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Aniversariantes  
Hoje: Ester Maria Valente Trigna-
no (NUCJU), Maikel Plattiny Ferraz 
de Oliveira (Ilhéus), Maria Socorro 
Santos Campos (Turma Recursal), 
Matheus Martins Ferreira (13° Vara) 
e Sérgio Lisias de Matos Alvarenga 
(SECAD). Amanhã: Adriana Hora Oli-
veira da Gama (23ª Vara), Arnaldo 
Souza Borges (Áquila), Geísa Borges 
Fernandes (21ª Vara), Jadson Souza 
Fernandes (Jequié), Marcela Maiana 
Mesquita (Feira de Santana), Murilo 
Reis Silva (Itabuna) e Samara Alves 
de Souza (NUCAF).

Parabéns!!!
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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Sistema SEI

Considerando que, a partir do dia 10 
de novembro, todos os processos e do-
cumentos administrativos deverão ser 
cadastrados no Sistema Eletrônico de In-
formações – SEI, o NUTEC informa que o 
suporte aos usuários deste sistema será 
fornecido das 8h30min às 19h através 
dos ramais 9196, 9287 e 9243.

Todos os servidores estarão automati-
camente cadastrados e deverão acessar 
o SEI utilizando usuário e senha da rede 
(logon no micro). Estagiários e prestado-
res de serviço serão cadastrados median-
te solicitação das unidades encaminhada 
ao e-mail da coordenação local (sei.ba@
trf1.jus.br).

Lembramos que estão disponíveis na 
pasta Comum da rede (\\srvarq1-ba\co-
mum\SEI) vídeos com as principais fun-
cionalidades do novo sistema.

Em uma iniciativa de ação social em 
homenagem ao Dia do Idoso, a Subseção 
Judiciária de Jequié realizou a 1ª Sema-
na do Idoso, no período de 13 a 16 deste 
mês. O evento ocorreu durante as audi-
ências previdenciárias agendadas para o 
mês de outubro, ocasião em que 
foram realizadas 213 audiências 
de tentativa de Conciliação, Ins-
trução e Julgamento. Durante a 
semana, foram realizadas ativi-
dades recreativas com os idosos, 
bem como promovidas orienta-
ções sobre saúde e bem estar. 

O evento teve a colaboração 
da Caixa Econômica Federal, 
das faculdades de Fisioterapia 
e Enfermagem da Universidade 

Subseção de Jequié realiza Semana do Idoso
Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
e da Associação de Amigos, Grupos de 
Convivência e Universidade Aberta com a 
Terceira Idade – AAGRUT e ainda contou 
com a disponibilização de café da manhã 
para os idosos e acompanhantes.

A equipe da Subseção de Jequié em ação a favor dos idosos.

A morosidade processual no Poder 
Judiciário é a reclamação de quase me-
tade dos cidadãos que procuram a Ou-
vidoria do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Segundo o mais recente relatório 
do órgão que atua como canal de comu-
nicação entre o Conselho e a população, 
dos 5.070 atendimentos realizados pela 
Ouvidoria, 2.306 foram relacionados à 
demora no julgamento de ações judiciais 
e 98% desse total foram reclamações. O 
levantamento foi feito entre os meses de 
abril a junho deste ano.

Segundo o relatório da Ouvidoria, dos 
cidadãos que procuraram o órgão por 
causa da demora processual, 16% são 
idosos e 69%, homens. O atraso em jul-
gamentos motivou mais da metade das 
demandas vindas de nove estados – 73% 
do Pará e 70% do Acre. “A morosidade 
é um problema que aflige todos os seg-
mentos da população, o que faz com que 
muitas pessoas recorram à Ouvidoria do 
CNJ na tentativa de resolver o proble-
ma”, afirmou o ouvidor-geral, conselheiro 
Gilberto Martins.

Queixas relativas à morosidade pro-
cessual representaram a maioria (67%) 
das demandas registradas sobre proces-

Morosidade da Justiça é a principal 
reclamação recebida pela Ouvidoria do CNJ

sos já julgados ou em fase de execução. 
No universo desses 3.030 atendimentos 
em que o cidadão informava número, 
unidade judiciária, instância, classe e si-
tuação do julgamento, a maior parte se 
referia a processos que tramitavam na 
Justiça Estadual – 2.109.

