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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA STI Nº 01/2011 
 

Versão:       01 

Publicação: DJE nº  de __/___/2011 

Unidade Responsável: Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI  

 

I – FINALIDADE 

 

Instituir a Metodologia de Desenvolvimento de Software - MDS da 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI, e dispor sobre os 

procedimentos e mecanismos de controle correlatos, disciplinando sua aplicação 

no âmbito do Poder Judiciário. 

 

II – ABRANGÊNCIA 

 

Abrange os usuários de todas as unidades da estrutura organizacional do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.  

 

III – CONCEITOS 

 
1. Ambiente de produção  

 

É o ambiente final em que o projeto “rodará”. Nesse ambiente estão 

suspensas qualquer tipo de testes. 

 
2. Artefato 

 

Uma informação que é produzida, modificada ou usada por um processo; 

define uma área de responsabilidade e pode estar sujeita a controle de versão. 
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3. Atendimento Nível I Service Desk 

 

Serviço de apoio ao cliente de Tecnologia da Informação da Instituição, 

mediante atendimento inicial, por meio de suporte técnico remoto (telefone ou 

ferramentas especializadas), nos serviços e produtos oferecidos pela CTI. 

 

4. Atividade 

 

Uma unidade de trabalho que um papel/pessoa/ator (vide item 31) pode ser 

solicitado a executar. 

 

5. Ator 

 

Alguém ou algo fora do sistema que interage com ele.  

 

6. Caso de Uso  

 

O artefato utilizado para descrição da sequência de ações do sistema, 

identificando as interações entre usuários e o software. Um caso de uso deve 

produzir um resultado de valor observável para um ator; especificação de uma 

sequência de ações que um sistema pode executar, interagindo com atores do 

sistema. 

 

7. Cliente 

 

Para os fins desta Instrução Normativa considera-se cliente todas as áreas 

do Poder Judiciário Estadual, que venham solicitar serviços de desenvolvimento 

ou manutenção de software.  

 
8. Disponibilizar 

 

Tornar disponível, oferecer, tornar público, tornar acessível. 
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9. Diagrama entidade relacionamento 

 

Diagrama entidade relacionamento é um modelo diagramático que 

descreve o modelo de dados de um sistema com alto nível de abstração. Ele é a 

principal representação gráfica do Modelo de Entidades e Relacionamentos. É 

usado para representar o modelo conceitual do negócio. 

 

10. Disciplinas  

 

Agrupamentos de melhores práticas de T.I aplicadas na configuração das 

iterações de um projeto de desenvolvimento de software. As disciplinas adotadas 

são: Ambiente, Análise e Projeto, Requisitos, Implementação, Teste, Implantação 

e Gerência de Projetos. 

 

Uma disciplina mostra todas as atividades que deverão realizar para 

produzir um determinado conjunto de artefatos. 

 

As disciplinas possuem atividades obrigatórias e opcionais. As obrigatórias 

são definidas de acordo com a classificação do Projeto e as opcionais ficam por 

decisão do gerente do projeto. 

 

11. Disciplina Ambiente 

 

Um conjunto de atividades destinadas a organizar o ciclo de vida do 

projeto. O objetivo da disciplina ambiente é cuidar da organização do processo de 

desenvolvimento de software e definir as atividades necessárias para configurar o 

processo de desenvolvimento do projeto.  

 

12. Disciplina Análise e Projeto 

 

Traduz os requisitos em uma especificação que descreva como 

implementar o software. Para fazer esta tradução, deve-se entender os requisitos 

e transformá-los num projeto do sistema, selecionando a melhor estratégia de 

implementação. 
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13. Disciplina Gerência de Configuração e Mudança 

 

É fundamental para controlar os inúmeros artefatos produzidos pelas 

pessoas que trabalham em um projeto. O controle ajuda a evitar confusões 

dispendiosas e garante que os artefatos resultantes não entrem em conflito. 

