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Coppe assina convênio com Defensoria Pública para implantação do sistema Verde 
 

 
Assinatura do convênio para a implantação do “Verde” 

Data: 13 de agosto 

Horário: 17 horas 

Local: Sede administrativa da Defensoria Pública do RJ 

Endereço: Rua São José, 35, 13º andar, Edifício Garagem Menezes Cortes – Centro 

 

 

A Coppe/UFRJ e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro assinarão nesta quinta-feira, 

13 de agosto, convênio para a implantação do "Verde - Sistema Facilitador de Assistência 

Judiciária da Defensoria Pública do RJ".  A cerimônia será realizada, às 17 horas, na sede 

administrativa da Defensoria, na Rua São José, 35, 13º andar, Edifício Garagem Menezes 

Cortes, Centro, Rio de Janeiro. O contrato será assinado pelo  defensor público geral do estado, 

André Castro, e pelo diretor de Tecnologia e Inovação da Coppe, professor Fernando Rochinha. 

 

Desenvolvido por pesquisadores do Centro de Apoio a Políticas de Governo (CAPGov) da 

Coppe, sob a coordenação do professor Jano Moreira de Souza, o sistema tem como objetivo 

facilitar as atividades e o atendimento dos defensores públicos à população.  O projeto 

disponibilizará aos defensores informações organizadas e sistematizadas sobre atendimentos, 

processos e clientes, facilitando a tomada de decisão e automatizando funções repetitivas. 

 

 "Se o sistema otimizar de 5 a 10% o trabalho dos defensores públicos do Estado do Rio, é como 

se a defensoria passasse a contar com cerca de 50 profissionais a mais, por exemplo, podendo 

assim dedicar mais tempo ao assistido", afirma o professor da Coppe. 

 

O Verde possibilitará automatizar a elaboração de documentos (ofícios de gratuidade, cálculos 

de pensão, petições), a partir de um banco de modelos armazenados no sistema; a otimização da 

agenda dos defensores; e até mesmo o uso de aplicativos móveis, de modo que o usuário possa 

ser alertado em relação a prazos, audiências e atendimentos.  O sistema permitirá, ainda, 

identificar potenciais riscos de atendimento que envolvam conflitos de interesses entre as partes 

envolvidas, evitando por exemplo, que partes contrárias em um mesmo processo sejam 

encaminhadas para atendimento de um mesmo defensor. A expectativa é que no início de 2016 

o Verde tenha módulos implantados em fase de teste. 

 

"O sistema vem para facilitar o trabalho do defensor e também do assistido.  Poderá auxiliar na 

triagem de atendimentos, no levantamento do histórico do assistido, contando com elementos de 

inovação como busca e mineração de dados (datamining).  Tudo isso, com segurança às 

informações do cliente e confidencialidade dos seus dados.  Não há software de prateleira que 

atenda todas as especificidades das demandas da defensoria.  Por isso acreditamos que podemos 

ser muito úteis neste processo.", explica o pesquisador Sérgio Rodrigues, coordenador técnico 

do projeto.  

 

De acordo com o pesquisador, a equipe da Coppe reúne um corpo técnico com expertise no 

desenvolvimento de soluções aplicadas a gestão de políticas públicas.  Entre alguns exemplos 

de aplicações desenvolvidas pela CAPGov, destacam-se o Protocolo Integrado, que apresenta 

dados de processos da Administração Pública Federal (https://protocolointegrado.gov.br), o 

Projeto Lixo Zero e o PROCON Carioca, realizados em parceria com a Prefeitura do Rio de 

Janeiro, dentre outros.  

   



O CAPGov é um núcleo do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da Coppe. O 

núcleo conta com uma equipe de 15 pesquisadores, mas dependendo da etapa de implementação 

do projeto Verde esta poderá ser ampliada para 25 profissionais.   

 


