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1. Documento: 4886-2015-1
 
1.1. Dados do Protocolo
 
Número: 4886/2015  
Situação: Ativo  
Tipo Documento: Proposta de Projeto  
Assunto: Informática - Projetos  
Unidade Protocoladora: SDSJ - Secao de Desenv.de Sist.Judiciarios  
Data de Entrada: 19/02/2015  
Localização Atual: SPS - Secao de Projetos e Servicos  
Cadastrado pelo usuário: VALERILB  
Data de Inclusão: 02/03/2015 18:02   
Descrição: A.C. Sr. Eliel - Termo de Abertura do Projeto "Correição Virtual", para assinatura. 
 
 

1.2. Dados do Documento
 
Número: 4886-2015-1  
Nome: tap-covir.pdf  
Incluído Por: Secao de Desenv.de Sist.Judiciarios  
Cadastrado pelo Usuário: ELIELNF  
Data de Inclusão: 25/02/2015 14:56  
Descrição: Termo de abertura do projeto COVIR - Correição Virtual. 
 
 

1.3. Assinaturas no documento
 

Assinador Tipo Data

ELIEL NEGROMONTE FILHO -
45528047668 Certificação Digital 25/02/2015 14:56



Termo de Abertura de Projeto

Nome do Projeto: COVIR – Sistema de Correição Virtual

Controle de Versões

Data Autor Nota de Revisão

29/01/15 Lucas Bibiano Versão Inicial

Objetivos deste Documento
Documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e dá ao gerente do projeto a 
autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto.

Justificativa
Nacionalmente, existem estudos e iniciativas para disseminar os conceitos da Correição Virtual. 
Alguns regionais relatam ganhos notórios com o incremento da agilidade, diminuição de custos 
operacionais e no processo de confecção das atas de correição. Para a execução das correições 
ordinárias no TRT3 os servidores realizam um grande trabalho manual,  a  partir  dos sistemas 
jurídicos atualmente utilizados. Com isso, muito tempo é empregado na apuração, consolidação e 
validação dessas informações.

O  TRT7  desenvolveu  o  sistema  de  correição  virtual,  cuja  implantação  já  acarretou  em  uma 
redução aproximada de 50% do tempo na elaboração da Ata Correicional. Outro benefício é a 
possibilidade de utilização do sistema para  a  extração  de outras estatísticas que podem ser 
utilizadas pelas próprias varas ou órgão competentes para a tomada de decisão.

Pelo exposto, a customização e implantação deste sistema no TRT3 será de grande valia para a 
Corregedoria  Regional  deste  Tribunal,  pois  proverá  maior  agilidade  e  confiabilidade  para  a 
extração dos dados e informações relevantes à atividade correicional.

Objetivo do Projeto
Customizar e implantar o Sistema de Correição Virtual (COVIR) - desenvolvido pelo TRT7 – que 
será utilizado  pela Corregedoria Regional do TRT3. Este sistema possibilitará que a equipe da 
Corregedoria crie relatórios estatísticos que facilitem a atividade correicional.

Escopo do Projeto
Customizar  a ferramenta  COVIR para  o TRT3, integrando-a com as aplicações existentes no 
Tribunal  que  serão  utilizadas  como  fonte  de  estatística.  As  principais  aplicações  que  serão 
integradas são:

− e-Gestão Físico 1º Grau e Administrativo

− Sistema SIAP1

− Sistema PJe

− Sistema de pessoal

A partir das interações e requisitos funcionais estabelecidos pelos usuários criar o programa para 
gerar a ata de correição virtual.

Fora do Escopo do Projeto
Demais programas de estatísticas e integrações com outras aplicações do TRT3 que não sejam 
objeto da ata de correição.
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Premissas
Participação  de  pelo  menos  um servidor  da  Corregedoria  Regional  no  projeto.  Utilização  do 
sistema COVIR da forma que foi  implementado pelo TRT7, sem grandes alterações em suas 
funcionalidades.

A integração com o sistema PJe somente é possível mediante a autorização prévia, considerando 
a restrição imposta no Ato 342/2014 do CSJT. A solicitação para autorização do sistema COVIR já 
foi encaminhada. A equipe do projeto já recebeu o retorno da DSCI, informando que o pleito foi  
aprovado pelo Comitê Gestor do PJe, com a condição que não haja prejuízo ao funcionamento 
normal do sistema PJe.

Restrições
Os servidores Rodrigo Montenegro Possa e o Lucas Vinícius Bibiano Thomé estarão dedicados 
parcialmente para este projeto. Identificamos três fatores limitadores do prazo de entrega, são 
eles: 

− Concorrência  do  projeto  com  a  manutenção  e  sustentação  de  outros  sistemas 
administrados pela equipe;

− Necessidade  do  apoio  de  outras  áreas  da  própria  TI  para  que  a  integração  com  as 
aplicações  seja  implementada  corretamente.  Destacando  os  sistemas  da  1ª  Instância 
(SIAP1 e e-Gestão legado), Sistema de Pessoal e o Sistema PJe.

− Observância, durante os testes, de sobrecarga e/ou lentidão dos servidores de banco de 
dados  do  PJe  ou  sistemas  legados,  para  processar  as  consultas  agendadas  na 
ferramenta.