 

14. Disciplina Gerência de Projetos 

 

Essa disciplina consiste na organização da tarefa de desenvolvimento, 

fornecendo contexto para fins de gerenciamento. Apresenta uma abordagem 

técnica que garanta a liberação do software conforme o planejado.  

 

15. Disciplina Implantação 

 

Cuida dos princípios de entrega do produto solicitado ao cliente, a qual 

deve garantir a disponibilidade do mesmo em conformidade com o que foi 

solicitado. 

 

16. Disciplina Implementação 
 

Implementação de componentes especificados em fases anteriores, 

transformando-o no software propriamente dito.  

 

17. Disciplina Modelagem de Negócio 

 

Abrange todas as técnicas de modelagem para compor visualmente um 

negócio. Esta disciplina apenas é contemplada em projetos caso seja necessário 

o conhecimento profundo do funcionamento das unidades do Poder Judiciário 

Estadual. 

 

18. Disciplina Requisitos  
 

Condição ou habilidade que cada sistema deve obedecer. Os artefatos 

gerados nesta disciplina devem ser validados e assinados pelo cliente. 
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19. Disciplina Teste 

 

Age como um fornecedor de serviços para as outras disciplinas de diversas 

maneiras. Os testes são direcionados principalmente na avaliação da qualidade 

do produto. 

 

20. Escopo do projeto 
 

Descreve todos os produtos de um projeto, os serviços necessários para 

realizá-los e resultados finais esperados. Descreve também o que é preciso fazer 

para que alcance seus objetivos com os recursos e funções especificados. 

 

21. Fase 

 

São etapas de um projeto de desenvolvimento de Software que delimitam o 

ciclo de vida do projeto; serão consideradas as fases sequenciais do MDS: 

Iniciação, Elaboração, Construção e Transição, em conformidade com o Processo 

Unificado da Rational - RUP. 

 

22. Fase de Concepção 

 

Fase de discussão sobre o problema, definição do escopo e estimativa de 

recursos necessários para a execução do projeto. É apresentado o plano de 

projeto, caso de uso inicial, o glossário, entre outros.  

 

23. Fase de Elaboração 

 

O propósito desta fase é analisar o domínio do problema, desenvolver o 

plano de projeto, estabelecer a fundação arquitetural e eliminar os elementos de 

alto risco.  Ao final será avaliado se o trabalho foi viável para atingir os objetivos 

de negócios que determinam a existência do projeto. 

  

24. Fase de Construção 
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Esta fase compreende a fase de modelagem e desenvolvimento, aquela 

em que o sistema é efetivamente programado. O produto deverá estar pronto 

para ser entregue à equipe de implantação (Transição). Todas as funcionalidades 

devem estar desenvolvidas e os testes completos. O manual do usuário deve 

estar pronto, bem como a descrição da versão atual. 

 

25. Fase de Transição 
 

Começa a implantação do sistema para o Cliente. Nesta fase será utilizado 

o lançamento de versões beta, operação paralela com o sistema legado (sistema 

antigo), treinamento dos usuários e mantenedores do sistema etc. 

 

Ao final desta fase é verificado se os objetivos foram alcançados, e se 

iniciará outro ciclo de desenvolvimento. 

 

26. Gestor de Negócio 
 

Pessoa (cliente) ou grupo de pessoas responsável por repassar e/ou 

gerenciar os requisitos necessários para o desenvolvimento do software 

solicitado. Será também responsável por homologar os documentos de requisitos 

(documento de visão e especificação de caso de uso) e do projeto (plano do 

projeto) e ainda homologar o produto final (software). 

 
27. Homologar 

 

Confirmar ou aprovar alguma coisa ou algum acontecimento por uma 

autoridade competente, seja ela judicial, administrativa ou desportiva. 

 

28. Iteração 

 

Repetição de uma ou mais ações. 

 

29. Manutenção Corretiva 
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Visa a correção de um software. 

 

30. Manutenção Evolutiva 

 

Visa a melhoria de um software. 

