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Aniversariantes
Hoje: Marcos Paulo Miguel dos Anjos (Itabuna), Igor Rodrigo Silva Souza (Nucaf). Amanhã: 
Fernando Luiz Sampaio dos Santos (Nucod), Geisa Marques de Oliveira (22ª Vara). Domingo: 
Olívia Mérlin Silva (Juíza Federal da Turma Recursal), Ana Valéria Tanajura  Leão (Vitória da 
Conquista), Nahum Galeão Ribeiro de Souza (Turma Recursal), Luiz Octavio Ferreira Aquino 
Sobral (Feira de Santana), Sarah Trinchão de Jesus Barouh Alves (20ª Vara), Maysa Nasci-
mento Aguiar (5ª Vara), Silvio Sousa de Oliveira Junior (Vitória da Conquista). 20/12: Mário 
de Andrade Martins (Nucju), Ícaro Lima Vieira de Castro (3ª Vara), Marcos Napoleão do Rêgo 
Paiva Dias (Barreiras), Thayná Ribeiro Silva (Vitória da Conquista). 21/12: Orlando Mesquita 
Santos (Guanambi), Claudio Ribeiro da Silva (Nuasg), Jamille Santana Gonçalves (Jequié), 
Rodrigo Bernardes Veloso (Feira de Santana). 22/12: Luciano Leal Carneiro (Numan), Ele-
nir Sonia Gomes (Eunápolis), Maria Joaquina de Araújo Silva (Guanambi), Victor Trindade 
Cerqueira (10ª Vara). 24/12: Ilza Santos Santa Rosa (Nucaf), Maria Alete Mourato Eleoterio 
(Paulo Afonso). 25/12: Tereza Cristina Araújo Silva (Nucaf), Flavia Silva Carneiro Britto (Feira 
de Santana). 26/12: Pedro Vinícius Moraes Carneiro (Juiz Federal da SSJ de Campo Formoso), 
Zenobio Pereira Gurgel (Juazeiro), Melissa Tuanni Viana Fonseca (Paulo Afonso), Fernanda 
Castro Fernandes Neves (Vitória da Conquista), Iordan Trindade Silva (Bom Jesus da Lapa), 
Jaime Junior das Neves (8ª Vara), Julia Amaral Galdino Dias (Jequié), Maria Luisa da Silva 
Bonfim (19ª Vara). 27/12: Claudia Maria da Silva Brandão (2ª Vara), Erica Martins Batista 
Reis (Feira de Santana), Rute Ribeiro dos Santos (7ª Vara), Thyago Rodrigo Cabral de Almeida 
(Campo Formoso), Yarina Cunha Barros (Numan). 28/12: Antonio Daniel Nascimento Ramos 
(Feira de Santana), Francisco Marcos Araújo de Souza (Eunápolis), Josenildo Gomes de Lima 
(8ª Vara), Juliana Santos Castilho (Teixeira de Freitas). 29/12: Andréa Márcia Vieira de Almei-
da (Juíza Federal da SSJ de Feira de Santana), Wilton Sobrinho da Silva (Juiz Federal da SSJ 
de Itabuna), Samy Curcio Fauaze (Vitória da Conquista). 31/12: Luis Phillip Rodrigues Santos 
(12ª Vara), Taíssa Teresa Rocha Busquets (10ª Vara. 01/01/2022: Albanir Bezerra da Silva 
(14ª Vara). 02/01: Paulo Romero Varjão Silveira (Nuaud), Izabela Santos de Goddy Silva (22ª 
Vara), Maiana Celeste Neves Pereira (Gunambi), Rosemeire Miranda Reis (8ª Vara). 03/01: 
Mariana Ribeiro de Sá Teles (13ª Vara), Ana Virgínia Motta Lavigne de Lemos (12ª Vara), 
Alexandre de Ataíde Delgado (19ª Vara), Maurino Nascimento Silva (22ª Vara). 04/01: Jamyl 
de Jesus Silva (Juiz Federal da SSJ de Barreiras), Paula Cristina Paranhos Arruty (11ª Vara), 
Hamilton Nascimento Sacramento (Feira de Santana),  Fernando Augusto Macedo Lopes (4ª 
Vara), Sérgio Santana dos Reis (15ª Vara), Emilly Vitória de Souza Silva (Juazeiro), Flávia 
de Souza Oliveira (10ª Vara). 05/01: Narjara Lapa Brito (Itabuna), Eduardo Ataíde Pedreira 
(6ª Vara), Denise Rebeca Sanros Souza (Jequié). 06/01: Ricardo Miranda Barbosa (Turma 
Recursal), Silvio Marcos Almeida dos Anjos (11ª Vara). 07/01: Maria Elieide Machado Leite 
Magalhães (Nucaf), Waldelino Barbosa de Santana Junior (19ª Vara).