Representantes dos sistemas mencionados acima podem participar do projeto como consultores, 
é importante formalizar esta participação, com o objetivo de evitar gargalos.

A responsabilidade de elaboração de manual de uso do sistema é da Corregedoria Regional.

A responsabilidade pelo treinamento dos demais usuários é da Corregedoria Regional. A DSSAF 
realizará o treinamento apenas de usuários chaves da Corregedoria Regional, que realizarão os 
próximos treinamentos.

Cronograma de marcos das entregas do projeto
Este cronograma de marcos demonstrará as principais entregas que ocorrerão no projeto. Será 
um norteador para definir as entregas que possuem mais valor para o Responsável pelo Produto.

Cronograma de marcos

Atividade Data  Prevista 
Término

Preparar Ambientes (Desenvolvimento e Homologação) 06/02/15

Instalar  o  Sistema  COVIR  no  ambiente  de  Desenvolvimento  e 
Homologação

06/02/15

Implementar Integração com o PJe 20/02/15

Definir e especificar itens estatísticos que devem constar no programa de 
Correição Virtual.

13/02/15
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Definir  e criar o Template para a Ata da Correição para o programa de 
Correição Virtual

13/02/15

Implementar  os  itens  estatísticos  do  programa  de  Correição  Virtual, 
inclusive testes.

27/03/15

Operação assistida e testes de aceitação 10/04/15

Produção 27/04/15
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Partes interessadas do projeto

Partes interessadas

Nome Setor Telefone E-mail

Desembargadora  Denise  Alves 
Horta

Gabinete  da 
Corregedora 
Regional

(31) 3228-7221 correg@trt3.jus.br

Eliel Negromonte Filho Secretaria  da 
Corregedoria 
Regional

(31) 3228-7281 elielnf@trt3.jus.br

Nadja Maria Prates Públio Dir. Sec. PJE, e-
Gestão  e  Tab. 
Unificada

(31) 3228-7078 nadjapp@trt3.jus.b
r 

Gilberto Atman Picardi Faria Dir.  Sec. 
Coordenação de 
Informatica

(31) 3238-7960 gilberap@trt3.jus.b
r

Sérgio Brina Aragon Dir.  Sec.  de 
Desenvolviment
o  de  Sistemas 
Administrativos 
e Financeiros

(31) 3238-7970 sergioba@trt3.jus.
br 

Gutemberg Rodrigues de Oliveira Dir.  Sec.  de 
Suporte  e 
Teleprocessame
nto

(31) 3238-7910 gutoro@trt3.jus.br

Sérvio Túlio de Freitas Vanucci Dir.  Sec.  De 
Sistemas 
Jurídicos 

(31) 3238-7980  stuliov@trt3.jus.br

Valério Lúcio Borges Dir.  Sec.  de 
Desenvolviment
o  de  Sistemas 
Administrativos 
e Financeiros

(31) 3238-7976 valerilb@trt3.jus.br

Informações para categorização do Projeto

Item de Avaliação Opções

Tecnologia [ ] - Não se aplica
[X] - De conhecimento amplo da TI
[ ]  - Não utilizada na TI, mas de conhecimento da 
equipe
[  ]  -  Não  utilizada  na  TI  e  sem conhecimento  da 
equipe

Escopo [ ] - Escopo bem definido
[X] - Grande envolvimento das partes interessadas

mailto:valerilb@trt3.jus.br
mailto:stuliov@trt3.jus.br
mailto:gutoro@trt3.jus.br
mailto:sergioba@trt3.jus.br
mailto:sergioba@trt3.jus.br
mailto:gilberap@trt3.jus.br
mailto:gilberap@trt3.jus.br
mailto:nadjapp@trt3.jus.br
mailto:nadjapp@trt3.jus.br
mailto:elielnf@trt3.jus.br
mailto:correg@trt3.jus.br
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[ ] - Baixo envolvimento das partes interessadas
[ ] - Dificuldade na definição do escopo

Duração Estimada [X]-Até 03 meses
[ ]-Até 06 meses
[ ]-Até 01 ano
[ ]-Até 1,5 anos
[ ]-Até 02 anos
[ ]-Acima de 02 anos

Aquisições [X]-Não envolve aquisições
[ ]-Envolve aquisições

Recursos Humanos [X]-Equipe interna
[ ]-100% equipe externa
[ ]-Equipe mista(Equipe interna e externa)

Público Alvo [X]-Público Interno (TRT3)
[  ]-Público  Externo(Jurisdicionados,  advogados, 
outros regionais, etc)
[ ]-Ambos (interno e externo)

Abrangência [ ] <=03 áreas
[X] >03 e <=05 áreas
[ ] > 05 áreas

Área Responsável [  ] Secretaria de TI
[X] Sistemas
[  ] Infraestrutura
[  ] Atendimento

Nota: Este documento deve ser assinado digitalmente e enviado via e-pad, conforme 
recomendações no manual Protocolar e-Pad (ver link).  Não é necessário o envio no formato 
impresso.

http://intranet.trt3.jus.br/epti/metodologia/guias-operacionais/protocolar-e-pad.pdf
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