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Aniversariantes
Hoje: Ana Luiza Mendes Fernandes (Ire-
cê), Larissa Póvoas de Souza Paes (5ª 
Vara), Dayane Lima da Silva (Barreiras). 
Amanhã: Sandra Barco Nogueira (12ª 
Vara), Daniela Stachow Machado da Sil-
va (6ª Vara), Gabrielli Aparecida de Sou-
za Ferreira (Bom Jesus da Lapa), Luiz 
Henrique Espirito Santo Oliveira (24ª 
Vara), Thiago Calazans Duarte Gama 
(Numan). Domingo: Fernanda Cristina 
Oliveira Sampaio (2ª Vara), Millena Pires 
Queiroz Sodré (Cejuc), Thayse Santana 
Santos (Itabuna). Segunda-feira: Daniel-
le Costa Martins (Itabuna), Lucia Marcia 
Agapito dos Santos Urasaki (Bom Jesus 
da Lapa), Leila Macêdo Lessa (Campo 
Formoso), Maria das Graças Gonçalves 
de Araújo Fernandes (18ª Vara), Alex 
Santana dos Santos (21ª Vara).

Parabéns!

A partir de segunda-feira, 13/12, 
entra em vigor a Portaria da Direção do 
Foro da Seção Judiciária da Bahia que 
estabelece medida de segurança epide-
miológica para acesso às dependências 
da sede da SJBA e das Subseções Judici-
árias vinculadas. A Portaria nº 286/2021 
foi assinada pelo Diretor do Foro da SJBA 
Fábio Moreira Ramiro, no último dia 5 de 
dezembro. 

Determinação do “Passaporte 
Sanitário” entra em vigor na 

segunda-feira, 13 

Subseção Judiciária de Guanambi 
promove mutirão e realiza 800 

audiências 

A determinação torna obri-
gatória a comprovação de vaci-
nação contra a Covid-19, com 
vistas ao ingresso e à circulação 
de pessoas nas dependências 
da Seccional e nas Subseções 
Judiciárias, válida para magis-
trados, servidores, trabalhado-
res terceirizados, estagiários, 
advogados, defensores públi-
cos, peritos, partes de processo 
e público externo. 

A vacinação a ser compro-
vada corresponderá ao esquema vacinal 
completo, observando o cronograma va-
cinal instituído pelos órgãos competen-
tes. Pessoas que possuem contraindica-
ção da vacina contra a Covid-19 somente 
poderão ingressar nas dependências da 
JFBA mediante apresentação de atestado 
médico. Para os não vacinados é obriga-
tória a apresentação de teste RT-PCR ou 
teste antígeno negativos para Covid-19 
realizados nas últimas 72h. 

De 29 de novembro a 3 de dezembro, 
a Subseção Judiciária de Guanambi em 
um esforço concentrado realizou, de for-
ma presencial, 800 audiências relativas 
aos processos que tramitam no Juizado 
Especial Federal daquela Subseção Judi-
ciária.  No mutirão, além do juiz federal 
Titular da Vara Única de Guanambi Filipe 
Aquino Pessoa de Oliveira, trabalharam 
também os magistrados: Felipe Bouzada 
Flores Viana, juiz federal da 2ª Vara Cí-
vel da Seção Judiciária de Roraima; Victor 
Curado Silva Pereira, juiz federal da 1ª 
Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Araguaína e André Dias Irigon, juiz federal 
da 2ª Vara Especializada Criminal da Se-
ção Judiciária do Amazonas. 

 “A realização desse esforço concentra-
do na Subseção Judiciária de Guanambi 
representa uma grande vitória para a popu-
lação de nossa região e é com grande sa-
tisfação que posso afirmar que o evento foi 
um grande sucesso. Com o primoroso au-
xílio dos Juízes Federais André Dias, Victor 
Pereira e Felipe Bouzada, além do impres-
cindível apoio dos nossos valorosos servi-
dores e servidoras, estagiários e estagiárias 

e toda a equipe da Subseção Judiciária 
conseguimos realizar mais de 800 au-
diências de instrução e julgamento em 
uma semana, tudo com o máximo cui-
dado, já que ainda estamos em meio à 
pandemia da Covid-19. Agradecemos 
também o apoio do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, especialmente à 
COJEF, por todo o apoio disponibilizado 
e esperamos que, com este esforço, pos-
samos regularizar a pauta de audiências 
do Juízo, que, como inúmeras atividades 
pelo país, havia sido muito impactada 
pela pandemia”, declarou o juiz federal 

da Subseção Judiciária de Guanambi Filipe 
Aquino Pessoa de Oliveira. 

