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RESUMO

Este  trabalho  descreve  o  sistema  eMemo,  que  possibilita  o  envio  e 

recebimento  de  memorandos  entre  as  unidades  da  Defensoria  Pública  da 

União. Com este sistema, a comunicação entre elas se dará de forma ágil, 

rápida e com baixo custo. 

Os pontos fortes desse software é a simplicidade e agilidade que é feito 

o envio de um memorando e a possibilidade de visualizar todo o histórico de 

movimentação dele, como qual usuário enviou, quando enviou, que usuário leu, 

quando leu, se respondeu. Com isso acabando com o problema de demora no 

envio/recebimento, extravio e perda de documentos.

Palavras-chave: eMemo, Sistema de troca de documentos, Memorando, Java, 

Primefaces, Defensoria Pública da União.
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TITLE: “eMemo - System for managing correspondence” 

ABSTRACT

This document describes the system eMemo, which enables the sending 

and receiving memo between units of the Defensoria Pública da União With this 

system, the communication between them will be so agile, quick and low cost.

The strengths of this software is simplicity and agility that  is done by 

sending a memo and the ability to view the entire history of his movement, such 

as which user has sent, when sent the user to read, when read, it said. With 

that  ending  the  problem  of  delay  in  sending/receiving,  loss  and  loss  of 

documents.

Key  words:  eMemo,  Document  exchange  system,  Java,  Primefaces, 

Defensoria Pública da União.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho visa demonstrar como foi desenvolvido o sistema eMemo, 

que tem por objetivo gerenciar a troca de memorandos entre as unidades da 

Defensoria Pública da União.

A Defensoria Pública da União1 é uma instituição que presta assistência 

jurídica  ao cidadão  carente,  sendo  o  Defensor  Público  o  seu  advogado.  A 

Defensoria  está  presente  em  todos  os  Estados  e  no  Distrito  Federal, 

totalizando atualmente 56 unidades. Atuando em processos referente a réus 

presos,  cirurgias,  medicamentos,  entre  outros,  a  Defensoria  necessita  de 

agilidade e rapidez na troca de documentos.

1.1 Objetivo

O objetivo do eMemo, é fazer com que a troca de memorandos entre as 

unidades da Defensoria Pública da União seja simples e direta.

1.2 Como é atualmente sem o sistema

Atualmente, todo o envio e recebimento de memorandos se dá através 

dos Correios, gerando demora na comunicação, alto custo nos cofres da União 

e um grande volume de papéis arquivados nas dependências das unidades.

Muitas vezes, o Defensor não está presente na sua unidade, estando 

envolvido em audiências ou até mesmo viajando. Com isso, pode-se perder 

prazos,  processos,  até  mesmo cortes  em serviços  como  telefonia,  energia 

elétrica  e  limpeza.  Isso  tudo,  causado  por  apenas  o  não  envio  de  um 

memorando para outra unidade.

1 Link: http://www.dpu.gov.br

http://www.dpu.gov.br/
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A Figura 1, mostra como funciona desde o início quando o memorando é 

criado até o recebimento por parte do destinatário. 

Inicialmente, um funcionário cria o memorando, após o leva até a sala do 

Defensor o qual irá aprová-lo, independente de sua aprovação, este liga para o 

funcionário para buscar o Memorando, neste momento ele informa se aprova 

ou não. A partir dai, caso seja solicitada a correção, este deverá realizá-la e 

novamente  levar  até  ao  Defensor  para  nova  aprovação.  Caso  este  seja 

aprovado, o funcionário deverá levar até o Setor de Documentos.

Após o Setor de Documentos receber o memorando, é feito a finalização 

da  correspondência.  Então,  outro  funcionário,  junto  de  um  motorista  é 

deslocado  até  os  Correios  para  o  envio.  Os  Correios  enviam  a 

correspondência,  entregam  e  o  Setor  Destino  que  é  outra  Unidade  da 

Defensoria Pública da União recebe e o processo é finalizado.

FIGURA 1 – Envio de memorando sem o Sistema
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1.3 Como será com o sistema

Com o sistema eMemo implantado, a Defensoria ganhará agilidade na 

comunicação e terá uma grande economia. 

Agilidade essa, obtida pela facilidade e rapidez com que um Memorando 

é  criado,  aprovado  e  enviado.  Como  mencionado  nesta  introdução,  muitas 

vezes  o  Defensor  encontra-se  fora  da  unidade,  atrasando  o  envio  do 

Memorando,  mas com o  sistema implantado,  o  Defensor  poderá  aprovar  o 

Memorando de qualquer lugar bastando apenas ter um computador ligado à 

Internet. 

A  economia  feita  após  a  implantação  do  eMemo,  acontecerá 

imediatamente, pois todo o envio era feito pelos Correios, e agora é através da 

Internet. Com esta economia gerada, o que antes era gasto com os Correios, 

pode ser gasto em outros serviços.

