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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Daniela Dias Soares Malta, dire-
tora da Secretaria da Subseção de Ita-
buna, Eliene Almeida Andrade (Delta), 
Gabriel Couto Guardia (2ª Turma Re-
cursal), Rosana Maria Andrade Macha-
do (19ª Vara) e Valter de Freitas Gomes 
(4ª Vara). Amanhã: Dr. Fábio Moreira 
Ramiro, juiz federal da 23ª Vara, Afrâ-
nio da Silva (6ª Vara) e Ana Cristina 
Montalvão Campos (12ª Vara).   

Parabéns!!!

O NUTEC INfOrma qUE Os 
sIsTEmas prOCEssUaIs 

EsTãO INaCEssívEIs, COm 
prEvIsãO dE rETOrNO 

Nas próxImas 24 hOras

Micros continuam em 
varredura antivírus 

O NUTEC informa a todos os servido-
res que, em razão da alta manifestação 
de vírus na rede, continua o tratamen-
to antivírus. Haverá varredura em todas 
as estações de trabalho hoje à noite. Os 
usuários não devem desligar as estações 
após o expediente.

Seção de Modernização Administrativa
Conhecendo a Área Administrativa

Por Amanda Julieta (SECOS) 

Entre as várias atividades desenvolvi-
das pela Seção de Modernização Adminis-
trativa (SEMAD), estão as de desenvolvi-
mento organizacional, melhorias de rotina 
e otimização de processos de trabalho. 

A SEMAD concentra suas atividades 
em dois setores: o SETEDI, Setor de Edi-
toração e Divulgação, e o SETDEA, Setor 
de Desenvolvimento Administrativo. A 
equipe da seção é formada pelos servi-
dores Eduardo Sérgio, Fábio Damasceno, 
Gésner Braga e Suzana Nazaré, sob a 
supervisão do servidor Eduardo Santia-
go. A seção, que funciona no térreo do 
prédio sede, é vinculada à SECAD desde 
2009, quando deixou de fazer parte do 
Núcleo de Modernização e Informática, 
ex-NUMOI, atual NUTEC depois do rea-
linhamento administrativo feito pelo TRF 
da 1ª Região. Atualmente funciona como 
uma espécie de assessoria da Secretaria 
Administrativa.

A Seção de Modernização Administra-
tiva tem uma rotina da qual não escapa. 
Diariamente, a unidade elabora o Bole-
tim Interno Informativo, uma espécie de 
“diário oficial” da casa, a cargo de Suza-
na Nazaré. Todas as portarias e decisões 
tomadas na Justiça Federal que tenham 
relação com o servidor são publicadas 
neste Boletim – e só valem a partir do 
momento da publicação, feita na intra-
net. Se um servidor é designado para 
uma função comissionada, tem uma con-
cessão de diária, licença, férias ou com-
pensação de recesso, por exemplo, essas 
decisões devem obrigatoriamente constar 
no Boletim. Como nem todos os servido-
res leem diariamente o Boletim, a Seção 
criou um mecanismo que avisa ao ser-

vidor que naquela edição específica tem 
algo de seu interesse. “A medida facilita 
a circulação das informações, impedin-
do que publicações importantes para o 
servidor passem sem serem lidas”, con-
ta Eduardo Santiago. 

Com a intensificação do processo de 
planejamento estratégico no Judiciário 
(CNJ e CJF), cabe à SEMAD, nas seccio-
nais, assessorar este processo e tentar dis-
seminar os debates e decisões relaciona-
dos aos projetos que possibilitem alcançar 
as metas da justiça federal ou do judiciá-
rio como um todo. Este trabalho tem sofri-
do interrupções e se mantém, ainda hoje, 
muito concentrado no Tribunal.

Mensalmente, a SEMAD, com base no 
sistema processual realiza um levanta-
mento dos dados da produção das varas 
e de seus respectivos juízes. O relatório 
informa a quantidade de sentenças pro-

feridas naquele mês, de processos novos 
distribuídos às varas e de processos que 
ainda estão em tramitação. “Nós divul-
gamos essas informações para todas as 
varas, fazendo um comparativo entre 
elas. Essa é uma maneira de estimular 
para que cada uma das varas possa pen-
sar e repensar o seu trabalho”, explica 
Santiago. A pedido de algumas varas, a 
Seção também faz o assessoramento aos 
processos de otimização das rotinas de 
trabalho, através do Setor de Desenvol-
vimento Administrativo. Nestes casos, o 
papel da SEMAD é avaliar, junto aos ser-
vidores, como diminuir as diversas etapas 
do trabalho nas varas e, assim, reduzir o 
tempo de tramitação dos processos.

