
Aniversariantes
Hoje: Mariluce Medeiros Machado (9ª Vara), Lucas Gonçalves da Purificação (Nu-
bes) e Vanessa Rios dos Santos (3ª Vara). Amanhã: Liliane Vinhas Silva da Costa 
(Nuaju), Elisa Cavalcante Reis (Turma Recursal), Ana Maria Paes de Albuquerque 
(Juazeiro), Erick Patrick Santos da Silva (Campo Formoso) e Devid de Moura Santana 
(Turma Recursal). Domingo: Jaciara Dias Saraiva (Barreiras), Johene Nolasco Andra-
de Aguiar (19ª Vara), Paloma Galvão Amorim Lima (Feira de Santana) e Alexandre 
Santos Salles (Ilhéus). Parabéns!!!
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Seção Judiciária do Estado da Bahia

Canal de Atendimento via WhatsApp 
da SBJA está de número novo: mais 

de 5 mil pessoas atendidas no 1º mês

Palestra sobre Inteligência 
Emocional e Comunicação Não 
Violenta acontece no dia 13/05

A SEDER informa que, no dia 
13/05/21 (quinta-feira), será realizada a 
palestra Inteligência Emocional e Comu-
nicação Não Violenta, das 14 às 16hs. A 
palestra acontecerá via aplicativo Micro-
soft Teams (com interação entre a pales-
trante e os participantes) e abordará os 
seguintes assuntos:

• Reações emocionais e corporais 
diante de situações adversas;

• As emoções e seu papel para a so-
brevivência humana;

• Regulação emocional nos relaciona-
mentos interpessoais;

• Leitura dos conflitos interpessoais a 
partir da Comunicação Não Violenta;

• Busca de soluções para os confli-
tos interpessoais a partir da regulação 

das emoções e da Comunicação Não 
Violenta.

A palestra será ministrada pela psi-
cóloga Glaucia Mitsuko Ataka da Rocha, 
que possui mestrado em Psicologia Clí-
nica (2002), doutorado em Psicologia 
(2007), ambos pela Pontifícia Universi-
dade Católica de Campinas, e estágio de 
pós- doutorado no Instituto de Psicologia 
da Universidade de São Paulo, também 
na área clínica (2018).

Para participar, basta acessar pelo ca-
lendário do Teams ou pelo link que será 
disponibilizado oportunamente.

Esta matéria está associada ao ODS 
4 (Educação de Qualidade), 8 (Trabalho 
Decente e Crescimento Econômico) e 
16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

Conforme cláusula do contrato entre a 
ECT e esta Seção Judiciária : “A responsa-
bilidade da ECT cessa terminado o prazo de 
90 dias para a reclamação de objetos posta-
dos sob Registro, a contar da data de entre-
ga ou, da expectativa de entrega do objeto” 

Desse modo, a SECAM informa que, 
reclamações referentes a avisos de re-

cebimento (AR’s) não devolvidos aos 
emitentes, só poderão ser feitas até 
90 dias após expedido o objeto. Ainda 
assim, muitas vezes, a informação de 
rastreamento por código costuma per-
manecer no site dos Correios por prazo 
superior a esse, mas nunca superior a 
180 dias.

Atenção unidades emitentes
de guias de postagem

Conforme noticiado anteriormente 
pelo JFH do dia 18 de março, a Seção 
Judiciária da Bahia disponibilizou mais 
um canal de atendimento, que conta com 
dois assistentes virtuais: Juju (atendente 
virtual da SJBA) e Jefinho (atendente vir-
tual dos Juizados Especiais Federais).

A novidade permite a interação dos 
usuários com um chatbot (robô de con-
versação), que simula uma conversa 
humana, permitindo o acesso a orien-
tações e informações sobre os assuntos 
mais demandados pelo atendimento te-
lefônico dos servidores, tais como: auxí-
lio emergencial, consulta de processos, 
distribuição, arquivo, contatos das uni-
dades etc.

A fim de avaliar o impacto do novo 
canal de atendimento, os diretores do 
NUCGE, NUTEC e NUCOD, além do Su-
pervisor da Central de Intimações e Perí-
cias, reuniram-se pelo Teams, no último 
dia 15 de abril.

O Diretor do NUCOD informou que 
a ferramenta está ajudando muito no 
atendimento às partes e que também di-
minuiu o atendimento ao público pelos 
telefones do NUCOD. O aplicativo What-
sApp identificou mais de 5 mil respostas 
no WhatsApp Business, em apenas um 
mês de funcionamento, sendo a maior 
parte referente aos Juizados Especiais 
Federais.

Sobre a avaliação de satisfação dos 
usuários, até o dia 23 de abril foram en-
caminhadas 113 respostas ao formulário 
de Avaliação, com 68% dos responden-
tes indicando nota máxima de satisfação.

Na mesma ocasião, a fim de otimi-
zar ainda mais a prestação do serviço, o 
número de atendimento foi alterado para 
o número definitivo (71) 99931-8195. 
Importante ressaltar que o número de te-
lefone anteriormente divulgado ainda per-
manece em operação, e informa automa-
ticamente o novo número a ser acessado.

A ferramenta é muito simples, de fácil 
utilização e com uma grande vantagem: 
entrega informação correta, rápida e efi-
caz, na palma da mão, evitando um te-
lefonema ou até mesmo um atendimento 
presencial, podendo ser incrementada ao 
longo da sua utilização. O próprio usuá-
rio pode sugerir, através do formulário de 
avaliação, a inclusão de uma informação 
não encontrada.

O objetivo deste projeto é qualificar o 
acesso do cidadão aos serviços do Poder 
Judiciário, bem como desafogar as equi-
pes técnicas das unidades que estarão 
focadas na tramitação dos processos.

Esta matéria está associada ao ODS 
8 (Trabalho Decente e Crescimento Eco-
nômico), 9 (Indústra, Inovação e Infraes-
trutura) e 16 (Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes).

https://forms.gle/HoAqbFc3huENHqUp6
https://forms.gle/HoAqbFc3huENHqUp6