 

31. Manutenibilidade 

 

Aspecto da qualidade de software que se refere à facilidade deste ser 

modificado a fim de corrigir defeitos, adequar-se a novos requisitos, aumentar a 

suportabilidade ou se adequar a um ambiente novo. Tais atividades são 

conhecidas como a manutenção de software. 

 

32. Metodologia de Desenvolvimento de Software - MDS 

 

Ordenamento de atividades, métodos e práticas que visam atingir 

resultados eficientes na execução de um projeto.  

 

Processo configurável por tipo de projeto, cujas atividades são definidas de 

acordo com a sua classificação. Por meio deste processo, serão documentados 

os projetos internos de desenvolvimento e manutenção corretiva e evolutiva, para 

que os produtos sejam de alta qualidade, estejam contínua e eficientemente 

gerenciados, produzindo todos os resultados definidos com os clientes. 

 

33. Órgão Central do Sistema de Tecnologia da Informação - STI 

 

Para os efeitos desta Instrução Normativa, considera-se como órgão 

Central do Sistema Tecnologia da Informação, no âmbito do Poder Judiciário 

Estadual, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI.  

 

34. Padrões de Projetos 
 

Descrevem soluções para problemas recorrentes no desenvolvimento de 

software. 
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35. Papel 

 

Definição abstrata da entidade executora de atividades que geram artefatos 

importantes para a construção de um software. 

 

Normalmente os papéis são desempenhados por uma pessoa ou um grupo 

de pessoas que trabalham em equipe. 

 

36. Plano de Projeto 

 

Inclui as ações necessárias para definir, coordenar e integrar todos os 

planos auxiliares do projeto. A elaboração do plano antecede a etapa de 

planejamento de projeto. 

 

37. Ponto por função 
 

Medida de dimensionamento de software por meio da funcionalidade 

implementada em um sistema, sob o ponto de vista do usuário. 

 

38. Procedimento Operacional Padrão - POP  

 

Documento que detalha as atividades, inclusive insumos necessários e 

resultados esperados, com a realização da tarefa. 

 

39. Projeto Novo  
 

Consiste em uma nova demanda em que é gerado um novo produto. 

 

40. Projeto de Manutenção de software 
  

São melhorias evolutivas e/ou corretivas em produtos já existentes. 

 

41. Protótipos 
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Utilizado para simular a realidade da solicitação do cliente, com a finalidade 

de facilitar o entendimento do problema. 

 

42. Rational Unified Process - RUP 

 

Metodologia para desenvolvimento de software criada pela Rational 

Software, IBM. 

 

O RUP – Rational Unified Process (Processo Unificado da Rational) utiliza-

se de conceitos de melhores práticas no processo de desenvolvimento de 

software, distribuindo atividades das disciplinas de Modelagem de Negócio, 

Requisitos, Análise e Projeto, Ambiente, Configuração e Mudança e 

Gerenciamento de Projetos nas fases de Concepção, Elaboração, Construção e 

Transição. 

 

43. Release 

 

Subconjunto do produto final que é o objeto de avaliação em um marco 

principal. Versão estável e executável do produto, que vem acompanhada dos 

artefatos necessários para sua utilização (como notas de release ou instruções de 

instalação, por exemplo). 

 
44. Service Desk  

 

Service Desk (Central de Serviço) é uma função da Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação - CTI que tem como objetivo ser o ponto único de 

contato (PUC) entre a CTI e as demais áreas do Poder Judiciário, com intuito de 

restabelecer a normalidade dos serviços oferecidos, em caso de incidentes, com 

eficiência e eficácia. 

 

45. Sistema de Tecnologia da Informação – STI  

 

Conjunto de atividades realizadas no âmbito do Poder Judiciário 

relacionadas ao desenvolvimento de sistemas informatizados, suporte ao usuário 
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de equipamentos e sistemas, transmissão de dados e comunicação entre todos 

os usuários, unidades e órgãos, observando as diretrizes relacionadas às normas 

e padrões nacionais de TIC. 