De acordo com Gilberto Martins, os 
pedidos que chegam à Ouvidoria do CNJ 
relatando demora no andamento de pro-
cessos são encaminhados às ouvidorias 
dos tribunais onde o caso está tramitan-
do. A ouvidoria local é responsável por 
apurar a situação e encaminhar ao CNJ a 
resposta, bem como ao cidadão.

Nos meses de abril, maio e junho, a 
Ouvidoria do CNJ encaminhou às ouvi-
dorias e às corregedorias dos tribunais 
2.059 casos relacionados à movimenta-
ção processual e outras questões específi-
cas relacionadas às Cortes. Em 82% dos 
casos as respostas foram enviadas pelos 
tribunais à Ouvidoria do CNJ. “Outro ca-

minho que pode ser adotado pelo cida-
dão, em relação à morosidade, é dar en-
trada em uma representação por excesso 
de prazo no CNJ, para que o caso seja 
apurado pela Corregedoria Nacional”, ex-
plica o ouvidor-geral do Conselho. Clique 
aqui para saber como peticionar ao CNJ.

Dados do Relatório Justiça em Núme-
ros, divulgado recentemente pelo CNJ, 
demonstram que a taxa de congestio-
namento do Judiciário, em 2013, foi de 
70,9%, ou seja, de cada 100 processos 
que tramitaram na Justiça no período, 
aproximadamente 29 foram baixados. 
Segundo o relatório, a alta taxa de con-
gestionamento é causada, em grande 
parte, pela quantidade de processos pen-
dentes na fase de execução da primeira 
instância. “Os dados da Ouvidoria e do 
Justiça em Números demonstram que 
esse é um dos principais desafios a ser 
enfrentado pelo Judiciário, o que já vem 
sendo perseguido por meio das metas 
anuais de julgamento e das medidas 
para a priorização do primeiro grau de 
Justiça”, destaca Gilberto Martins.

Acesso – O sistema eletrônico de aten-
dimento foi o preferido pelas pessoas que 
acionaram a Ouvidoria – 96% das de-
mandas foram registradas na plataforma 
virtual do órgão. Predominaram as mani-
festações enviadas por advogados (24%), 
servidores públicos (17%) e aposentados 
(10%). Em relação à origem das deman-
das, 19% delas vieram de São Paulo, 
15% do Rio de Janeiro e 10% da Bahia.

Ainda de acordo com o relatório, houve 
manutenção da média mensal de 1,7 mil 
demandas recebidas da população. Nos 
meses de abril, maio e junho deste ano 
foram realizados 5.070 atendimentos, o 
que equivale a uma média de 1.690 por 
mês. Os números confirmam a demanda 
dos três primeiros meses do ano, em que 
a média mensal foi de 1.665 atendimen-
tos. Em 11 dos últimos 13 relatórios tri-
mestrais, a média registrada foi de 1.749 
demandas recebidas por mês.

Conselheiro Gilberto Martins, ouvidor-geral do CNJ.

Sê
Pablo Neruda

Se não puderes ser um pinheiro,
     no topo de uma colina,
Sê um arbusto no vale mas sê
O melhor arbusto à margem do regato.
Sê um ramo,
     se não puderes ser uma árvore.
Se não puderes ser um ramo,
     sê um pouco de relva
E dá alegria a algum caminho.
Se não puderes ser uma estrada,
Sê apenas uma senda,
Se não puderes ser o Sol,
     sê uma estrela.
Não é pelo tamanho
     que terás êxito ou fracasso...
Mas sê o melhor no que quer que sejas.

Filho de um fer-
roviário e de uma 
professora primária, 
Neftalí Ricardo Reyes 
Basoalto, ou Pablo 
Neruda, nasceu na 
cidade de Parral, Chi-
le, e perdeu a mãe no 
nascimento. Foi côn-
sul na Birmânia, Sri Lanca, Java Singa-
pura, Buenos Aires, Barcelona e Madri. 
Comovido com a Guerra Civil Espanhola 
e com o assassinato do amigo Garcia 
Lorca, compromete-se com o movimen-
to republicano. Foi designado cônsul em 
Paris e no México, onde escreveu “Canto 
Geral do Chile”, que é considerado um 
poema épico sobre as belezas naturais 
e sociais do continente americano. Foi 
eleito senador da República. Comovido 
com o tratamento repressivo que era 
dado aos trabalhadores de minas, faz 
discursos criticando o governo e passou 
a ser perseguido, exilando-se na Europa. 
Durante o governo do socialista Salva-
dor Allende, é designado embaixador na 
França. Em 1973 morre de câncer de 
próstata.
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