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CNJ lança pesquisa nacional
sobre juizados especiais

Aniversariantes
Hoje: Karina Peixoto Miranda (3ª 
Vara), Mariana Portela Morales (1ª 
Vara), Katia Cristina Oliveira Lopes 
(6ª Vara), Isabela Maria Gonsalves 
Mendes (Feira de Santana), Loiana 
Costa e Silva (Vitória da Conquista), 
Geovana Cristina Leite de Castro Flo-
res (6ª Vara), Whallisson Ribeiro Fro-
ta (Guanambi), Helga dos Humildes 
Almeida (NUCAF) e Iedo Jose Rios De 
Oliveira (Feira de Santana). Amanhã: 
Alberto Penna Nassri (Ilhéus), Naara 
Lima Azevedo (Nucgp), Jefferson Ina-
cio de Oliveira (Nucju) e Mauro Cezar 
Lopes da Silva (Guanambi).

Parabéns!

Portal da SJBA 
disponibiliza painéis 

para acompanhamento
de processos

A pedido da SEMAD, foram disponi-
bilizados no Portal da SJBA, desde o úl-
timo dia 15/04, dois novos painéis para 
acompanhamento de processos.

O painel Processômetro mostra o 
quantitativo de processos distribuídos no 
ano e o quantitativo de processos em tra-
mitação. Já o painel PJeÔmetro mostra o 
quantitativo de processos em tramitação 
no PJe e o percentual respectivo sobre 
o total de processos. Ao clicar no valor 
percentual, é aberto um infográfico com 
o detalhamento.

Os painéis já estavam disponíveis no 
portal do TRF1, com dados do 2º grau e 
agora já podem ser vistos os dados espe-
cíficos da Seção Judiciária.

Começou na última segunda-feira 
(27/04) uma pesquisa especial elabo-
rada pelo Departamento de Pesquisas 
Judiciárias do Conselho Nacional de 
Justiça (DPJ/CNJ) para conhecer o fun-
cionamento e a estrutura dos juizados 
especiais por todo o país. Os dados ser-
virão para elaborar um diagnóstico para 
balizar futuras políticas de melhoria no 
atendimento ao jurisdicionado.

O estudo é uma demanda do grupo 
de trabalho do CNJ instituído pelo mi-
nistro Dias Toffoli por meio da Portaria 
126/2019, com o objetivo de estudar 
melhorias na atuação dos Juizados Espe-
ciais Estaduais, Federais, Cíveis, Crimi-
nais e da Fazenda Pública. Os tribunais 
vão receber três questionários: um dire-
cionado aos tribunais, um aos juizados 
especiais e um às turmas recursais. O 
prazo para encaminhar as resposta ter-
mina no dia 11 de maio.

“Precisamos da maior adesão possível 
dos tribunais, para que esta pesquisa es-
pelhe a realidade e, a partir dela, possam 
ser feitas propostas para a melhoria da 
prestação jurisdicional por parte dessas 
unidades judiciárias”, afirmou a conse-
lheira do CNJ Candice Lavocat Galvão 
Jobim, coordenadora do grupo de traba-
lho.

Atualmente existem 1.494 juizados 
especiais autônomos no Brasil, além de 
2.700 varas que funcionam com juiza-
do especial adjunto, computados nesse 
número as varas de juízo único (locali-
dades em que uma vara lida com todas 

as demandas de determinado segmento 
da Justiça). Criados com o intuito de 
promover um rito processual mais célere 
e de facilitar o acesso à justiça, hoje a 
demanda dos juizados já corresponde a 
35% da demanda de primeiro grau, de 
acordo com dados do Relatório Justiça 
em Números.

Os formulários de pesquisa podem ser 
acessados da seguinte forma:

1. Juizados Especiais (questionário 
deve ser respondido por cada Juizado Es-
pecial, sendo ele adjunto ou autônomo, 
devendo participar todas as unidades ju-
diciárias com competência para julgar os 
processos regidos pelas leis dos Juizados 
Especiais, inclusive as de jurisdição ple-
na): https://www.cnj.jus.br/formularios/
questionario-juizados-2020;

2. Turmas Recursais (questionário a 
ser preenchido por cada Turma Recur-
sal): https://www.cnj.jus.br/formularios/
questionario-turmas-recursais-2020.

Fonte: CNJ

Aviso do NUBES sobre 
entrega de carteiras

físicas do Saúde Caixa
Em virtude da situação de pandemia 

do Coronavírus e em respeito à determi-
nação do TRF1 para adoção de medidas 
temporárias para redução dos riscos de 
disseminação deste vírus nos ambientes 
de trabalho, foram suspensos os atendi-
mentos presenciais na SEABE/NUBES, 
desde o dia 23/03/2020, impossibili-
tando a distribuição imediata, das novas 
carteiras físicas do Saúde Caixa, com va-
lidade até 30/11/2021.

Assim, considerando que o prazo 
de validade das carteiras atualmente 
em mãos dos beneficiários expirou em 
08/04/2020, a Secretaria de Bem Es-
tar Social encaminhou ofício à adminis-
tração do Saúde Caixa, solicitando que  
notificasse à  sua rede credenciada para 
continuar prestando atendimento aos be-
neficiários SAÚDE CAIXA/PROSOCIAL, 
neste período de quarentena, ainda que  
seja apresentada a carteira  com data 
de vigência expirada, pois o  número do 
beneficiário permanece  o mesmo e no 
sistema operacional do Saúde Caixa já 
está registrada a nova data de validade, 
30/11/2021.

Ante o exposto, até que as ativida-
des da Seção sejam normalizadas para 
a devida entrega física das novas cartei-
ras Saúde Caixa, os beneficiários deve-
rão manter em mãos as carteiras atuais, 
mesmo com a validade impressa expira-
da, para apresentação em caso de neces-
sidade de atendimento, pois as informa-
ções registradas no sistema eletrônico do 
Saúde Caixa já estão atualizadas com a 
nova data de validade.

O NUBES permanece a disposição 
para quaisquer outras informações, de 
forma virtual, pelo email seabe.ba@trf1.
jus.br, aplicativo teams e telefones (71) 
3617-2927/9133, vez que estes foram 
programados para encaminhar as liga-
ções para os respectivos celulares das 
servidoras Conceição Moraes e Helena 
Barros, sendo que os requerimentos e 
solicitações devem continuar a ser enca-
minhados pelo SEI.


