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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Ana Carolina Gomes (NUCJU) e Evanilson Santos da 
Silva (19ª Vara).  
Amanhã: Dr. João Batista de Castro Junior, juiz federal de Vi-
tória da Conquista, Layla Carolina Metzker (Teixeira de Freitas) 
e Geisa Alberoni de Jesus (Express Clean). 

Parabéns!!!

Periódicos
da Biblioteca

O periódico abaixo se encontra dispo-
nível na biblioteca deste fórum. A leitura 
pode ser solicitada por meio dos ramais 
n. 2606 e 2795.

Revista de Direito Constitucional e 
Internacional n. 86 (Jan/Mar. 2014). 
Sumário: • A pri-
meira cátedra de 
Direito Constitu-
cional da Europa: 
um tributo a Giu-
seppe Compag-
noni – Gustavo 
Podestá Sedra; • 
O direito à saúde 
no Direito Com-
parado: do Brasil 
ao mundo – Ja-
queline Suryan; • 
Os direitos funda-
mentais, a argumentação do STF e o de-
safio de uma teoria institucional – Ber-
nardo Barbosa Zettel, Carlos Bolonha e 
Henrique Rangel; • A eficácia direta dos 
direitos fundamentais nas relações entre 
particulares – Eduardo Ribeiro Moreira 
e Maria Eugenia Bunchaft; • A violação 
à intimidade e à vida privada e a quan-
tificação do dano moral: uma análise 
jurisprudencial – Julia Gomes Maurmo; 
• Reprodução assistida homóloga post 
mortem e a colisão da dignidade huma-
na – Samantha Dufner; • O conceito de 
pessoas com deficiência e algumas de 
suas implicações no direito brasileiro – 
Luiz Alberto Araújo e Maurício Maia; • 
Reflexões sobre a baixa efetividade dos 
direitos e deveres trabalhistas estabele-
cidos pelas comunidades e organizações 
internacionais – Rodrigo Coimbra; • Hu-
manismo, fertilização in vitro e embriões 
excedentários – Isa Gariela Stefano; • 
Democracia participativa, acesso à infor-
mação e o cidadão na tutela dos direitos 
coletivos: novo enfoque sobre a busca 
pela cidadania plena e o acesso à Justiça 
– Herivelto de Almeida e Lucas Lehfeld; 
• A legitimidade constitucional do ativis-
mo judicial – Adalberto Aranha Filho e 
Marina Domingues Aranha; • Proteção 
dos direitos humanos: controles de con-
vencionalidade e constitucionalidade e 
a experiência latino-americana das Leis 
de Anistia – Marilene Araújo; • Etimo-
logia jurídica e a teoria tridimensional 
de Miguel Reale com relação à política 
– Lucas Oliveira; • Opinião consultiva da 
Corte Internacional de Justiça, de 9 de 
julho de 2004: o caso do muro de Israel 
– Natália Zampieri; •  Asilo político, re-
fúgio e extradição: considerações sobre 
a jurisprudência constitucional brasileira 
– Tatiana Waisberg; • O julgamento da 
ADPF 153 pelo STF e do caso Gomes 
Lund (guerrilha do Araguaia) versus Bra-
sil pela   Corte    Interamericana de ; • 
Direitos Humanos: a Lei de Anistia de 
1979 à luz da teoria do agir comunica-
tivo habermasiana – Daiane Moura de 
Aguiar e Maiquel Ângelo Dezordi Wer-
muth; • Corte de Justiça do MERCOSUL 
e limites de competência ratione mate-
riae: análise do projeto de lei – Juliane 
Caravieri Martins Gamba.

Cláudia Meireles é a nova diretora 
de Secretaria da 9ª Vara

A servidora Cláudia de Araújo Meireles 
Soares foi empossada na última sexta-fei-
ra, 5/9, como nova diretora da Secretaria 
da 9ª Vara. 