Extravios  e  perdas  de  memorandos  acontecem  frequentemente  nas 

unidades da Defensoria por vários motivos, mas com o eMemo implantado isso 

não acontecerá. Além de estar em formato digital, todo documento possui um 

histórico  de  tramitação,  onde  ficam  registrados  os  dados  de  envio  e  de 

recebimento.  Acabará  também  com  um  grande  volume  de  papel  que  são 

armazenados  nas dependências das unidades para futuras consultas. 

A Figura  2,  ilustra  como funcionará  o  envio  de  Memorandos  após  a 

implantação do eMemo.

Um  funcionário  com  acesso  ao  sistema  cria  um  Memorando,  após 

preencher as informaçoes este envia para o Defensor, podendo aprovar ou não 

o Memorando. 

Caso aprove, dependendo se o memorando for configurado para envio 
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automático este é enviado instantaneamente para o setor destinatário que é 

outra  unidade  da  Defensoria  Pública  da  União.  Se  não  for  para  envio 

automático, o usuário ficará com este memorando em sua caixa de entrada 

para posterior envio.

Caso o Defensor não aprove o memorando, o usuário ficara com este 

em sua caixa de entrada aguardando correção, com isso fará as correçoes 

solicitadas e enviará novamente para aprovação até que este seja aprovado e 

enviado. 

Após  todo  tramite  de  aprovaçoes,  o  setor  destinatário  recebe  o 

memorando.

FIGURA 2 – Envio de Memorando através do Sistema
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1.4 Capítulos do documento

Para descrever todo o processo de criação do sistema, este documento 

foi dividido em 7 capítulos.  No primeiro, está a atual introdução, que explica de 

forma  geral  o  que  é  a  Defensoria,  qual  o  objetivo  do  sistema  que  será 

desenvolvido e a diferença do envio de documento com e sem o sistema. No 

segundo capítulo, é explicado o que é o sistema eMemo.

No  terceiro  capítulo,  serão  descritas  as  funcionalidades  do  sistema, 

permitindo uma visão mais ampla, onde todos os requisitos serão expostos. No 

quarto  capítulo,  será  explicado  a  modelagem do  sistema,  e  tudo  que  está 

envolvido por trás dele para ter a agilidade na comunicação. 

Já no quinto capítulo, serão detalhadas as tecnologias utilizadas, sendo 

compostas  por  tecnologias,  frameworks  e estrutura  do sistema.  No próximo 

capítulo,  o  sexto,  será  explicado a  funcionalidade  das  telas  que  compoe o 

sistema

No último capítulo, o sétimo, é exposta as consideraçoes finais, onde há 

uma  reflexão  de  todo  trabalho  até  o  presente  momento,  dificuldades 

encontradas durante todo desenvolvimento do projeto e trabalhos futuros.
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2 O QUE É O EMEMO

O eMemo é um sistema web que possui o objetivo de permitir a troca de 

documentos entre as unidades da Defensoria Pública da União. Essa troca se 

dá de forma imediata, assim, acabando com a demora nos tramites, extravios e 

geração de alta economia para os cofres públicos.

Este  sistema  possui  alguns  cadastros  básicos,  onde  o  usuário 

depedendo  do  seu  perfil  poderá  cadastrar  setores,  subsetores  e  outros 

usuários. O que será fundamental para o bom funcionando do eMemo.

O processo  de  eEnvio  inicia  com a  criação  do  memorando,  onde  o 

usuário  informa  o  destinatário,  o  texto  em  si,  e  quando  necessário  anexa 

arquivos e seleciona quem aprovará o Memorando. 

A partir  desse  momento  é  que  começa  a  ser  gerado  o  histórico  de 

aprovação  e  de  tramite.  Esses  documentos  são  geralmente  cópias  de 

processos,  documentos  dos  clientes,  até  mesmo  faturas  de  serviços  como 

energia elétrica, telefonia, limpeza e saneamento.

Todos usuários podem criar memorandos, mas nem todos podem enviar 

sem aprovação por parte de um Defensor, isso é definido no perfil do usuário. 

Somente usuário do tipo Defensor pode aprovar os Memorandos. 

No perfil do usuário é definido se ele possui perfil de administrador que 

habilita opçoes de cadastros e ediçoes e se pode ou não enviar memorando 

sem aprovação. 

O  histórico  de  aprovação mostra  de  forma detalhada  as  ocorrências 

desde quando foi enviado para a primeira aprovação até que fosse aprovado 

definitivamente ou reprovado pelo Defensor responsável. 
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Além do  histórico  de  aprovação,  o  usuário  poderá  visualizar  todo  o 

histórico dos tramites dos memorandos mostrando quem enviou, para quem, 

quando enviou, quando foi lido.
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3 ANÁLISE DE REQUISITOS

3.1 Requisitos Funcionais

RF001 - Autenticação de usuários

Funcionalidade que permite acesso ao sistema através do login único e 

senha do usuário.

RF002 – Validade Nivel de Acesso

Funcionalidade que utiliza o login do usuário para habilitar ou desabilitar 

determinadas funcoes.