Parabéns!

Margem
da Palavra

Minha impressão sobre as alterações 
provocadas pela “Pandemia” e, conse-
quentemente este novo normal necessita 
de uma reflexão 
acerca da impo-
sição que o Vírus 
COVID 19 nos 
trouxe, isto é, 
não se trata de 
uma faculdade, 
mas uma alter-
nativa necessá-
ria. Por oportu-
no, registro que 
são inúmeros os 
desafios, mas 
também nos 
permitiram com soluções inusitadas de-
senvolver fantásticos aprendizados. De 
outra forma, descrever as dificuldades é 
soberanamente mais trágico e desconso-
lador, por isso, neste breve comentário, 
explorarei os pontos que constatei como 
positivos e favoráveis, porque estamos 
vivenciando uma Crise Sanitária que per-
siste e nos causa preocupações as mais 
variadas possíveis. 

A ótima gestão, em minha opinião, 
foi o arcabouço imprescindível para sub-
verter a crise, pois a escolha de líderes 
competentes que se reuniram com seus 
grupos de trabalho com foco na busca de 
soluções para atender prontamente a re-
alidade caótica das demandas originárias 
do “Auxílio Emergencial” foi fundamental 
em um primeiro momento.  Ademais, a 
Área Administrativa este sempre ativa 
com soluções rápidas, na medida do pos-
sível, em face das novas realidades fáti-
cas com uma equipe de servidores com-
prometidos com o trabalho. 

Entrementes, a “Pandemia” se reno-
va e insiste a nos trazer medo. São novos 
comportamentos que devem ser obser-
vados como: ambiente arejado, ingestão 
de sucos e água, intervalos para alimen-
tação, equipamentos (software/celular/
notebook/microcomputadores) e a ergo-
nomia dos móveis, bem como uma rela-
ção interpessoal familiar equilibrada, pois 
tudo isso faz parte de uma conexão que 
se retroalimenta diariamente. Insta falar 
das precauções básicas como: higiene 
das mãos, uso contínuo de álcool em gel, 
utilização da máscara e o distanciamento 
social na medida do que nos é possível.

Perdoem-me aqueles que não compar-
tilham comigo a ideologia de acreditar em 
um “Deus”, porque vivemos novos tempos 
em que as minorias devem ser respeita-
das, mas neste ponto, agradeço à Deus 
pela minha saúde, dos meus familiares, 
amigos e de todos que fazem parte desta 
Justiça Federal, ou melhor, dos cidadãos 
do mundo inteiro para que permaneça-
mos firmes e imunes a quaisquer enfermi-
dades, mantendo o ímpeto de trabalhar, 
seja em nossos espaços particulares, seja 
presencialmente nas repartições públicas, 
com altivez àqueles que estão necessitan-
do de atenção, afeto e respeito com suas 
demandas no Poder Judiciário Federal ou 
outras vicissitudes. 

Vicente Paulo Magalhães Filho, Su-
pervisor da Seção de Protocolo/SJBA.

No último dia 9/12, a DIREF/SJBA di-
vulgou Portaria nº 293/2021 que estabele-
ce a revisão do Plano Anual de Atividades 
de Auditoria 2021 do Núcleo de Auditoria 
Interna da Seção Judiciária da Bahia (NU-
AUD). A Portaria foi assinada pelo Diretor 
do Foro da SJBA Fábio Moreira Ramiro. 

