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Seção de Sistemas e Suporte Técnico
da Seção Judiciária do Estado da Bahia

Por Amanda Julieta (SECOS)

Para que o trabalho na Justiça Federal 
da Bahia seja realizado diariamente com 
conforto e agilidade, 2.900 computadores 
estão conectados à rede, trabalhando em 
conjunto. Isso sem falar nas impressoras, 
scanners e uma série de máquinas, pro-
gramas e sistemas que fazem a Justiça 
funcionar de uma forma cada vez mais 
moderna. Por trás de toda essa tecnolo-
gia, avaliada em R$3.460.000,00, está 
a Seção de Sistemas e Suporte Técnico 
(SESIS), responsável pela Tecnologia da 
Informação da Seção Judiciária da Bahia 
e suas Subseções. 

A Seção, que faz parte do Núcleo de 
Tecnologia (NUTEC) e é supervisiona-
da pela servidora Cláudia Santana, tem 
como principal tarefa dar suporte aos 
sistemas e equipamentos de informática 
da Justiça, bem como aos seus usuários. 
Isso inclui, por exemplo, manter o funcio-
namento da rede, manter a página da in-
ternet e da intranet no ar, permitir o aces-
so a serviços como e-mail e internet e 
dar suporte a todos os eventos na Seção 
Judiciária que necessitem de recursos de 
informática, como palestras, júris e vide-
oconferências. Além disso, também cabe 
à SESIS o apoio a magistrados, servido-
res, prestadores de serviços e estagiários 
que eventualmente precisem de ajuda 
tecnológica.

Além do serviço por demanda, reali-
zado nos prédios sede, anexo e dos jui-
zados, existem as atividades rotineiras, 
como administração, manutenção de 
equipamentos e alguns serviços eventu-
ais. Em janeiro, por exemplo, foram tro-
cados todos os switches dos três prédios 
da Seção Judiciária. Os switches são 
equipamentos que permitem a conexão 
entre computadores em rede. Apesar de 
não ter sido visto pelos servidores que 
exercem suas atividades durante o expe-
diente normal da Justiça Federal, o tra-
balho durou um final de semana inteiro e 
contou com uma equipe de quatro pesso-
as. Intervenções desse tipo precisam ser 
feitas sempre em horários alternativos, 
fora do expediente, para não prejudicar o 
funcionamento da Justiça Federal. A ser-
vidora Denise Carneiro, diretora do NU-

Conhecendo a Área Administrativa

Aniversariantes
Hoje: Urbeson de Jesus Gonçalves (Eu-
nápolis), Alan de Araújo Silva (Campo 
Formoso) e Cristiane Costa Santana (1ª 
Turma Recursal). Amanhã: Denis da 
Soledade Lima (11ª Vara), Ronaldo Gri-
lo da Silva (Feira de Santana), Bruna 
Almeida Argolo (Jequié), Felipe Lima 
Costa (Vitória da Conquista) e Iago Oli-
veira Santos (3ª Vara).Parabéns!!!

TEC, explica que, apesar do serviço rea-
lizado pela SESIS ter sido invisível para o 
usuário, a mudança interfere diretamen-
te no trabalho de cada servidor, dando 
maior estabilidade à rede. “Já tivemos 
até resposta. O índice de travamentos e 
o índice de quedas diminuíram bastante 
depois da troca”, conta.

A modernização crescente na Seção Ju-
diciária tem custos altos, mas é imprescin-
dível para o desenvolvimento ágil e eficiente 
do trabalho realizado por seus servidores. 
Além do investimento em equipamentos, 
mão-de-obra, programas e sistemas, a co-
laboração dos usuários é importante para o  
bom funcionamento da rede. 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião busca firmar novos contratos a fim 
de promover o aumento da velocidade 
da internet nas Seções Judiciárias dos 
14 estados para que não haja problemas 
com lentidão no acesso. A demanda, 
contudo, cresce em escala desproporcio-
nal ao aumento efetivo de velocidade e 
a utilização indevida por parte dos usu-
ários compromete a rede, com o acesso 
a sites que não são ligados diretamente 
à atividade desempenhada na Justiça 
Federal. Após o gerenciamento do trá-
fego de rede, que permite identificar os 
sites acessados, o Tribunal formalizou a 
restrição, em algumas situações, autori-
zando o acesso à internet apenas a sites 
relacionados ao trabalho. Como resulta-
do, houve uma diminuição de 30% na 
banda de internet utilizada.

