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1. Documento: 26237-2017-5
 
1.1. Dados do Protocolo
 
Número: 26237/2017  
Situação: Ativo  
Tipo Documento: Proposta de Projeto  
Assunto: Não Cadastrado  
Unidade Protocoladora: SECVCR - SECRETARIA DA CORREGEDORIA E DA VICE-
CORREGEDORIA  
Data de Entrada: 16/08/2017  
Localização Atual: EPRO - ESCRITORIO DE PROJETOS  
Cadastrado pelo usuário: CAROLEOC  
Data de Inclusão: 16/08/2017 17:38   
Descrição: Projeto Otimização por Microindicadores do MGD  
 

1.2. Dados do Documento
 
Número: 26237-2017-5  
Nome: TEP_PROJ17035.pdf  
Incluído Por: ESCRITORIO DE PROJETOS  
Cadastrado pelo Usuário: IGORDCJ  
Data de Inclusão: 03/07/2020 06:52  
Descrição: Termo de encerramento  
 

1.3. Assinaturas no documento
 

Assinador/Autenticador Tipo Data

IGOR DANIEL COSTA JONES Login e Senha 03/07/2020 06:52



 

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
Secretaria de Gestão Estratégica 
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional 

 TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP  

Nome do Projeto: Otimização por microindicadores do MGD 

Código do Projeto: PROJ17035 

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): <informe o nome e o código do 
programa> 

 
Controle de Versões 

Gerente do projeto: Cláudia Mara de Almeida Rabelo Viegas 

Email: claudiav@trt3.jus.br 

Telefone: (31) 3228-7241 

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 

23/06/2020  

 

ANÁLISE GERAL 

Data prevista de início - Data prevista de 
encerramento 

- 

Data real de início - Data real de encerramento - 

Orçamento previsto - Orçamento realizado - 

Motivo de encerramento: 

 Conclusão                         Cancelamento 

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

 

Este projeto está com parte das entregas previstas no escopo do projeto “Execução Paradigma”, 
cujo SPE será enviado para análise do Comitê de Projetos. Além disso, o MDG não mais existe, 
tendo sido substituído pelo IGEST de âmbito nacional. O termo de abertura de projeto não foi 
elaborado e a gestão da corregedoria, que era patrocinadora da iniciativa, foi alterada. Dessa 
forma e se valendo do inciso VII do Art. 9º da Resolução N. 60, de 08 de novembro de 2016, que 
prevê como uma das competências do Comitê de Projetos a de recomendar à CGE o 
cancelamento de projeto estratégico, à revelia do gerente e do patrocinador, em caso de 
verificação de contínuo baixo desempenho ou inadequação do projeto no contexto institucional. 
Portanto, propomos, como secretaria executiva do mencionado Comitê, o cancelamento deste 
projeto.  

 

 

x 

 



 

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
Secretaria de Gestão Estratégica 
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional 

 TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP  

Nome do Projeto: Otimização por microindicadores do MGD 

Código do Projeto: PROJ17035 

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): <informe o nome e o código do 
programa> 

 

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 

Não houve nenhuma entrega 
realizada.  

[indicar se total ou parcial] [indicar data de realização] 

 

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS 

Entrega Motivo 

Não houve nenhuma entrega 
realizada. 

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

 

LIÇÕES APRENDIDAS 

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 

 

Tipo Descrição Experiência Adquirida 

S Descontinuidade do MGD Realizar benchmarking em órgãos 
superiores antes de propor projetos 
ou entregas de projetos. 

S Mudança de gestão É recomendável, quando se tratar 
de projeto patrocinado por uma 
determinada gestão, que suas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
Secretaria de Gestão Estratégica 
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional 

 TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP  

Nome do Projeto: Otimização por microindicadores do MGD 

Código do Projeto: PROJ17035 

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): <informe o nome e o código do 
programa> 

 
entregas sejam concluídas 
coincidentemente dentro do 
período dessa gestão.  

 

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto, 

Analista Responsável Assinatura Data 

Michael David de Souza Dutra  02/07/2020 

 

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