de acompanhamento das atividades das Varas do 

Trabalho quanto a processos imotivadamente paralisados. 
30/09/2019 

 

PARTES INTERESSADAS 
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Nome Instituição ou setor 
Função no 
projeto 

Contato (email/telefone) 

Telma Lúcia Bretz Pereira Diretoria Judiciária Patrocinadora 

do projeto 

telmabp@trt3.jus.br 

(31) 3228-7072 

Isabela Passos Ramos Diretoria Judiciária  Gerente do 

projeto 

isabelar@trt3.jus.br 

(31) 3228-7075 

Rogélio Bar Neto Diretoria Judiciária Equipe do 

projeto 

rogebn@trt3.jus.br 

(31) 3228-7071 

 Secretaria do PJe, e-

Gestão e Tabelas 

Unificadas 

 

 

 Corregedoria   

 Varas do Trabalho e 

Postos Avançados 

 
 

 Secretaria de 

Sistemas 

 
 

ORÇAMENTO 

Item de despesa Custo estimado (R$) 
Há previsão 
orçamentária? 

   

 

Aprovações 

Função Nome Assinatura Data 

Gerente de 

Projeto 
Isabela Passos Ramos  27/02/2019 

Patrocinador Telma Lúcia Bretz Pereira  27/02/2019 

 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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