O mesmo vale para o arquivamento 
nos computadores. Assim como é caro 

contratar velocidade de banda, trabalhar 
com backups demanda custos e tempo. 
Com isso, é preciso que os servidores se 
conscientizem quanto ao uso dos equipa-
mentos, que não pode ser feito de manei-
ra indiscriminada. 

Evolução – Para que todo este tra-
balho dê certo, a Seção de Sistemas e 
Suporte Técnico está dividida em dois 
Setores: o Setor de Sistemas (SETSIS), 
a cargo de Ruiter Falcão, e o Setor de 
Suporte Técnico (SETSUT), de respon-
sabilidade de Rudá Paraguassu. Além 
deles, existe uma atividade destacada 
na Seção, exercida por Jacqueline Perei-
ra, que cuida dos sistemas corporativos. 
Com o auxílio de Edival Barreto, a servi-
dora orienta os usuários para a utiliza-
ção correta dos sistemas que atendem às 
áreas administrativa e jurídica, como o 
CVD, um catalogador virtual de decisões 
jurídicas, e o SISPRA, que é um siste-
ma de processos administrativos físicos. 
Este tipo de suporte também é dado a 
advogados que queiram realizar peticio-
namentos ou consultar virtualmente os 
processos da Justiça Federal.

Com o desenvolvimento de novas tec-
nologias, muita coisa mudou na Seção 
Judiciária do Estado da Bahia. O mundo 
físico de trabalho está menor, agora con-
centrado cada vez mais em computado-
res. Totalmente informatizada, a Justiça 
Federal conta hoje com tecnologia atuali-
zada, tanto em servidores de rede quanto 
em estações de trabalho, onde até mesmo 
as assinaturas estão se tornando virtuais, 
com recursos de certificação digital. 

“Nesses últimos anos, vimos aumen-
tar exponencialmente a quantidade de 
programas informatizados, sejam eles 
produzidos pelo TRF para uso de todas 
as Seções, como também os produzidos 
pela Seccional, específicos para tarefas 
que antes eram feitas de forma manual. 
É a tecnologia ajudando nas tarefas diá-
rias”, conta Denise. Entre os novos siste-
mas, estão o e-jur, que leva as Varas ao 
ambiente virtual; o trf1-doc, que facilita 
o cadastro de documentos; e uma nova 
versão do AJG, que uniformiza os proce-
dimentos no âmbito da Justiça Federal 
de todo o Brasil. Este último tem sido 
utilizado satisfatoriamente em Salvador e 
foi testado recentemente na Subseção de 
Guanambi, com sucesso.

Com o tempo, a relação das Subse-
ções com a SESIS também mudou. Até 
meados de 2012, os servidores e tercei-
rizados da Seção estavam concentrados 
na capital. Quando havia algum chama-
do de uma das subseções, o atendimen-
to acontecia por telefone ou através de 
assistência remota, recurso que permite 
que um computador tenha acesso a ou-
tro através da internet ou de uma rede 
particular. Em casos mais difíceis, era 
necessário que um técnico se deslocasse 
de Salvador para resolver o problema na 
subseção. Hoje, a SESIS conta com um 
técnico terceirizado em cada subseção, 
que, sozinho, consegue resolver a maior 
parte dos problemas apresentados.

A maneira de solicitar os serviços da 
SESIS também mudou. O contato agora 
só deve ser feito através do sistema e-
Sosti, onde o usuário descreve o proble-
ma e pode acompanhar o andamento da 
solicitação, podendo também registrar se 
ficou satisfeito ou não ao final do traba-
lho. A utilização do sistema é necessá-
ria para que a SESIS possa monitorar o 
serviço, que agora é realizado por uma 
empresa paga mensalmente pelo apoio 
ao usuário. 

A Seção de Sistemas e Suporte Téc-
nico não pára e tem inúmeras melhorias 
previstas para 2013, com o objetivo de 
ampliar o sistema de informática da Jus-
tiça Federal e capacitar os seus usuários, 
sempre visando a qualidade do trabalho 
prestado na instituição. A meta é manter 
100% de atividade no ar.

As mulheres que administram a Informática nesta Seccional: as servidoras Denise Márcia Carneiro, 
diretora do Núcleo de Tecnologia da Informação; Cláudia Daniel Santana, supervisora da Seção de 
Sistemas e Suporte Técnico; e Jacqueline Sales Pereira, do Serviço de Suporte aos Sistemas Corpo-
rativos, e a funcionária da Stefanini Cleópatra Freitas de Jesus, supervisora do ServiceDesk.