A Seção de Modernização Adminis-
trativa também produz um relatório de 
atividades anual, publicado entre janeiro 
e fevereiro de cada ano. O documento, 

feito a partir do relatório de cada Núcleo 
Administrativo, tem produção obrigatória 
e é enviado ao Tribunal e publicado na 
internet, onde pode ser consultado por 
qualquer pessoa. 

Além das suas atribuições tradicio-
nais, a Seção de Modernização Admi-
nistrativa agrega funções diretamente 
ligadas à área de comunicação visual e 
programação de sistemas, através do Se-
tor de Editoração e Divulgação. Materiais 
como cartazes, banners, folhetos, con-
vites e assinaturas eletrônicas de e-mail 
são criados pela SETEDI, que também 
faz, diariamente, a editoração e produ-
ção gráfica do jornal Justiça Federal Hoje 
e, anualmente, da Revista Jurídica. Por 
trás deste trabalho está o servidor Gésner 
Braga, que também acompanha a quali-
dade gráfica dos trabalhos que precisam 
ser produzidos fora da Justiça Federal.

Novas funções – O gerenciamento do 
portal da Seção Judiciária da Bahia fica 
por conta dos servidores Eduardo Sérgio 
e Fábio Damasceno, responsáveis pela 
postagem de parte das publicações no 
site e pelo acompanhamento das atua-
lizações feitas por cada unidade admi-
nistrativa. Além disso, Eduardo e Fábio 
atendem a demandas das unidades e va-
ras da Justiça Federal no que diz respeito 
ao desenvolvimento de sistemas informa-
tizados.  “Eles são os dois servidores na 
casa que dominam programação. Eles 
passaram a ter uma relação maior entre 
si para atender a um conjunto de de-
mandas na área de programação, como 
criação e manutenção de sistemas e 
programas”, explica Santiago.

A existência do que Eduardo Santia-
go apelidou de “núcleo de programação” 
não faz parte da estrutura original da 
SEMAD, mas atende a uma necessidade 
cada vez mais frequente na Justiça Fede-
ral. Isso porque o Tribunal tem 14 Seções 
Judiciárias dos mais diferentes tipos, em 
quatro regiões do país, e, algumas vezes, 
os sistemas nacionais não dão conta de 
necessidades específicas do dia a dia de 
cada Seção. “Há uma necessidade de 
que na própria Seção Judiciária se te-
nha profissionais que atendam a essa 
demanda. Eduardo Sérgio e Fábio Da-
masceno conseguem, hoje, responder 
bem a uma série de necessidades que 
vão surgindo nas varas, na Direção do 
Foro e nas diversas unidades adminis-
trativas”, comemora Eduardo Santiago.

TRE da Bahia faz como a Justiça 
Federal e usa novo sistema de 
telefonia para cortar custos 

Com a adesão à plataforma Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP), o TRE baiano 
pretende economizar 30% dos seus gastos anuais das despesas com telefonia fixa. O 
dispositivo está sendo implementado nos Cartórios Eleitorais do interior desde 5 de 
junho e já conta, até o momento, com 111 zonas conectadas.

O serviço foi implantado no Fórum Teixeira de Freitas e no prédio dos Juizados ainda 
no ano de 2010. Nas Subseções, o serviço foi implantado no mesmo ano, gradativa-
mente, junto com as centrais virtuais nas varas do interior que já tinham sido instaladas 
e nas que foram sendo implantadas em 2011, 2012 e este ano em Alagoinhas.

O sistema VoIP vai permitir a comunicação telefônica sem custos entre todas as 
unidades da Justiça Eleitoral da Bahia na capital ou no interior (secretarias, cartórios 
da capital e do Interior, e Centro de Apoio Técnico). Em fase de teste, o tribunal está 
realizando adaptações e ajustes para aprimorar a gestão do serviço de telefonia e, dessa 
maneira, aplicar melhor os recursos orçamentários do órgão do Poder Judiciário.

A telefonia VoIP funciona por meio da internet ou qualquer outra rede de compu-
tadores. A partir de agora, o contato com os cartórios do interior não será mais por 
telefonia interurbana; todos terão um ramal próprio.


