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1. Documento: 20698-2015-3
 
1.1. Dados do Protocolo
 
Número: 20698/2015  
Situação: Ativo  
Tipo Documento: Termo de Abertura do Projeto  
Assunto: Informática - Sistemas 1ª Instância  
Unidade Protocoladora: DJ - Diretoria Judiciaria  
Data de Entrada: 17/07/2015  
Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos  
Cadastrado pelo usuário: VIVIANEH  
Data de Inclusão: 21/08/2017 16:59   
Descrição: Projeto Estratégico - Saneamento dos cadastros de partes do SIAP1 e PJe-JT do
TRT3.  
 

1.2. Dados do Documento
 
Número: 20698-2015-3  
Nome: 2017.08.18 - TEP Saneamento.pdf  
Incluído Por: Diretoria Judiciaria  
Cadastrado pelo Usuário: VIVIANEH  
Data de Inclusão: 21/08/2017 13:55  
Descrição: Termo de Encerramento de Projeto.  
 

1.3. Assinaturas no documento
 

Assinador/Autenticador Tipo Data

Viviane Leontina Heringer Coelho Login e Senha 21/08/2017 13:55



 

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: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e 
PJe do TRT da 3ª Região. 

Código do Projeto: PROJ15006 

 
Controle de Versões 

Gerente do projeto: Rogélio Bar Neto 

Email: rogebn@trt3.jus.br 

Telefone: 3228-7071 

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 

18/08/2017 Versão inicial. 

 

ANÁLISE GERAL 

Data prevista de início 02/02/2015 
Data prevista de 
encerramento 

31/12/2015 

Data real de início 17/07/2015 
Data real de 
encerramento 

18/08/2017 

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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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 

Registro automático e sem edição, no cadastro da parte, do nome 
ou razão social constante do cadastro de pessoas físicas ou jurídicas 
da RFB a partir da informação do CPF ou CNPJ (melhoria SIAP1). 

Total Out/15 

Aviso em tela, durante a audiência, que existem cadastros de partes 
sem registro de CPF ou CNPJ naquele processo (melhoria SIAP1). 

Total Out/15 

Aviso em tela quando um processo que contiver cadastros de partes 
sem registro de CPF ou CNPJ for acessado (melhoria SIAP1). 

Total Out/15 

Desenvolvimento e disponibilização de gerador de estatísticas de 1ª 
Instância, inicialmente dos cadastros de partes constantes das bases 
de dados do SIAP1 e PJe. 

Total Nov/15 

Relatório de cadastros de partes sem registro de CPF ou CNPJ na 
unidade judiciária. 

Total Nov/15 

Diagnóstico inicial da situação dos cadastros de partes do SIAP1 e 
PJe nas Varas do Trabalho e nos Postos Avançados. 

Total Dez/15 

Levantamento dos procedimentos relativos ao cadastramento e à 
atualização de cadastros. 

Total Jul/16 

Inclusão do acompanhamento da situação dos cadastros de partes 
no SIAP1 e PJe nos itens avaliados pela Corregedoria nas correições. 

Total Dez/16 

Desenvolvimento de ferramenta e implantação de rotina para 
unificação de cadastros das empresas que possuem as maiores 
quantidades de registros sem CNPJ no SIAP1 e no Pje. 

Total Jul/17 

Implantação de rotina institucional de monitoramento e avaliação 
dos cadastros de partes no SIAP1 e PJe. 

Total Jul/17 

X 

 

 

 

X 
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SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS 

Entrega Motivo 

Bloqueio da inserção do resultado da audiência 
no sistema até que seja registrado o CPF ou 
CNPJ (melhoria SIAP1). 

A entrega não foi autorizada pela Corregedoria. 

Atualização mensal dos nomes e razões sociais 
constantes dos cadastros com registro de CPF e 
CNPJ com as informações da RFB. 

O desenvolvimento da funcionalidade no SIAP1 
foi autorizado pela Corregedoria. Verificou-se, 
porém, por intermédio de relatório elaborado 
pela SESIS, que a atualização automática de 
nomes ou razões sociais em cadastros de partes 
com registro de CPF ou CNPJ poderia gerar 
impacto significativo às unidades. 
Optou-se, então, por uma forma mais segura 
de atualização de nomes ou razões sociais 
registrados nos cadastros de partes, com a 
inclusão de funcionalidade de validação com a 
RFB no Programa de Saneamento dos 
Cadastros de Partes no SIAP1. 

 

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 

 

Tipo Descrição Experiência Adquirida 

C 
Desenvolvimento de funcionalidades e 
programas pela Secretaria de Sistemas 
(SESIS). 

As soluções desenvolvidas pelos servidores 
da SESIS para o projeto, sobretudo o Gerador 
de Estatísticas de 1ª Instância e o Programa 
de Saneamento dos Cadastros de Partes no 
SIAP1, possibilitaram o diagnóstico inicial e 
permitirão monitoramento e avaliação da 
situação dos cadastros de partes nas 
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unidades do TRT3. 

C 
Publicação, por parte da Corregedoria, da 
Recomendação n. CR/VCR/11/2016 e da 
Portaria Conjunta n. GP/GCR/687/2016. 

A definição, por intermédio de instrumentos 
normativos, de responsabilidades, meios, 
metas e procedimentos básicos, é 
fundamental para o sucesso de uma rotina 
institucional para saneamento e manutenção 
dos cadastros de partes nos sistemas 
informatizados do TRT3. 

O 

Necessidade de substituição de membros 
na Equipe do Projeto e adiamento de 
algumas decisões em virtude da mudança 
da Administração do TRT3 em 2016. 

Algumas decisões relativas ao projeto 
sofreram atrasos devido à mudança da 
Administração. 

Nos próximos projetos, esse evento merecerá 
mais atenção. 

 

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto, 

Gerente do Projeto Data 

Rogélio Bar Neto 18/08/2017 

Ciente do conteúdo deste termo, 

Patrocinador Data 

Telma Lúcia Bretz Pereira 18/08/2017 

  

 

 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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