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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Delmo Agnelo Loureiro Vascon-
celos (Itabuna) e Zineide Alves Tupi-
na (Juazeiro). Amanhã: Juíza Federal 
Dayana Bião de Souza Moinhos Mu-
niz (9ª Vara), Mônica Salgueiro de 
Melo Sarpa (4ª Vara), Teresa de Jesus 
Leitão (NUCJU), Flávio Ribeiro Bello 
(Campo Formoso) e Rebeca Bárbara 
Guimarães de Melo (15ª Vara).

Parabéns!!!
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O Instituto dos 
Advogados da 
Bahia (IAB) presta-
rá homenagem pós-
tuma ao prof. Wa-
shington Trindade 
hoje (04), às 18h, 
no Instituto Femini-
no da Bahia, no Po-
liteama. A proposta 
da homenagem foi 
apresentada pelos 
membros do IAB 

Taurino Araújo e Agenor Sampaio Neto. 

O prof. Washington Trindade graduou-
-se pela 1ª Turma de Direito da Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA) em 1946. 

O Núcleo de Bem Estar Social – NUBES e a Clínica Oftalmológica Oftalmocare
realizam campanha de promoção de saúde ocular nesta quinta

e sexta-feiras (05 e 06), no Foyer da Justiça Federal.

IAB homenageia professor Washington Trindade
No ano seguinte, obteve o 1º lugar para 
promotor de Justiça, assumindo o car-
go. No início da década de 50, ingres-
sou na magistratura estadual, tendo sido 
juiz nas Comarcas de Maracás e Vitória 
da Conquista. Em 1959, ingressou na 
magistratura trabalhista. Em 1979, foi 
ministro convocado do Tribunal Superior 
do Trabalho. Foi presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região, no 
biênio 1985/1986. Ao longo de sua car-
reira profissional julgou mais de 40.000.

Ingressou na Academia em 1964, 
onde obteve livre docência em Econo-
mia Política. Lecionou na graduação e no 
mestrado do curso de Direito da UFBA 
por quase 50 anos. Obteve em 2006 o 

A vice-presidente do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, desembargadora fe-
deral Neuza Alves, participou, no último 
dia 26, da audiência pública realizada pela 
Comissão de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa do Senado Federal para 
debater o acúmulo de processos aguardan-
do julgamento no âmbito do TRF1.

Também participaram da mesa de de-
bates presidida pelo senador Paulo Paim, 
o presidente da Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil (Ajufe), juiz federal Antô-
nio César Bochenek; o representante do 
Conselho Federal da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil Johann Hommonal Junior; a 
subprocuradora-geral da República e con-
selheira do Conselho Nacional de Justiça, 
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, e o 
representante da Confederação Brasileira 

Vice-presidente do TRF1, Neuza Alves participa de audiência 
pública no Senado sobre acúmulo de processos e novos tribunais

de Aposentados e Pensionistas, 
Diego Monteiro Cherulli (foto).

Para a desembargadora Neu-
za Alves, a reunião foi muito po-
sitiva, pois foi a oportunidade 
para o Tribunal ouvir críticas 
sobre seu funcionamento e tam-
bém de poder falar do trabalho 
que é realizado. “Foi a oportuni-
dade de demonstrar as nossas 
preocupações, demonstrar o nosso reco-
nhecimento do que está falhando, nossas 
tentativas de melhorar, nossa obstinação 
de cumprir da melhor forma os nossos 
deveres e, ao final, eu pude conclamar a 
todos os presentes a pensar melhor a res-
peito do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região. Ele não é apenas uma caixa de 
pancadas, ele é digno de elogios porque 

antes de tudo procura fazer o melhor e 
que está ao seu alcance”, disse.

Para o presidente da Ajufe, Antônio 
César Bochenek, a elevada carga proces-
sual e a extensa área sob a jurisdição do 
TRF1 são algumas das causas para o re-
presamento dos processos. “O TRF1, por 
exemplo, abrange uma área que con-
centra 76 milhões de pessoas, ou um 

terço da população brasileira; 
80% do território nacional e 
14 estados da federação, in-
clusive o Distrito Federal, que 
é foro nacional e concentra a 
maior parte dos órgãos fede-
rais. Por sua vez, o TRF1 tem 
menos de um quinto do total 
de desembargadores federais”, 
declarou Bochenek, defenden-

do a retomada das tratativas para ultimar 
a criação dos novos tribunais como forma 
de dar maior celeridade aos processos.

Ao final, ficou acertado que a Comis-
são do Senado enviará ofício ao Supremo 
Tribunal Federal solicitando maior agili-
dade no julgamento da ação direta de in-
constitucionalidade que trata da Emenda 
Constitucional 73/2013, que determina 
a criação de quatro tribunais regionais 
federais, com sedes em Curitiba, Belo 
Horizonte, Salvador e Manaus.

Fonte: TRF - 1ª Região, em 27/11/15,
com informações da Ajufe e Agência Senado

maior título acadêmico de sua vida, o de 
Professor Emérito da UFBA. 

É autor de diversos artigos e livros 
como “Regras de Aplicação e Interpre-
tação no Direito do Trabalho” (1995), 
“Riscos do Trabalho” (1990) e “Trabalho 
e Cidadania” (1990), além do clássico 
“Compêndio de direito do trabalho marí-
timo, portuário e pesqueiro” (1983). 

Mais informações sobre o evento po-
dem ser obtidas no IAB, pelos telefones 
(71) 3321-3719 ou (71)99191-8426 
e pelo e-mail: iab.ba@ig.com.br. O IAB 
funciona no turno vespertino.


