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1. Documento: 27490-2018-12
 
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: EPRGI - ESCRITORIO DE PROJETOS, RISCOS E GOVERNANCA
INSTITUCIONAL  
Cadastrado pelo usuário: VIVIANEH  
Data de Inclusão: 22/11/2020 15:31   
Descrição: Projeto Estratégico Processos Pendentes de Movimentação - 1º grau.  
 

1.2. Dados do Documento
 
Número: 27490-2018-12  
Nome: TEP - Processos Pendentes de Movimentação - 1º Grau.pdf  
Incluído Por: DIRETORIA JUDICIARIA  
Cadastrado pelo Usuário: ROGEBN  
Data de Inclusão: 20/11/2020 15:51  
Descrição: TEP - Processos Pendentes de Movimentação - 1º Grau  
 

1.3. Assinaturas no documento
 

Assinador/Autenticador Tipo Data

ROGELIO BAR NETO Login e Senha 20/11/2020 15:51



 

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: Processos Pendentes de Movimentação – 1º Grau 

Código do Projeto: PROJ18039 

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: Isabela Passos Ramos – Diretoria Judiciária 

E-mail: dj@trt3.jus.br 

Telefone: (31) 3228-7075/ 7072 

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 

19/11/2020 Versão inicial. 

 

ANÁLISE GERAL 

Data prevista de início 1º/03/2019 Data prevista de encerramento 30/09/2019 

Data real de início 1º/03/2019 Data real de encerramento 19/11/2020 

Orçamento previsto  Orçamento realizado  

Motivo de encerramento: 

   Conclusão                         Cancelamento 

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

 

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

 escopo integralmente atendido.  

 

 escopo parcialmente atendido. 

Em relação à qualidade do projeto, podemos 
afirmar que: 

 qualidade plenamente alcançada. 

  

  qualidade parcialmente alcançada. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

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: Processos Pendentes de Movimentação – 1º Grau 

Código do Projeto: PROJ18039 

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

 
SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS 

Entrega Situação Data 

1. Ferramentas disponibilizadas no 
Sicond às Varas do Trabalho. 

Entrega total 31/05/2019 

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. 

Entrega total 28/02/2020 

3. Rotina implantada de 
acompanhamento das atividades 
das Varas do Trabalho quanto a 
processos imotivadamente 
paralisados. 

Entrega total 19/11/2020 

 

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.] 

 

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 

 



 

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: Processos Pendentes de Movimentação – 1º Grau 

Código do Projeto: PROJ18039 

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

 

Tipo Descrição Experiência Adquirida 

C Análise prévia pela Diretoria Judiciária (DJ) 
dos relatórios de processos por data da 
última movimentação 

Cada envio de listagens de processos com 
data de movimentação antiga às Varas do 
Trabalho foi precedido por análise 
criteriosa pela DJ, com identificação de 
datas de corte e movimentos processuais 
que indicassem maior probabilidade 
paralisação indevida dos processos, de 
forma a otimizar o trabalho e aumentar o 
potencial de êxito das unidades judiciárias 
de 1º Grau. 

O Edição da Resolução Conjunta n. 112/2019 A Resolução Conjunta n. 112/2019, que 
dispõe sobre a conversão de autos físicos 
em processos eletrônicos, módulo 
Cadastramento da Liquidação, Execução e 
Conhecimento (CLEC), nas Varas do 
Trabalho da 3ª Região, impactou 
positivamente a movimentação de 
processos indevidamente paralisados por 
longo período de tempo nas Varas do 
Trabalho do TRT-MG. 

A Resolução Conjunta n. 112/2019 foi 
posteriormente modificada pela Resolução 
Conjunta n. 138/2020 e pela Resolução 
Conjunta n. 142/2020. 

O Utilização do Microsoft Power BI para a 
geração de relatórios/painéis 

O Microsoft Power BI permite a construção 
de relatórios e painéis (dashboards) 
dinâmicos, interativos e intuitivos, e 
viabiliza às unidades judiciárias a geração 
de estatísticas de seu interesse e propicia 
agilidade e eficiência em seu 
gerenciamento. 

A inserção dos filtros, “Último andamento” 
e “Ano do último andamento” no Painel 
Migração CLEC, desenvolvido pela 
Secretaria de Sistemas (SESIS) da Diretoria 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (DTIC), permitiu às Varas do 
Trabalho a localização de seus processos 
pendentes de movimentação no Sistema 



 

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  
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Código do Projeto: PROJ18039 
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Legado, bem como possibilitou à Diretoria 
Judiciária (DJ) o monitoramento e avaliação 
do progresso das unidades judiciárias no 
saneamento desses processos. 

O Entrega de rotina para monitoramento das 
atividades das Varas do Trabalho quanto a 
processos imotivadamente paralisados 

A adoção de uma rotina para 
monitoramento de processos 
indevidamente paralisados contribuirá para 
que as Varas do Trabalho não retrocedam à 
situação verificada antes do início do 
projeto. 

 

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto. 

Gerente do Projeto Data 

Rogélio Bar Neto 19/11/2020 

 

Gestor do programa (se for o caso) Data 

  

 

Ciente do conteúdo deste termo. 

Patrocinador Data 

Telma Lúcia Bretz Pereira 19/11/2020 

  

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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