RF003 – Bloqueio de Acesso

O Usuário que tiver seu status como inativo não poderá ter acesso ao 

sistema.

RF004 – Alterar Senha

Funcionalidade que permite  ao usuário  alterar  sua senha de acesso. 

Para isso o usuário deverá estar logado no sistema através do requisito 

RF001.

RF005 – Cadastro de Setor

Funcionalidade que permite cadastrar, editar, excluir, pesquisar setores e 

subsetores. Para isso o usuário deverá ter permissão de Administrador 

verificado através do RF002.

RF006 – Cadastro de Usuário

Funcionalidade que permite cadastrar, editar, excluir. Para isso o usuário 

deverá ter permissão de administrador verificado através do RF002.
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RF007 – Pesquisa de Usuário

Funcionalidade que permite pesquisar usuários através do seu nome, 

login, cargo, setor, se pode ou não enviar memorando, se tem ou não 

perfil de administrador e se está ativo ou inativo.

RF008 – Criação de Memorando

Funcionalidade  que  permite  ao  usuário  a  criação  de  um  novo 

memorando.

RF009 – Rascunho

Funcionalidade que permite ao usuário a opção de salvar o memorando 

como rascunho para futura edição.

RF0010 – Envio para Aprovação

Funcionalidade que permite o envio do memorando criado pelo usuário 

para a aprovação por parte do defensor.

RF011 – Aprovação de Memorando

Funcionalidade que permite a aprovação do memorando por parte do 

Defensor,  podendo  este  ser  aprovado,  reprovado  ou  solicitada  a 

correção.

RF012 – Correção de Memorandos

Funcionalidade  utilizada  para  corrigir  um  memorando  solicitado  pelo 

Defensor através do RF011.

RF013 – Envio de Memorando

Funcionalidade que permite  enviar  um memorando  para  determinado 

setor de uma unidade.

RF014 – Leitura de Memorando

Funcionalidade que permite a leitura de um determinado memorando. 
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Após a primeira leitura, o sistema deverá registrar essa informação.

RF015 – Memorando do usuário

Funcionalidade  que  permite  visualizar/pesquisar  memorandos  que  o 

usuário é o remetente. E caso o usuário seja Defensor, essa listagem 

também verifica  memorandos  que  o  Defensor  esteja  envolvido  como 

responsável pela aprovação.

RF016 – Memorandos do setor

Funcionalidade  que  permite  visualizar/pesquisar  todos  memorandos 

recebidos do setor que o usuário pertence. 

RF017 – Histórico de memorandos

Funcionalidade que permite visualizar todo histórico de aprovação e de 

tramite de um determinado memorando.

RF018 – Tramitar memorando

Funcionalidade que permite visualizar todo histórico de aprovação e de 

tramite de um determinado memorando.

3.2 Requisitos Não Funcionais

RNF001 – Segurança de Acesso

Somente  usuários  cadastrados  e  com  status  ativo  terão  acesso  ao 

sistema e sua senha deverá ser criptografada no banco de dados.

 

RNF002 – Interface

O sistema deverá possuir uma interface amigável e de fácil utilização por 

parte dos usuários.
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RNF003 – Confiabilidade

O  sistema  deverá  fazer  com  que  o  usuário  se  sinta  seguro  nas 

transaçoes feitas por ele.

RNF004 – Disponibilidade

O sistema deverá ficar disponível 24 horas por dia.
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4 MODELAGEM DO SISTEMA

4.1 Diagrama de Classes 

FIGURA 3 – Diagrama de classes
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4.1 Diagrama das classes principais

A Figura 4, mostra o diagrama de classes das principais classes do 

sistema. Sendo a classe Memorando a principal delas.

FIGURA 4 – Diagrama das classes principais
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4.3 Casos de Uso Textuais

4.3.1 Autenticação

Atores: Usuário 

Propósito: Realizar a autenticação do usuário

Descrição: Autenticar o usuário afim de liberar acesso ao sistema.

Ação do Ator  Resposta do Sistema

1. Este caso de uso inicia quando o 

usuário acessa a página de login do 

sistema

2. Disponibiliza a tela de login com os 

campos de usuário e senha

3. Fornece as informaçoes solicitadas

4. Clica no botão “Entrar” 5.  Valida  os  dados  submetidos  pelo 

usuário.

6.  Verifica  se  o  usuário  e  senha 

informados  estão  cadastrados  no 

banco de dados.

7.  Apresenta  a  tela  principal  do 

sistema

Fluxo de Excessão

Excessão 1 – Campos obrigatórios em branco

6.  Exibe  uma mensagem informando 

os campos que estão em branco.

Excessão 2 – Login inválido

7.  Exibe  a mensagem “ERRO! Login 

Inválido” e aguarda correção.

Excessão 3 – Usuário Inativo

7. Exibe a mensagem “ERRO! Usuário 

não está Ativo” e não libera acesso ao 

sistema.
TABELA 1 - Autenticação 
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4.3.2 Alterar senha

Atores: Usuário 

Propósito: Alterar a senha do usuário.

