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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Iracema Lima Velame Branco 
(NUCJU), Jair Antonio de Abreu Farias 
(NUASG) e Paulo César Alves dos Santos 
(NUTEC). Amanhã: Dina Moreira Carva-
lho (5ª Vara) e Jéferson Lima de Mene-
ses (Itabuna). Domingo: Cecília Souza 
Guimarães (10ª Vara), Macévila Casas 
Rodrigues Oliveira Lucas (Feira de San-
tana), Aniele Rodrigues dos Santos (Bom 
Jesus da Lapa), Marcos Roberto Cardoso 
e Rosângela Moreira da Silva (ambos da 
CS Gestão & Serviço). Segunda-feira: 
Michelle Moraes Lins (Guanambi), Ana 
Maria Lima Peregrino de Carvalho (Tur-
ma Recursal) e Natalia Marcelo Rodri-
gues Brito Santana (NUCJU).
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Curso Sobre Novo CPC
continua na próxima

segunda-feira 
O Módulo III do curso ministrado pelo 

juiz federal Salomão Viana sobre o novo 
Código de Processo Civil prossegue na 
próxima segunda-feira (26), das 13h às 
15h, no Auditório Ministro Dias Trindade 
do Fórum Teixeira de Freitas, com aula 
que tratará das inovações sobre prazos, 
citação e intimações.

O II Encontro dos Magistrados para 
o Desenvolvimento de Competências 
e Modernização em Gestão de Pessoas 
acontece hoje, na sala de treinamento do 
Fórum Teixeira de Freitas, das 13h30 às 
17h30, conduzido pela facilitadora Re-
nata Castello Branco, da Excelência Con-
sultoria.

Serão discutidos os temas liderança 
e gestão de pessoas no setor público, 
estilos de liderança e seus impactos na 
equipe e papéis e responsabilidades dos 
líderes nos resultados do time. 

Justiça Federal em Vitória da Conquista 
condena prefeito de Mirante e quatro servidores 

do IBGE por improbidade administrativa
A pedido do Ministério Público Fede-

ral em Vitória da Conquista (BA), a Justi-
ça Federal condenou Hélio Ramos Silva, 
atual prefeito do município de Mirante, 
na Bahia, e quatro servidores do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
por improbidade administrativa, em razão 
de fraude no censo demográfico. Os réus 
forjaram o número de habitantes do muni-
cípio, situado a 471 km da capital, com a 
finalidade de elevar o repasse do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM).

Além de Hélio Ramos, então secretá-
rio municipal de Administração e Finan-
ças, foram condenados os servidores do 
IBGE Cristiano Nolasco Meira Paraguai 
(agente censitário supervisor), Marcelo 
de Carvalho Lima (agente recenseador e 
primo de Hélio Ramos), Geraldo Santos 
Carvalho (agente recenseador, então ser-
vidor público municipal) e Ubirajara Silva 
Pereira (coordenador de subárea).

A conduta foi orquestrada por Hélio 
Ramos, que escalou Marcelo Lima e Ge-
raldo Santos para a fraude. Os agentes 
recenseadores recebiam formulários já 
preenchidos de outros recenseadores e 
incluíam dados falsos, executando ile-
galmente funções da agente censitária 
municipal, contando, para isso, com a 
permissão de Cristiano Nolasco. Ubiraja-
ra Pereira é acusado de não agir, mesmo 
tendo a função de supervisionar as ati-
vidades e estando ciente das evidências 
de fraude. A ação permitiu o aumento do 
coeficiente municipal de Mirante no FPM 
em 0,2%, além de ter repercussões elei-
torais, pois legitima transferências ilegais 
e a criação de eleitores fantasmas.

Os réus Hélio Ramos Silva, Cristiano 
Nolasco Meira Paraguai, Geraldo Santos 

Carvalho e Marcelo de Carvalho Lima fo-
ram condenados ao pagamento de multa 
civil equivalente a duas vezes o valor do 
dano, proibição de contratar com o Poder 
Público e dele receber benefícios ou in-
centivos fiscais ou creditícios pelo prazo 
de três anos. Após o trânsito em julgado 
da condenação, os direitos políticos dos 
servidores ficarão suspensos por cinco 
anos e eles perderão o cargo ou função 
que estiverem exercendo. Ubirajara Pe-
reira terá seus direitos políticos suspen-
sos por três anos e deverá pagar multa 
civil no valor de dez mil reais.

