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Aniversariantes
Hoje: Cristina Furtado da Conceição 
(21ª Vara), Márcia Silveira Dias (NU-
ASG), Francisco Luiz Eugênio Moreira 
Silva (Juazeiro) e Libion Castro Nepo-
muceno (NUCJU). Amanhã: Gicélia 
Maria Alencar Liborio (NUCGP), Gilvan 
Lopes Nery (NUAUD), Vitor Carmezim 
Sanches (Guanambi), Fernando Arêas 
do Nascimento (Irecê) e Jessica San-
tos Souza (18° Vara). Domingo: Edjôse 
de Castro Souza (20ª Vara). Segunda-
-feira: Luiz Carlos Bittencourt Goulart 
(16ª Vara), Marcos Antonio Oliveira de 
Souza (10ª Vara), Carla Iariny Silva de 
Oliveira (Juazeiro) e Victoria Costa de 
Jesus Costa (Viverde).

Parabéns!

“Tolerância zero para a corrupção” é um dos 
temas da 9ª Conferência da International 

Association for Court Administration 

Por uma Justiça melhor, que atenda 
aos anseios dos povos dos cinco conti-
nentes, o Brasil sediará a 9ª Conferên-
cia da International Association for Court 
Administration(IACA), fundada em 2004 
e integrada por profissionais e estudiosos 
do Direito de 24 países. É a primeira vez 
que a direção da IACA realiza conferência 
de tamanha envergadura no Brasil, e a 

previsão é a de que dela participem cerca 
de 250 congressistas, de 40 nações. 

Até o dia 05 de julho, de acordo com o 
presidente da IACA e ex-presidente do Tri-
bunal Regional Federal da 4ª Região, de-
sembargador federal aposentado Vladimir 
Passos de Freitas, 30 países já validaram 
presença, totalizando 122 profissionais do 
Direito e estudiosos da Justiça inscritos, 
dos quais 80 por cento são estrangeiros. 
A partir deste mês, aguarda-se aumento, 
crescente, das inscrições de brasileiros 
que labutam na área jurídica. 

Na oportunidade, serão analisados os 
mais complexos temas ligados à gestão 
judiciária no mundo, visando ao seu aper-
feiçoamento nos quatro cantos da Terra. 
E entre os principais conferencistas, com 

participações confirmadas, destacam-se o 
juiz federal Sérgio Moro, o presidente da 
Suprema Corte da Costa Rica, ministro 
Carlos Chinchilla Sandi, e a ministra Rosa 
Piñon, do Tribunal Supremo da Espanha. 
A conferência de Moro será dia 18, às 
9h, e o tema é: “Combate permanente à 
corrupção no mundo”. É a primeira vez, 
também, que um latino americano presi-
de a IACA. Passos de Freitas é paulista, 
radicado no Sul do país, onde também é 
professor do doutorado da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná.

Com o título “O Estado de Direito em 
um Mundo Multicultural”, a conferência 
acontecerá em Foz do Iguaçu, no Hotel 
Bourbon Cataratas Spa e Resort, de 16 a 
19 de setembro. Os principais assuntos, 
a serem abordados nas sessões plenárias 
e nos painéis de discussão, são os se-
guintes: Tolerância zero para a corrupção, 
Construindo estruturas institucionais for-
tes e competentes, Desempenho e trans-
parência no Poder Judiciário; Poder Judi-
ciário e combate ao crime transnacional, 
Ética e códigos de conduta, Efetividade 
da Justiça em lugares remotos ou afeta-
dos por desastres ambientais, Acesso à 
Justiça, Abordagens tecnológicas inova-
doras, Educação Judicial, O design nas 
instalações dos tribunais, e Orçamento e 
gestão financeira nos tribunais.

Juiz federal Paulo 
Pimenta, da 18ª Vara, 

conquista título de 
Professor Titular da UFBA

O juiz federal Paulo Roberto Lyrio Pi-
menta, da 18ª Vara da Seção Judiciária da 
Bahia, conquistou o título de Professor Ti-
tular da Cadeira de Direito Tributário e Fi-
nanceiro da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), após tese apresentada e aprovada 
por unanimidade de votos na manhã do 
dia 11/07, na sala de congregação da Fa-
culdade de Direito da universidade.

Sob o tema “Tributos Ambientais”, a 
banca examinadora foi integrada pelos 
professores titulares Maria Auxiliadora 
Minahim (UFBA), José Casalta Nabais 
(Coimbra), Luís Eduardo Schoueri (USP), 
Humberto Ávila (USP) e Stella Rodrigues 
(UNEB).

Eleições Pro-Social: 
Prazo para votação

se encerra hoje

Hoje é o último dia para a votação nos 
candidatos a representantes dos servido-
res ativos e inativos no Conselho Delibe-
rativo do Pro-Social para o biênio 2018-
2020. Os votos podem ser registrados na 
página do Pro-Social, no portal do TRF1, 
até as 23h59.

Dos seis concorrentes aos cargos, 
cinco almejam representar os servidores 
ativos e uma os servidores inativos. As 
propostas de cada um, bem como o cur-
rículo e a foto, estão disponíveis no portal 
do TRF1.

O resultado preliminar será divulgado 
no dia 23, de acordo com o Calendário 
Eleitoral, porém no portal do TRF1 é pos-
sível acompanhar os resultados parciais, 
em tempo real, da votação.

Mais informações estão disponí-
veis no edital, que pode ser acessa-
do no link: http://portal.trf1.jus.br/ds-
pace/bitstream/handle/123/178938/
SEI_0008650_68.2016.4.01.8000.pdf

Fonte: TRF1

Periódicos da Biblioteca
O periódico abaixo se encontra dis-

poníveis na biblioteca. A leitura pode ser 
solicitada pelo ramal 2606.
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