Descrição: Este caso de uso descreve os passos para o usuário alterar 

sua senha.

Ação do Ator  Resposta do Sistema

1.  Acessa  a  opção  do  menu  “Meus 

Dados”

2.  Disponibiliza  a  tela  com  as 

informaçoes do usuário

3.  Fornece  a  senha  atual,  a  nova 

senha e a confirmação da nova senha.

4. Clica no botão “Salvar” 5.  Valida  os  dados  submetidos  pelo 

usuário.

6. Altera a senha do usuário.

Fluxo de Excessão

Excessão 1 – Campos obrigatórios em branco

6.  Exibe  uma mensagem informando 

os campos que estão em branco.

Excessão 2 – Senha atual informada é inválida

6.  Exibe  a  mensagem  “Senha  Atual 

Inválida”

Excessão 3 – Nova senha e Confirmação de senha diferentes

6. Exibe a mensagem “Nova Senha e 

Confirmação são diferentes”
TABELA 2 - Alterar senha
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4.3.3 Cadastro de setor

Atores: Usuário 

Propósito: Cadastrar os setores de cada unidade.

Descrição:  Este  caso  de  uso  serve  para  cadastrar  setores  o  qual 

usuários estarão inseridos.

Ação do Ator  Resposta do Sistema

1. Este caso de uso inicia quando o 

usuário  com  perfil  de  Administrador 

acessa a tela de cadastro de setor.

2.  Disponibiliza  a  tela  solicitando  o 

nome do setor e o setor chefe.

3. Fornece as informaçoes solicitadas.

4. Clica no botão “Salvar” 5.  Valida  os  dados  submetidos  pelo 

usuário.

6. Cadastra o setor.

Fluxo de Excessão

Excessão 1 – Campos obrigatórios em branco

6.  Exibe  uma mensagem informando 

os campos que estão em branco.
TABELA 3 - Cadastro de setor
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4.3.4 Cadastro de usuário

Atores: Usuário 

Propósito: Cadastrar os Usuários de cada Unidade.

Descrição: Este caso de uso descreve o cadastro de usuários de cada 

unidade.

Ação do Ator  Resposta do Sistema

1. Este caso de uso inicia quando o 

usuário  com  perfil  de  administrador 

acessa a tela de cadastro de setor.

2.  Disponibiliza  a  tela  solicitando  os 

dados do usuário

3. Fornece as informaçoes solicitadas

4. Clica no botão “Salvar” 5.  Valida  os  dados  submetidos  pelo 

usuário.

6. Altera a senha do usuário.

Fluxo de Excessão

Excessão 1 – Campos obrigatórios em branco

6.  Exibe  uma mensagem informando 

os campos que estão em branco.

Excessão 2 – Login já existe

6.  Exibe  a  mensagem  “Login  já 

cadastrado”

Excessão 3 – Senha e Confirmação de senha diferentes

6.  Exibe  a  mensagem  “Senha  são 

diferentes”
TABELA 4 - Cadastro de usuário

4.3.5 Criar memorando

Atores: Usuário 

Propósito: Criar novo memorando.

Descrição: Passos para o usuário criar novos memorandos.
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Ação do Ator  Resposta do Sistema

1. Este caso de uso inicia quando o 

usuário através do menu seleciona a 

opção “Criar”.

2.  Disponibiliza  a  tela  solicitando  os 

dados 

3. Fornece as informaçoes solicitadas.

Fluxo Alternativo

Salvar como Rascunho

4. Clica em ”Salvar Rascunho”. 5.  Valida  os  dados  submetidos  pelo 

usuário.

7.  Salva  o  memorando  como 

Rascunho  e  volta  para  a  caixa  de 

entrada do usuário

Enviar para Aprovação

4. Clica em “"Enviar Aprovação”. 5.  Valida  os  dados  submetidos  pelo 

usuário.

6.Envia para o Defensor  selecionado 

para aprovação e retorna para a caixa 

de entrada do usuário

Enviar Memorando

4. Clica em “Enviar Memorando” 5.  Valida  os  dados  submetidos  pelo 

usuário.

6.Envia  o  memorando  para  o  wetor 

eestino  retorna  para  a  caixa  de 

entrada do usuário

Fluxo de Excessão

6.  Exibe  uma mensagem informando 

os campos que são obrigatórios.
TABELA 5 - Criar memorando
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4.3.6 Aprovar memorando

Atores: Usuário 

Propósito: Aprovar memorando.

Descrição:  Este  caso  de  uso  descreve  os  passos  para  o  Defensor 

aprovar um memorando enviado pelo usuário.

Ação do Ator  Resposta do Sistema

1.  Defensor  acessa  sua  caixa  de 

entrada.

2.  Pesquisa  os  memorando  com 

status “Aguardando Aprovação.

3. Seleciona a opção “Editar” 4.  Disponibiliza a tela com os dados 

preenchidos pelo usuário

5.  Decide  se  o  memorando  está 

aprovado ou não.