 

46. Template 

 

Estrutura predefinida de um artefato; modelo para utilização do papel ao 

escrever um artefato. 

 

47. Termo de Abertura de Projeto 

 

Documento que autoriza formalmente o projeto; concede ao gerente a 

autoridade para utilizar os recursos da organização na execução das atividades 

do projeto. 

 

48. Tipos de projeto 

 

Os projetos podem ser classificados em:  

 

 Projetos Importantes e Urgentes: São todos os projetos crucialmente 

importantes ligados ao planejamento de TIC, estabelecido pela gestão 

administrativa do Tribunal de Justiça. São definidos conforme o alto grau de 

importância e relevância para a Instituição. Essa classificação também se aplica a 

eventuais erros que ocorram no sistema cuja correção deva ser imediata para 

restabelecimento do serviço. Os prazos para atendimento serão sempre definidos 

por cronograma, aplicando técnicas de métricas em pontos por função; 

 

 Projetos Importantes Não Urgentes: São projetos de relevância para o 

Poder Judiciário, com integração entre unidades governamentais, com extensão a 

sociedade. São projetos de complexidade média. Podem ou não estar vinculados 

ao Planejamento de TIC, mas na ordem de priorização não são considerados 

crucialmente importantes. Os prazos para atendimento serão sempre definidos 

por cronograma, aplicando técnicas de métricas em pontos por função; 
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 Projetos Não Importantes Urgentes: São os projetos simplificados 

relacionados a pequenos ajustes e correções nos sistemas existentes. Devem ser 

atendidos por meio de criação de pacote de versão do sistema e liberados 

periodicamente. Cabe também nesta classificação a configuração de 

equipamentos para uso pelo sistema. Nesta classificação, poderão ser excluídas 

algumas atividades obrigatórias durante a execução do projeto; 

 

 Projetos Não Importantes Não Urgentes: São os projetos, relatórios, 

tarefas de última hora, dúvidas, consultas, atendimentos internos, liberação de 

acesso a sistema. São, conceitualmente, as requisições e sempre devem ter o 

atendimento iniciado no ato do recebimento. Nesta classificação, poderão ser 

excluídas algumas atividades obrigatórias durante a execução do projeto. 

 

49. Unified Modeling Language - UML 

 

Linguagem unificada de modelar, em que os desenhos modelados auxiliam 

no entendimento dos requisitos de projeto de um software. 

 
50. Versão Alfa 

 

A versão alpha (ou alfa) de um produto (geralmente uma aplicação da área 

de informática) é normalmente definida quando este produto ainda está em fase 

de construção e testes. Mas só os programadores envolvidos têm acesso, e não 

ao publico em geral. 

 

51. Versão Beta 

 

É a versão de um produto (geralmente software) que ainda está em fase de 

desenvolvimento e testes. 

 

52. Documento de Visão 
 

A visão que o cliente tem do produto a ser desenvolvido, especificada no 

nível das principais necessidades dos envolvidos e recursos do sistema.  
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IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

- Resolução nº 90 de 29/09/2009 do CNJ (dispõe sobre os requisitos de 

nivelamento de Tecnologia da Informação no âmbito do Poder Judiciário); 

- PETI – Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do TJMT; 

- Lei Complementar Estadual n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração de Mato Grosso. 

 

V – RESPONSABILIDADES 

 
1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 

   garantir a aplicação desta Instrução Normativa por todas as unidades do 

Poder Judiciário Estadual; 

 

   promover discussões técnicas com as unidades executoras para definir as 

rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser 

objeto de alteração, atualização ou expansão, submetendo-os à apreciação 

da Coordenadoria de Controle Interno. 

 

2. Das Unidades Executoras: 
 

   atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, 

quanto ao fornecimento de informações e a participação no processo de 

atualização;  

 

   manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da unidade, 

zelando pelo seu fiel cumprimento. 