Mesmo diante do desafio imposto pela 
pandemia de Covid-19, a Subseção Judi-
ciária de Guanambi não deixou de realizar 
o mutirão para a população e obedeceu a 
todas as normas e medidas de segurança 
sanitárias para que fosse viabilizado a for-
ma presencial. 

“Todas as medidas sanitárias foram 
implementadas para que o mutirão fos-
se viabilizado na modalidade presencial. 
Trezentos e cinquenta pessoas em mé-
dia transitaram diariamente no prédio da 
Subseção durante o evento. Entretanto, 
as cadeiras foram arrumadas de forma 
espaçada para evitar aglomeração. Mesas 
contendo álcool gel foram instaladas na 
entrada de todas as salas de audiência. 
Os terceirizados da equipe de limpeza 
higienizaram as salas de audiência cons-
tantemente. Posso dizer que foi realmente 
desafiador realizar um Mutirão presencial 
de audiências durante a pandemia da Co-
vid-19”, afirmou o Diretor de Secretaria 
da Subseção Judiciária de Guanambi Ta-
les Matos Amorim. 

NUAUD realiza 
confraternização de fim 

de ano 

Na manhã de ontem, 9/12, o Núcleo 
de Auditória Interna da Seção Judiciária 
da Bahia (NUAUD) realizou confraterni-
zação com um café da manhã, a fim de 
celebrar o encerramento de mais um ano 
de trabalho. A confraternização reuniu o 
diretor do Núcleo, Zacarias Vitorino de 
Oliveira Filho e os colegas do projeto de 
digitalização. 

Na oportunidade, o diretor do NU-
AUD, agradeceu aos colegas terceiriza-
dos pelo cordial relacionamento, pela 
dedicação ao trabalho e pelo zelo com 
equipamentos e instalações do NUAUD, 
além de desejar um feliz natal e um ano 
novo de realizações. 

Encerrada 1ª turma do curso de 
Armamento e Tiro dos agentes de 

Polícia Judicial da SJBA 
Na tarde dessa quinta-feira, 

9/12, encerrou-se a 1ª turma do 
curso de Armamento e Tiro vol-
tado para os agentes de Polícia 
Judicial da SJBA. O curso foi mi-
nistrado por instrutores da Polícia 
Rodoviária Federal e ocorreu por 
meio do Acordo de Cooperação 
Técnica firmado entre a PRF e a 
Justiça Federal da Bahia. 

No dia 6/12, a 1ª turma ini-
ciou o curso que foi distribuído 
em duas turmas, cada uma com 
10 alunos e com a carga horária 
de 30 horas/aula. A 2ª turma está pre-
vista para janeiro de 2022.

Conteúdos como: Fundamentos te-
óricos, manutenção, montagem e des-
montagem de armamento; Prática de 
Tiro, táticas para tiro prático e saque 
rápido; Técnicas de abordagem policial 
e Inteligência policial foram apresen-
tados durante toda a capacitação que 
contou com aulas teóricas realizadas 
na sala de treinamento da SJBA e com 
aulas práticas promovidas no stand de 
tiro do BOPE. 

“O curso foi excelente. Tivemos 
noção de inteligência policial, manu-
tenção de armas, manuseio e tivemos 
no dia de ontem a prática de tiros no 
stand do BOPE em Lauro de Freitas. 
Praticamos não somente a alvos está-

ticos, mas também com a prática de 
tiros embarcados nos veículos oficiais, 
fazendo a proteção da autoridade e re-
tirada do local de conflito. Foram 100 
disparos para cada agente em diversos 
exercícios das 8h às 18h. Extenuante, 
mas muito proveitoso. Agradeço ao Dr. 
Fábio Ramiro que vem apoiando muito 
os agentes, apoiando também a capa-
citação como este curso e contribuindo 
para o fortalecimento da segurança da 
SJBA.  Agradeço também a Walker pela 
dedicação à concretização desse curso, 
desde o momento em que deleguei a 
execução de um curso de tiros”, res-
saltou o Supervisor da Seção de Segu-
rança, Vigilância e Transporte da SJBA 
(SEVIT) Clésio Vicentini Silotti.