Fluxo Alternativo

Memorando Aprovado

6. Seleciona a opção “Aprovado” 7.  Caso  o  memorando  esteja 

configurado  para  “Envio  Automático”, 

o  sistema  o  envia  automaticamente. 

Caso  contrário,  é  enviado  para  o 

usuário  com  o  status  “Aguardando 

Envio"

Memorando Reprovado

6. Seleciona a opção “Reprovado”. 7.  Disponibiliza  tela  para  informar  o 

que o usuário deverá corrigir.

8. Informa a correção a ser feita.

9. Clica em “Enviar”.
TABELA 6 -  Aprovação memorando
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4.3.7 Enviar memorando

Atores: Usuário 

Propósito: Enviar memorando aprovado.

Descrição: Este caso de uso descreve os passos para o usuário enviar 

um memorando que foi aprovado pelo Defensor.

Ação do Ator  Resposta do Sistema

1.  Usuário  acessa  sua  caixa  de 

entrada.

2.  Pesquisa  os  Memorando  com 

status “Aguardando Envio”.

3. Seleciona a opção “Enviar” 4.  Sistema  envia  o  memorando  e 

informa  o  usuário  através  de  uma 

mensagem na tela
TABELA 7 - Enviar memorando

4.3.8 Ler memorando

Atores: Usuário 

Propósito:  Ler um memorando.

Descrição: Este caso de uso descreve os passos para o usuário ler um 

memorando.

Ação do Ator  Resposta do Sistema

1. Usuário acessa a caixa de entrada 

do seu setor.

2. Pesquisa os memorando através de 

vários filtros disponíveis.

3. Gera o resultado da Pesquisa

3. Seleciona a opção “Ver” 4.  Mostra  a  tela  com  todas  as 

informaçoes do memorando
TABELA 8 – Ler memorando
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4.3.9 Visualizar histórico do memorando

Atores: Usuário 

Propósito: Visualizar histórico do memorando.

Descrição:  Este  caso  de  uso  descreve  os  passos  para  o  usuário 

visualizar o histórico de aprovação e de tramite de um memorando.

Ação do Ator Resposta do Sistema

1.  Usuário  pesquisa o memorando o 

qual deseja visualizar o seu histórico.

2.Gera a tela com as informaçoes do 

memorando.

3. Seleciona a opção “Ver Histórico” 4.  Gera  a  tela  com  o  histórico  de 

aprovação e de tramite.
TABELA 9 - Visualizar histórico do memorando
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5 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Neste capítulo, serão apresentadas as tecnologias, os frameworks e a 

estrutura do sistema. 

5.1 Tecnologias 

5.1.1 PostgreSQL

O  PostgreSQL (POSTGRESQL,  2011)  é  um  sistema  gerenciador  de 

banco de dados objeto relacional. 

Ele foi escolhido entre diversas opçoes de SGBDs por além de ser open 

source,  por  suportar  um grande número de dados que serão armazenados 

após a implementação do sistema. 

5.1.2 GlassFish Server

O GlassFish é um servidor open source para a plataforma Java EE. 

5.2 Frameworks

5.2.1 JEE

O  JEE  (JEE,  2011)  é  uma  tecnologia  onde  é  possível  desenvolver 

aplicaçoes Java para a web.

5.2.2 JPA

Entende-se por JPA como um framework responsável pela camada de 

persistência para o desenvolvedor ter uma maior produtividade e portabilidade. 
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Ele é um padrão de mapeamento Objeto x Relacional. (GONÇALVES, 

2008).

5.2.3 EJB

"O EJB ou Enterprise JavaBeans é um componente servidor que roda 
em um container para EJB do servidor de aplicação. Considerado como um 
dos principais componentes da plataforma Java EE, o EJB tem como principais 
objetivos  da  tecnologia  fornecer  rápido  e  simplificado  desenvolvimento  de 
aplicaçoes  Java  baseadas  em  componentes,  distribuídas,  transacionais, 
seguras e portáteis". (GONÇALVES, 2007).

5.2.4 JSF

"O JSF é um framework oficinal da Sun Microsystems que foi desenhado 

para simplificar o desenvolvimento de aplicaçoes JavaEE." (NETO, 2011).

Utilizando o JSF o desenvolvimento de aplicaçoes web se tornam mais 

fáceis, pois é através de componentes de interface de usuário que é feita a 

conexão com objetos de negócios.

5.2.5 Primefaces

O Primefaces  (PRIMEFACES,  2011)  é  um conjunto  de  componentes 

web. 

