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Aniversariantes  
Hoje: Eduardo Jose Santiago da Silva (SE-
CAD), Flávia Vaz Santos Calazans (NU-
CRE), Jessica Bispo de Jesus (13° Vara), 
Karina Souza Silva (20ª Vara), Maria 
Célia Gantois Rosado (NUCJU), Pâmella 
Silva de Freitas (Irecê) e Victor Carva-
lho Queiroz (NUCJU). Amanhã: Fabiane 
Mendonça Amorim (NUCRE), Hanna Le-
tícia Silva Calado (Paulo Afonso), Márcia 
Cristina Aquino (Express Clean) e Talita 
Moreira Rocha (Vitória da Conquista).

Parabéns!!!

Edição n. 4.176. Salvador – Bahia. Terça-feira, 21/10/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

ATENÇÃO: As inscrições estão sendo feitas pelo link indicado no cartaz acima 
ou na homepage desta Seccional (em “Notícias”) e serão confirmadas no primeiro 
dia do Seminário após doação de 1k de alimentos não perecíveis.

O Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI), que será implantado nesta Seccional 
a partir do próximo mês, foi apresentado 
ontem a magistrados e servidores, pela di-
retora da Coordenadoria de Gestão do Co-
nhecimento do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, Patrícia Valentina. Esta pri-
meira exposição geral do sistema ocorreu 
no Auditório Ministro Dias Trindade, pela 
manhã e tarde, e prossegue hoje e ama-
nhã, no 3º andar do prédio principal do 
Fórum Teixeira de Freitas.

A mesa de honra da solenidade foi 
presidida pelo diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia, Juiz Federal Iran Es-
meraldo Leite, e composta pelos diretores 
da Secretaria Administrativa, Diego Nasci-
mento, do Núcleo de Recursos Humanos, 
Luiz Quaresma, e da Divisão de Recursos 
Humanos do TRF – 1ª Região, Márcio 
Albuquerque, bem como pela gestora do 
PAE/SEI no TRF da 1ª Região, Solange 
Souza, além da palestrante.

Sistema Eletrônico de Informações
é apresentado a magistrados e servidores

Treinamento prossegue hoje e amanhã
Inicialmente, foi exibido um vídeo com 

mensagem do presidente do TRF da 1ª 
Região, desembargador federal Cândido 
Ribeiro.  Em seguida, o diretor do Foro 
apresentou breve discurso no qual desta-
cou que todos nós, cidadãos, estamos em 
contato diário com modernas tecnologias, 
pautando nossa vida na virtualidade base-
ada em sistemas eletrônicos. Neste senti-
do, a Justiça Federal e o serviço público de 
um modo geral precisam estar em sintonia 
com este novo modo de se relacionar com 
o mundo, abdicando cada vez mais do uso 
do papel e incorporando tecnologias e sis-
temas que tornem o trabalho mais eficiente 
e célere.

A gestora do PAE/SEI no TRF da 1ª Re-
gião esclareceu que a escolha do Sistema 
Eletrônico de Informações, desenvolvido 
pelo TRF da 4ª Região e em uso há cinco 
anos, ocorreu após vários estudos compa-
rativos com outros sistemas, optando-se 
por aquele considerado o melhor. O SEI já 

está em uso no TRF da 1ª Região há um 
mês e vem sendo implantado em duas sec-
cionais a cada semana. Um acompanha-
mento regular do funcionamento do siste-
ma vem sendo feito e indica que tudo está 
ocorrendo sob controle.

O evento se seguiu com a apresentação 
do novo sistema pela diretora da Coordena-
doria de Gestão do Conhecimento do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região, Patrícia 
Valentina. Ela esclareceu que o SEI é gra-
tuitamente cedido pelo TRF da 4ª Região 
e que usuários espalhados em todo o País 
formam um ambiente colaborativo, onde se 
discute a evolução do sistema, com troca 
de informações e experiências. Também 
destacou a confiabilidade do sistema que 
dispõe de mecanismos de segurança que 
impedem ações de hackers por exemplo. 

Uma grande vantagem do Sistema Ele-
trônico de Informações é a possibilidade de 
acessá-lo de qualquer local do planeta, por 
meio da internet. A celeridade também é 
outra grande vantagem. No SEI, os proces-
sos tramitam em mais de uma unidade ao 
mesmo tempo e dados podem ser inseri-
dos a qualquer instante, garantindo assim 
a sua atualidade. Apesar disso, a inserção 
simultânea de informações não gera confu-
sões ou problemas de qualquer ordem. 

Os processos que tramitam no SEI têm 
notificações visíveis aos usuários logo na 
primeira tela de acesso após a conexão. De 
forma clara, é possível verificar processos 
não recebidos, destacados em vermelho, 
bem como aqueles em atraso. As notifica-

ções também indicam processos sigilosos, 
acessíveis apenas a pessoas com credencial 
para tal fim, entre muitos outros recursos. 

O sistema permite o uso de documen-
tos padronizados e agrupamentos deles em 
categorias como “favoritos”. Outro recurso 
que envolve padronizações é a clonagem, 
que consiste na duplicação de processos 
repetitivos, aproveitando-se todos os docu-
mentos de um processo para outro novo, 
apenas alterando assinaturas. Facilitar tra-
balhos repetitivos é um dos propósitos do 
novo sistema.

O recurso de pesquisa é outra grande 
vantagem do SEI. Além de bastante deta-
lhado, ele permite o rastreamento por pa-
lavras-chaves, possibilitando por exemplo 
localizar tudo que alguém fez com relação 
a cada processo, inclusive se foi acessado 
de algum computador externo.

O Sistema Eletrônico de Informações 
tem conexão direta com emails, sem neces-
sidade de abertura do programa de email 
corporativo para fazer encaminhamentos. 
Também permite conexões com documen-
tos e páginas na internet, bem como docu-
mentos do computador do usuário.

O treinamento prossegue hoje e ama-
nhã, na sala da UNICORP, no 3º andar do 
prédio principal do Fórum Teixeira de Frei-
tas, para servidores previamente inscritos, 
em quatro turmas distintas, nos horários 
das 9h às 12h e das 14h às 17h. Ao todo, 
serão 80 servidores treinados que se torna-
rão multiplicadores em suas unidades.

A implantação definitiva do SEI está 
prevista para o mês de novembro deste 
ano, quando então todos os documentos 
(requerimentos, ofícios, memorandos, etc.) 
e processos administrativos serão digitais e 
deverão ser cadastrados no novo sistema.

A solenidade de lançamento do SEI foi conduzida pelo diretor do Foro,
Juiz Federal Iran Esmeraldo Leite
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