Número do processo na Justiça Fede-
ral: 0002032-68.2009.4.01.3307, Sub-
seção Judiciária de Vitória da Conquista.

Fonte: MPF/PRBA, em 19/10/15.

Prazos do Concurso 
Nacional de Remoção 
2015 são prorrogados 
O Conselho da Justiça Federal divul-

gou a prorrogação de prazos do Concurso 
Nacional de Remoção de 2015. A altera-
ção foi oficializada pelo edital nº 7/2015, 
que retifica o edital nº 6/2015. 

Conforme o novo edital, as vagas des-
tinadas à remoção sem permuta terão 
prazos para seu processamento e regras 
específicas que constarão de publica-
ção a ser disponibilizada no site do CJF 
(www.cjf.jus.br), no próximo dia 31.

Ainda de acordo com o novo calendá-
rio, o CJF e os tribunais regionais federais 
deverão expedir os respectivos atos de re-
moção até o dia 3 de dezembro de 2015, 
os quais serão publicados no Diário Ofi-
cial da União. Aos servidores removidos 
serão concedidos 15 dias para desloca-
mento à nova sede da Justiça Federal.

Confira o novo calendário:

• 26/09 a 05/10: encaminhamento 
do requerimento de inscrição (itens 1.8 e 
7.2.1) pelo candidato;

• 26 a 30/10: autorização, cadastro 
e geração de senha para o servidor (item 
4.1), pelo órgão de origem;

• 31/10 a 08/11: conferência dos da-
dos, manifestação de opção e finalização 
da inscrição (item 7.2.3) pelo candidato 
e órgão de origem (nas hipóteses de cor-
reção de dados);

• 31/10 a 08/11: prazo para primei-
ra escolha das localidades que possuem 
déficit (itens 6.7 e 6.7.1), pelo candida-
to, mediante enviando mensagem para o 
sinar@cjf.jus.br;

• 10/11 (data provável): publicação 
do resultado preliminar (item 7.2.6), 
pelo SINAR/CJF;

• 10/11 (data provável): publicação 
do resultado da 1º remoção sem permuta 
(itens 6.8), pelo SINAR/CJF;

• 11 a 16/11: prazo para recurso 
(item 7.2.8), pelo candidato;

• 11 a 16/11: prazo para segunda 
escolha das localidades que possuem 
déficit (itens 6.9 e 6.9.1), pelo candi-
dato, mediante envio de mensagem para 
sinar@cjf.jus.br;

• 17/11 (data provável): publicação 
do resultado da 2º remoção sem permuta 
(item 6.10), pelo SINAR/CJF; 

• 17 a 25/11: análise e resultado do 
recurso (item 7.2.9), pelo CJF;

• Até 26/11: prazo para desistência 
(itens 6.12 e 7.3.1) pelo candidato;

• 30/11 (data provável): publicação 
do resultado final da remoção por per-
muta e da remoção sem permuta (item 
7.4.7), pelo CJF; 

• 03/12 (data provável): publicação 
dos atos de remoção (item 8.1), pelo ór-
gão de origem.

O novo edital está disponível em http://
www.cjf.jus.br/cjf/administracao-de-rh/re-
mocao-de-servidor/2015/edital-do-concur-
so-nacional-de-remocao-2015-retificado.

SJBA realiza hoje II Encontro de 
Desenvolvimento para Juízes Federais

O encontro tem por objetivo provocar 
reflexões, possibilitar a troca de experiên-
cias entre os magistrados e definir novas 
práticas de gestão de pessoas, de manei-
ra a qualificar os relacionamentos entre 
juízes e servidores e aprimorar o clima 
organizacional.

A iniciativa é uma realização da Dire-
ção do Foro desta Seccional e do Comitê 
de Qualidade de Vida e tem como princí-
pio o Programa de Melhoria do Ambiente 
de Trabalho criado pelo Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região.