Ele foi escolhido como framework entre diversas opçoes existentes hoje 

de  camada  de  visão  para  este  projeto  por  ser  open  source,  por  possuir 

componentes com suporte a ajax e por possuir abrangente documentação na 

Internet. Outro ponto que levou a escolha deste framework é que pesquisas 

mostram que o Primefaces a cada ano vem aumentando o número de usuários 

que  utilizam  esta  ferramenta  e  assim  superando  os  seus  concorrentes 

RichFaces e o IceFaces em termos de popularidade. 
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A Figura 5 mostra que no ano de 2006 o IceFaces era o framework que 

tinha maior volume de buscas. De 2007 a 2010 o RichFaces liderou as buscas, 

mesmo o PrimeFaces tendo um grande aumento de volume de buscas. Mas foi 

em  2011  que  o  PrimeFaces  realmente  se  tornou  o  mais  popular  dos 

frameworks de componentes JSF.

FIGURA  5  –  Pesquisa  em  anos  -  Fonte:  http://www.google.com/trends?

q=PrimeFaces,RichFaces,IceFaces

Já na Figura 6,  é possível visualizar  em meses o volume de buscas 

feitas para esses frameworks. Nela, é mostrado que o IceFaces é o que tem 

menor volume e o RichFaces tendo uma pequena diminuição. 

O PrimeFaces mesmo tendo diminuido um pouco entre julho e outubro 

segue aumentando o volume de buscas.

http://www.google.com/trends?q=PrimeFaces,RichFaces,IceFaces
http://www.google.com/trends?q=PrimeFaces,RichFaces,IceFaces
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FIGURA  6  –  Pesquisa  em  2011  –  Fonte:  http://www.google.com/trends?

q=PrimeFaces,RichFaces,IceFaces&ctab=0&geo=all&date=2011&sort=0

5.3 Estrutura do sistema

O eMemo é um sistema web que roda em um Web Server (GlassFish) e 

foi  dividos em camadas. Sendo o JPA a camada de persistência que usa o 

mecanismo de Mapeamento Objeto x Relacional. 

O  EJB  é  a  camada de  negócio  onde  concentra  todos  as  regras  do 

sistema e isola a camada de persistencia das demais camadas. 

O JSF é a camada de visão, que se utiliza das regras ejb. Em conjunto 

dele, será aplicado o Primefaces com seus componentes JSF.

O servidor está localizado em Brasília – DF e as unidades terão acesso 

a ele através da Internet.
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6 TELAS DO SISTEMA

Neste capítulo serão apresentadas as telas do sistema e a descrição de 

cada uma.

6.1 Login do Sistema

A Figura 7, mostra a tela que permite ao usuário acessar o sistema. Os 

dados a serem informados são: usuário e senha de acesso. 

FIGURA 7 – Login do Sistema

6.2 Tela principal

A Figura 8, mostra a tela que, após o usuário entrar no sistema, a tela 

principal é disponibilizada. Nela é mostrado qual usuário está logado e qual a 

sua unidade. É disponibilizado também um menu com as opçoes que o usuário 

pode gerenciar  dependendo do seu perfil  de usuário.  Nesta mesma tela,  é 

informado ao usuário quantos memorandos não lidos o setor dele possui.
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FIGURA 8 – Tela principal

1. Informa o nome do usuário logado, sua unidade e o link para sair do 

sistema.

2. Informativo de quantos memorandos não lidos o setor do usuário  

possui.

3. Menu do sistema.

4. Submenu Sistema. Usado para visualizar a página principal e sair do 

sistema.

5. Submenu Memorandos. Na opção Criar, é onde o usuário cria novos 

memorandos.  Na  opção  Setor,  é  disponibilizada  a  listagem  de  

memorandos recebidos para setor do usuário logado. Na opção Usuário, 

é  disponibilizada  a  listagem  de  memorandos  que  o  usuário  está  

envolvido.

6.  Submenu Usuários.  Através  dele,  o  usuário  pode  visualizar  seus  
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dados, alterar sua senha, pesquisar outros usuários e dependendo de 

seu  perfil  pode  Adicionar  ou  não  novos  usuários.  Nesta  imagem  o  

usuário logado não possuia perfil de administrador, com isso, a opção de 

Adicionar estava desabilitada.

7.  Submenu  Setores.  Nela  o  usuário  pode  visualizar  os  setores  

cadastrados através da opção Pesquisar e na opção Adicionar cadastrar 

novos setores. Nesta imagem o usuário logado não possuia perfil  de  

administrador, com isso, a opção de Adicionar estava desabilitada.

6.3 Cadastro de Setor

 A Figura 9, mostra a tela onde são feitos os cadastros de novos setores.

FIGURA 9 – Cadastro de setor

1. Nome do setor.

2.  Caso  o  setor  a  ser  cadastrado  possua  um  Setor  Chefe  este  é  

selecionado através do combo.

3. Se o setor está Ativo ou não.

4. Botão utilizado para salvar o registro.

5. Botão utilizado para limpar os campos da tela.
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6.4 Pesquisa de Setores

A Figura 10, mostra a tela onde é disponibilizado a listagem de todos os 

setores da unidade.