A servidora tomou posse no gabinete da 
DIREF na presença do diretor do Foro, juiz 
federal Iran Esmeraldo; da juíza federal da 
15ª Vara, Dayana Bião de Souza Moinhos 
Muniz; dos diretores da SECAD, Diego 
Nascimento; do NUCRE, Luiz Quaresma 
de Mello Neto e de diversos colegas.

Na oportunidade, o diretor do Foro de-
sejou todo o sucesso para a gestão da nova 
diretora de Secretaria e lembrou que tem 
o maior carinho pela 9ª Vara, unidade da 
qual ele foi juiz titular durante sete anos.

A juíza Dayana Bião disse estar muito 
feliz em poder contar novamente com a 
servidora, que foi sua oficial de Gabinete 
por mais de cinco anos, pelo fato de ela 
ser uma pessoa extremamente competente 
e em quem confia muito.

A magistrada também agradeceu ao ser-
vidor Rômulo Batista, que exerceu a função 
de diretor de Secretaria da 9ª Vara, e que 
continua ajudando os colegas da unidade.

Cláudia Meireles agradeceu pelo con-
vite e garantiu que não irá medir esforços 
para honrar a confiança. Estendeu os agra-
decimentos aos colegas da 9ª Vara que a 
tem apoiado nesse período de transição.

A nova diretora de Secretaria é bachare-
la em Direito pela UFBA e tomou posse na 
Justiça Federal em 1992 como atendente 
judiciário. Em 2004, por novo concurso, foi 
empossada como analista judiciário. 

Cláudia Meireles foi supervisora da 
Seção de Compras por vários anos. Es-
teve também na 15ª Vara durante sua 
criação, onde foi a supervisora do atendi-
mento e diretora de Secretaria substituta. 
Passou em seguida pela 1ª Vara e foi di-
retora de Secretaria da 22ª Vara. Estava 
na 3ª Vara como oficial de Gabinete do 
juiz substituto. Ela também ajudou a ins-
talar a Subseção Judiciária de Irecê onde 
foi diretora de Secretaria.

Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 
começa a funcionar na 1ª Região

Desde ontem, 8/9, os procedimentos e documentos administrativos do TRF1 e da Seção Judiciária do Distrito Federal passaram a 
tramitar em meio digital, através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 

A ferramenta, desenvolvida pelo TRF da 4ª Região em 2009, será utilizada por toda a Primeira Região, de acordo com cronograma 
de implantação em andamento nas demais Seções e Subseções Judiciárias da Primeira Região. 

Na Seçao Judiciária da Bahia a implantação se dará entre os 
dias 20 e 22 de outubro.

Concebido para proporcionar o processamento eletrônico da 
documentação administrativa e a gestão do conhecimento de toda 
a informação recebida ou gerada na instituição, o SEI é voltado 
para o usuário e permite organização dos fluxos de trabalho, que 
se tornará mais sistêmico, mais transparente e com busca rápida 
das informações necessárias para uma tomada de decisão ágil e 
coerente. A ferramenta já é utilizada por diversos órgãos públicos 
em todas as esferas da Administração Pública. 

Entre os fatores de sucesso, estão a facilidade de uso da ferra-
menta, acessível a qualquer hora e em qualquer lugar por meio da 
internet; a modernização e organização da gestão administrativa, 
evitando replicação de documentos e repetição de tarefas; a segu-
rança das informações geradas no sistema por meio de classifica-
ção de sigilo; a possibilidade de programação eletrônica de prazos 
e auditoria administrativa; o acesso controlado a usuários externos; 
e a possibilidade de inserção de anexos em diversos formatos. 

O SEI permitirá a integração entre o Tribunal e as Seções e 
Subseções Judiciárias da Primeira Região, reduzindo a distância 
geográfica pela reunião de todos os colaboradores em um mesmo 
portal de gestão do conhecimento. Ele também irá colaborar com a 
redução de despesas com o custeio de transporte, papel, insumos 
para impressoras e demais materiais de expediente, contribuindo 
com a sustentabilidade ambiental.


