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1. Versão do Sistema

2010.11

2. Versões do documento

Data Descrição Versão

03/12/10 Inclusão do requisito 1 
(Ata de reunião versionada: ...\cnmpsecretaria\Atas de
reunião\SistemaCNMP-Ata-20101203.odt)

1.0

10/12/10 Inclusão do requisito 2 
(Ata de reunião versionada: ...\cnmpsecretaria\Atas de
reunião\SistemaCNMP-Ata-20101210.odt)

1.1

3. Objetivo

Documentar modificações a serem realizadas no sistema CNMP.



4. Requisitos Identificados

REQ 1 –   Cadastro de acórdãos  

Solicitado

O sistema atualmente só permite o lançamento de um acórdão por processo.
Solicita-se que o sistema seja adaptado de forma que seja possível lançar mais de um acórdão por
processo. Esse lançamento será feito com base na data de decisão (nova informação a ser incluída
no sistema).
Será  necessário  adaptar  também a  tela  de  cadastro  de  jurisprudência,  para  que seja  possível
classificar vários acórdãos para um mesmo processo, visto que hoje só é possível classificar um
acórdão por processo.

Alterações efetuadas no sistema

O cadastro de processos foi alterado para que passe a aceitar a inclusão de mais de uma decisão
por processo. 
A tela de cadastro de processos foi alterada da seguinte forma:

Passo 1: O cadastro de decisões deve ser realizado com a seleção do botão "Acórdão".



Passo 2: Depois de selecionado o botão "Acórdão", a  tela de cadastro de decisões será apresentada.
Caso existam Decisões já cadastradas anteriormente,  estas serão apresentadas na lista:

Passo 3: Para incluir uma nova decisão, informe a d ata da decisão e selecione a opção "Salvar".
Caso  queira  editar  os  arquivos  de  uma decisão,  cliq ue duas vezes  sobre  a data  da  decisão.  O
sistema apresentará a mensagem abaixo:

Passo  4:  Selecionando  a  opção  "Sim"  será  apresentad a  a  tela  em que  os  arquivos  podem ser
selecionados e associados à decisão:



REQ 2 – Adaptação da Jurisprudência para uso da Cor regedoria

Solicitado

Adaptar  o  cadastro  de  jurisprudência  apra  que  seja  possível  inserir  também  processos  da
corregedoria. 

Abaixo, estão descritas as regras para lançamento de jurisprudência para a corregedoria que foram
definidas em reunião no dia 10/12/2010:

"Foi  definido  pelos  representantes  da  Corregedoria  que  apenas  os  processos  de  sigilo
constitucionais não podem ir para a base de jurisprudência. Os outros processos da Corregedoria
que  vão  a  plenário  podem  ser  considerados  públicos  e  estes  devem  integrar  a  base  de
jurisprudência. Os tipos de processo da Corregedoria que vão a plenário são:

Sindicâncias
Reclamações disciplinares
Inspeção
Correição

Para identificar no sistema os processos da Corregedoria que foram a plenário será utilizada a
ocorrência “Julgamento”. Desta forma, a regra a ser seguida pelo sistema de jurisprudência é a
representada pelo diagrama abaixo:"

Alterações efetuadas no sistema

O sistema foi alterado para atender a regra descrit a acima.