FIGURA 10 – Pesquisa de setores

1. Paginação do resultado.

2. Nome do setor.

3. Nome do setor chefe.

4. Se o setor está ativo.

5. Opção de Editar o registro.

6. Opção de exportar em diversos formatos o conteúdo da lista.
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6.5 Cadastro de Usuário

A Figura  11,  mostra  a  tela  onde  são  feitos  os  cadastros  de  novos 

usuários. Nela, é onde é definido o nome do usuário, setor que pertence, se 

tem perfl  de administrador,  se pode enviar  memorando sem ser  necessário 

aprovação, se está ativo, qual seu login, sua senha.

FIGURA 11 – Cadastro de usuário

1. Nome do usuário.

2. Setor que o usuário pertence.

3. Cargo do usuário.

4. Se o usuário pode enviar memorando sem aprovação.

5. Se tem perfil de administrador.

6. Se está ativo.

7. Login de acesso.

8. Senha de acesso.

9. Confirmação de senha.

10. Botão para salvar o registro.

11. Botão para limpar os dados da tela.
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6.6 Pesquisa de Usuários

A Figura 12, mostra a tela onde é disponibilizado a listagem de todos os 

usuários da unidade. Exitem diversos tipos de filtros, são eles: por nome, login, 

cargo, setor, se envia memorando, se tem perfil  de administrador e se está 

ativo.

FIGURA 12 – Pesquisa de usuários

1. Paginação do resultado.

2. Filtro pelo nome.

3. Filtro pelo login.

4. Filtro pelo cargo.

5. Filtro pelo setor.

6. Filtro se o usuário pode ou não enviar memorando sem aprovação.

7. Filtro se o usuário tem ou não perfil de administrador.

8. Filtro se o usuário está ou não ativo.

9. Opção de editar o registro.

10. Opção de exportar em diversos formatos o conteúdo da lista.
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6.7 Criar Memorando

A Figura  13,  mostra  a  tela  onde são criados os  memorandos.  Estes 

memorandos criados podem ser salvos como Rascunho para edição futura, ou 

podem ser enviados para aprovação que é quando o Defensor deve aprovar o 

memorando para ser enviado ou até mesmo enviar direto o memorando sem 

aprovação, isso só é possível se o usuário tiver em seu cadastro o perfil de 

poder enviar memorando sem aprovação.

      FIGURA 13 – Criar memorando
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1. Nome do usuário que será o remetente

2. Botão para selecionar o Defensor que irá aprovar o memorando.

3.  Botão  para  selecionar  o  setor  que  será  o  destinatário.  O  usuário 

deverá procurar de forma aninhada, começando por Uf, cidade, unidade 

e por fim o setor desejado.

4.  Se  o  envio  for  automático,  assim  que  o  Defensor  aprovar  o 

memorando este já é enviado, caso contrário, fica aguardando envio.

5. Assunto do memorando.

6. Texto do memorando.

7. Botão usado para selecionar arquivos para serem anexados.

8. Botão usado para anexar arquivos já selecionados.

9. Botão usado para cancarlar arquivos já selecionados.

10. Lista de arquivos anexados.

11. Botão utilizado para salvar o memorando como Rascunho.

12. Botão utilizado para enviar o memorando para aprovação.

13. Botão utilizado para enviar o memorando sem aprovação. Na figura 

13,  este  botão  está  desabilitado  pois  o  usuário  logado  não  possui 

permissão de enviar sem aprovação.

14. Botão utilizado para limpar os campos da tela.

6.8 Aprovar Memorando

A Figura 14, mostra a tela usada pelo Defensor para aprovar, reprovar 

ou  solicitar correção de um memorando. Nela, é possível visualizar todo as 

informaçoes do memorando e  o  histórico  de aprovaçoes.  Caso  o  Defensor 

aprove  o  memorando  e  a  opção  Envio  Automático  esteja  marcada,  o 

memorando será enviado automaticamente, caso contrário, ficará aguardando 

envio  por  parte  do  usuário  ou  do  Defensor.  Caso  solicite  correção,  o 

memorando voltará para o usuário para corrigir o que foi pedido pelo Defensor. 

Mas caso reprove, o memorando é finalizado sem envio e fica com status de 

Reprovado. Quando o Defensor solicita correção ou reprova, é solicitada que 
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ele informe uma mensagem para ser registrado no histórico de aprovaçoes 

afim de ficar registrado o porque da decisão.

FIGURA 14 – Aprovar memorando
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1. Botão utilizado para visualizar o histórico do memorando.

2. Lista de arquivos anexados ao memorando.

3. Opção de efetuar download dos arquivos anexos.

4. Botão utilizado para aprovar o memorando.

5. Botão utilizado para reprovar o memorando.

6.  Botão  utilizado  para  solicitar  ao  usuário  remetente  que  corriga  o 

memorando. 

6.9 Histórico de aprovações do memorando

A  Figura  15,  mostra  a  tela  usada  para  visualizar  o  histórico  de 

aprovaçoes do memorando. Nela é possível usar filtros de pesquisa, são eles: 

por data de envio, por nome do remente, nome do destinatário, por status e por 

mensagem. Esta tela estará disponível após o usuário criar um memorando.