 

3. Da Coordenadoria de Controle Interno: 
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   prestar o apoio técnico na fase de atualizações das instruções normativas, em 

especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle;  

 

   por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos 

procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo 

alterações nas instruções normativas para aprimoramento dos controles ou 

mesmo a formatação de novas instruções normativas.   

 

VI – PROCEDIMENTOS  

 
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS  
 

1. No que se refere a presente instrução normativa, considera-se: 

 

1.1. Responsabilidades da CTI: 

 

 Estabelecer metas relacionadas ao desenvolvimento de software, alinhadas 

com o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário; 

 Elaborar as atividades inerentes aos requisitos: implementação, implantação, 

teste, ambiente e gerenciamento de projetos; 

 Executar todas as atividades das disciplinas definidas de forma sequencial, nas 

fases estabelecidas na MDS; 

 Gerenciar, monitorar e controlar os projetos de desenvolvimento e manutenção 

de software; 

 Atender as demandas oriundas do Service Desk, conforme avaliação da CTI, 

comunicando a decisão ao cliente;  

 Avaliar a viabilidade econômico-financeira do software a ser desenvolvido ou 

de manutenções significativas;  

 Cumprir os prazos acordados com os clientes; 

 Apresentar relatórios de produtividade; 

 Elaborar e executar os planos de ação visando atingir as metas estabelecidas 

no PETI; 
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 Apropriar o custo do produto por unidade; 

 Definir e manter o mapeamento dos processos com os respectivos 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s); 

 Aplicar o Procedimento Operacional Padrão para todas as situações dispostas 

na presente Instrução Normativa.  

 

1.2. Responsabilidades do Cliente: 

 

 Efetuar solicitações de serviços referentes a desenvolvimento e manutenção de 

software somente via SDK (Central de Serviço); 

 Analisar previamente as necessidades da unidade, objeto de solicitação de 

elaboração de software, apresentando justificativas; 

 Responder pela precisão das informações necessárias para a elaboração do 

software; 

 Cumprir os prazos acordados com a CTI; 

 Manter a CTI informada sobre alterações das necessidades; 

 Homologar as regras de requisitos; 

 Homologar o produto final (software). 

 

CAPÍTULO II – PROCEDIMENTOS DO CLIENTE  
 
1. Solicitar o desenvolvimento ou manutenção de software, via SDK (Central de 

Serviço), de acordo com os requisitos estabelecidos no Anexo I. 

 

2. Indicar o gestor do negócio. 

 

3. Analisar e homologar documento de visão, o caso de uso e posteriormente o 

plano de projeto, observando o cronograma estabelecido no plano de projeto. 

 

4. Homologar o protótipo. 

 

5. Avaliar, testar e homologar o produto final (software), observando o 

cronograma estabelecido no plano de projeto. 
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CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS DA CTI 

 
A. NO RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO 

 

1.  Verificar se a solicitação está em conformidade com os requisitos do Anexo I. 

 

1.1.  Em caso de não conformidade, a solicitação será devolvida ao cliente. 

 

2. Realizar o estudo de viabilidade. 

 

3. Definir prioridade e estabelecer o início das especificações. 

 

4. Classificar projeto com base nos tipos de projetos. 

 

B. PROCEDIMENTO DE GESTÃO DO PROJETO 
 

1. Executar a Iniciação. 

 

1.1. Identificar nova demanda. 

 

1.2. Elaborar Termo de Abertura. 

 

2. Executar o Planejamento. 

 

2.1. Definir o Ciclo de Vida do Projeto. 

 

2.2. Definir os pacotes de trabalho e suas definições. 

 

2.3. Elaborar a Estrutura Analítica de Projeto (EAP). 

 

2.4. Elaborar estimativas para o escopo do projeto. 

 

C.  FASE DE CONCEPÇÃO 
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1. Analisar o problema e as necessidades do cliente. 