As justificativas para a revisão apre-
sentadas pelo NUAUD foram: I) o planeja-

PORTARIA DIREF aprova revisão do Plano Anual 
de Atividades de Auditoria 2021

DIREF deseja votos 
de Boas Festas!

A contagem regressiva começou para ce-
lebraremos a festa do Natal e a chegada de 
um novo ano. 2021 foi atípico e diferente, 
mas também foi um ano de muitos aprendi-
zados, conquistas e de muita união e força. 

A Direção do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia não poderia deixar de homenage-
ar você, nosso/a magistrado/a, servidor/a, 
terceirizado/a, estagiário/a, enfim todo o 
corpo funcional da JFBA que não soltou 
a nossa mão e se empenhou no cumpri-
mento das atividades. Uma mensagem via 
e-mail chegará até você com os votos da 
DIREF de gratidão e Boas Festas. Espera-
mos que gostem da singela homenagem! 

Que nesses próximos dias você possa 
parar alguns instantes para agradecer e fa-
zer uma prece pedindo paz, esperança e 
recomeços para o ano vindouro. Um bom 
recesso e até 2022! 

Feliz Natal e próspero Ano Novo!

mento da auditoria de contas de 
2021 não confirmou a expecta-
tiva inicial do Núcleo, já que não 
foram incluídos no escopo dessa 
ação integrada os temas ciclo de 
execução de contratos e de liqui-
dação de despesas contratuais, 
em vez deste tema, a Secretaria 
de Auditoria Interna (SECAU/
TRF1) decidiu priorizar o ciclo 
de patrimônio, além do ciclo de 
pessoal; II) sobre o ciclo de pes-
soal, a equipe de auditoria da 
primeira região priorizou alguns 

riscos ainda não suficientemente avaliados 
nas ações programadas e já realizadas, di-
recionando a equipe local para a execução 
de procedimentos adicionas de auditoria 
e, consequentemente, exigindo a alteração 
do planejamento anual; III) em relação ao 
exercício de competência dos planos anu-
ais, constatou-se, a partir das aulas do cur-
so de Auditoria Baseada em Riscos III, mi-
nistrado pelo Tribunal de Contas da União, 

que se faz necessário incluir no mesmo 
PAA todas as transações relacionadas ao 
ano de referência das contas, ao contrário 
do que vinha ocorrendo em relação à audi-
toria de folha de pagamento da gratificação 
natalina, que integrava, equivocadamente, 
o planejamento de auditoria para o exercí-
cio seguinte.  

Em virtude dessas justificativas apre-
sentadas nos autos do PA 0024044-
30.2021.4.01.8004, a DIREF aprovou 
pela revisão do Plano Anual de Atividades 
de Auditoria 2021 para inclusão do item 
12, no ANEXO I - auditoria para avaliação 
da regularidade das repactuações de con-
tratos e liquidação das despesas contra-
tuais, e do ANEXO II, para inserir os itens 
12 - Auditoria de Contas 2021 - transa-
ções subjacentes do ciclo de despesas de 
pessoal e 13 - Auditoria para avaliação da 
regularidade da liquidação e do pagamen-
to da folha de pagamento da gratificação 
natalina/2021.

Pedido de doação 
de sangue

A genitora da Juíza Federal ROSELI 
QUEIROZ BATISTA RIBEIRO (Subseção 
Judiciária de Bom Jesus da Lapa), Sra. Ro-
milza Queiroz Batista Ribeiro, está internada 
na UTI do Hospital Santa Isabel e necessita 
com urgência de doação de sangue. A prefe-
rência é por tipo sanguíneo negativo, mas a 
doção de positivo também ajudará.

Local da Doação: Avenida Princesa Isa-
bel, 370, Barra (Antigo IHEBA), tel. (71) 
3052-4264, (71) 99940-6106.  Ponto de 
referência: Próximo ao Edf. Módulo - Casa 
bege com azulejo azul. Rua principal do 
Hospital Português sentido Barra. 

ORIENTAÇÕES: Vacina Coronavac e 
gripe doação após as 48h, demais vacinas 
doação após 7 dias, COVID-19 doação 
após 30 dias.

Conclamamos a colaboração de todos, 
ao tempo que agradecemos pela ajuda.