FIGURA 15 – Histórico de aprovaçoes do memorando

1. Painel do histórico de aprovaçoes.

2. Filtro por data de envio.

3. Filtro pelo nome do remetente.

4. Filtro pelo nome do destinatário.

5. Filtro pelo status do memorando.
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6. Filtro pela mensagem.

7. Painel do histórico de tramitaçoes.

8. Botão utilizado para fechar a janela.

6.10 Histórico de tramitações do memorando

A  Figura  16,  mostra  a  tela  usada  para  visualizar  o  histórico  de 

tramitaçoes do memorando. Nela é possível usar filtros de pesquisa, são eles: 

por data de envio, por data de leitura, por unidade remetente, por nome do 

remetente,  por  por  unidade  destino,  por  setor  destino  e  pelo  nome  do 

proprietário. Esta tela estará disponível após o usuário criar um memorando.

FIGURA 16 – Histórico de tramitaçoes do memorando

1. Painel do histórico de aprovaçoes.

2. Painel do histórico de tramitaçoes.

3. Filtro por data de envio.

4. Filtro por data de leitura.

5. Filtro por unidade remetente.

6. Filtro por usuário remetente.

7. Filtro por unidade destino.

8. Filtro por setor destino.
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9. Filtro por nome do proprietário.

10. Botão utilizado para fechar a tela.

6.11 Pesquisa de memorandos do usuário

A Figura 17, mostra a tela usada para visualizar a lista de memorandos 

que o usuário está envolvido. Caso o usuário seja Defensor, a lista terá opçoes 

diferentes da lista de um usuário comum.

FIGURA 17 – Pesquisa de memorandos do usuário

1. Paginação da lista.

2. Filtro pelo número.

3. Filtro pelo assunto.

4. Filtro pelo status.

5. Opção de ver o memorando. Nesta opção é disponibilizada a tela com 

permissão de apenas consultar as informaços do memorando e o seu 

histórico.

6. Opção de editar o memorando. Conforme o status do memorando e 

do usuário logado, este ítem pode estar habilitado ou desabilitado. Caso 

o usuário logado seja Defensor, esta opção estará habilitada quando o 

memorando estiver  com status  de:  rascunho,  aguardando aprovação. 
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Mas se o usuário não for Defensor, esta opção estará disponível quando 

o memorando estiver com status de: rascunho, aguardando correção.

7. Opção de enviar o memorando. Esta opção estará disponível somente 

quando o memorando estiver com o status de aguardando envio.

8. Opção de exportar em diversos formatos o conteúdo da lista.

6.12 Pesquisa de memorandos do setor

A  Figura  18,  mostra  a  tela  dos  memorandos  recebidos  de  um 

determinado setor. Nela, foi feita uma divisão entre os memorandos não lidos e 

os que já foram lidos. Quando o memorando não tiver sido lido, ele fica de 

outra  cor  e  com  a  fonte  em  negrito,  assim  ficando  destacado.  Quando  o 

memorando já tiver sido lido, existe a opção de tramitar, que é enviar o mesmo 

memorando para outro setor de sua unidade.

FIGURA 18 – Pesquisa de memorandos do setor
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1. Lista de memorandos não lidos.

2. Filtro pelo número.

3. Filtro pelo assunto.

4. Opção de ver o memorando. Quando o usuário ler pela primeira vez, 

esta ação ficará registrada com a data de leitura e tornará o usuário 

como  proprietário  do  memorando.  Assim,  o  usuário  remetente  do 

memorando saberá através do histórico de tramitação se o memorando 

já foi lido ou não.

5. Opção de exportar em diversos formatos o conteúdo da lista.

6. Listas de memorandos que já foram lidos.

7. Opção de tramitar o memorando para outro setor da sua unidade.

6.13 Tramitar memorando

 A Figura 19, mostra a tela usado para tramitar um memorando para 

outro setor.

FIGURA 19 – Tramitar memorando

1. Botão usado para visualizar o histórico do memorando.

2. Número do memorando.

3. Setor que irá receber o memorando.

4. Botão usado para tramitar o memorando.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 Conclusão sobre o projeto

Implantado  eMemo,  a  Defensoria  Pública  da  União  terá  de  forma 

simples e objetiva um sistema o qual gerenciará toda a troca de documentos 

entra  suas  unidades,  assim,  acabando  com a  demora  nos  tramites,  gastos 

exorbitantes e perda de documentos.

7.2 Trabalhos futuros

Pretendo  futuramente  ampliar  as  funcionalidades  que  não  foram 

concluídas  neste  projeto,  como:  gerar  relatórios  com  estatísticas  de 

memorandos  criados,  aprovados,  reprovados  e  enviados.  Ampliar  também 

funcionalidades  como:  maior  controle  de  permissão  de  cada  usuário, 

memorandos sigilosos e a opção de enviar o mesmo memorando para todas as 

unidades. Com essas funcionalidades implantadas no sistema, ele poderá se 

tornar um podruto não só para a Defensoria mas para qualquer empresa que 

necessite de um sistema para troca de documentos. 
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