 

2. Localizar os atores e caso de uso. 

 

3. Elaborar o documento de visão. 

 

4. Priorizar o caso de uso. 

 

5. Elaborar o Plano de Projeto. 

 

6. Aprovar o Plano de Projeto. 

 

D. FASE DE ELABORAÇÃO 

 

1. Aplicar check list (Anexo II). 

 

2. Registrar solicitação. 

 

3. Modelar caso de uso e diagrama entidade e relacionamento. 

 

4. Elaborar especificação de caso de uso. 

 

5. Elaborar especificação de requisito de software. 

 

6. Elaborar protótipo. 

 

E. FASE DE CONSTRUÇÃO 
 

1. Aplicar o check list (Anexo II). 

 

2. Receber/gerenciar solicitação. 

 

2.1. Realizar iterações de análise, projeto (design), codificação, teste. 
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F. FASE DE TRANSIÇÃO 

 

1. Aplicar o check list (Anexo II). 

 

2. Planejar a entrega do produto ao cliente. 

 

3. Testar o produto, conforme o roteiro de teste. 

 

4. Elaborar o manual do produto observando o template. 

 

5. Produzir versões beta para teste com os usuários. 

 

6. Realizar importação de dados. 

 

7. Homologar o produto utilizando características idênticas à produção. 

 

8. Treinar atendimento N1 do Service DesK. 

 

9. Disponibilizar o produto para o ambiente de produção.  

 

10. Divulgar o projeto no âmbito do Poder Judiciário. 

 

11. Encerrar o projeto. 

 

G. MONITORAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

1. Todas as fases do desenvolvimento deverão ser monitoradas e controladas 

conforme procedimentos estabelecidos no POP específico.   

 
VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução 

Normativa, o Estatuto dos Servidores da Administração do Estado de Mato 
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Grosso (Lei Complementar Estadual nº 04/90), o Regimento Interno do TJMT e 

demais legislações correlatas. 

 

2. Integram esta Instrução Normativa os seguintes anexos: 

 

a) Anexo I – Requisitos para solicitação de desenvolvimento e manutenção de 

software; 

b) Anexo II – Check list de acompanhamento do projeto. 

 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

                   

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2011. 

 

    CARLOS MAR AYC CAMPELO 

        Coordenador de Tecnologia da Informação 

 

Aprovada em 22/11/2011. 

 

Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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ANEXO I – IN STI Nº 01/2011 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 

DE SOFTWARE 

 

1. Necessidade 

 <Descrever a necessidade do software> 

 

2. Áreas beneficiadas 

 <Descrever as áreas que irão se beneficiar do software> 

 

3. Listas de funcionalidades 

 <Listar as principais funcionalidades desejadas no software> 
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ANEXO II – IN STI Nº 01/2011 

 
CHECK LIST DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO 

 

 

PROJETO: xxxxxxxx 

 

Sim  

 

Não 

Ref. 

Obs. 

Fase concepção 

 O cliente concorda com a definição do 

escopo, cronograma e custos estimados?  

 X 1 

Os requisitos foram todos capturados e há 

entendimento sobre eles?  

   

A aceitação do cronograma, custos, 

prioridades, riscos, responsabilidades e 

comunicação são apropriadas?  

   

Todos os riscos são identificados e com 

estratégia para cada um deles? 

   

Fase Elaboração 

O documento de visão e os requisitos 

estão estáveis? 

   

Documento de visão, Plano de projeto e 

caso de uso estão homologados pelo 

cliente? 

   

A arquitetura é estável?    

O cliente concorda que o documento de 

visão atual está sendo executado para 

desenvolver o sistema por completo, no 

contexto da arquitetura atual? 

   

Os recursos gastos são aceitáveis?    

Fase Construção 

A versão do produto está estável o 

suficiente para ser entregue ao Cliente? 

   

O cliente está pronto para a implantação 

do sistema? 
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Os recursos gastos versus os planejados 

são aceitáveis? 

   

Fase Transição 

O cliente está satisfeito?    

Os recursos gastos foram aceitáveis?    

 

 

 

 

 


