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Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Soraia Maria Carvalho (5ª Vara) 
e Henrique Augusto Carneiro (Itabuna). 
Amanhã: Maria Eliana Brito de Olivei-
ra (14ª Vara), Letícia Negrão de Sousa 
(NUCRE), Orlando Gonçalves Bitten-
court (NUCJU), Adriana Daniel (SECAD) 
e Giovanna Suellén da Silva (Juazeiro). 

Parabéns!!!

A uma semana da aposentadoria, 
desembargador federal Cândido Moraes 

recebe homenagem de juízes e servidores

O desembargador Cândido Moraes presi-
diu a sua última sessão da Câmara Regional 
Previdenciária da Bahia na sexta-feira, 18/9. 
O magistrado se aposenta no final deste mês 
e, por esta razão, seus colegas e servidores 
prestaram uma merecida homenagem após o 
final da sessão.

Os juízes membros da da Câmara Previ-
denciária Saulo Casali, Antônio Scarpa e Cris-
tiano Miranda (foto acima) discursaram em 
sua homenagem

O primeiro, citando mensagens de sau-
dações enviadas por colegas, declarou: “A 
11 dias da sua aposentadoria compulsória, 
Dr. Cândido merece hoje aqui da Bahia, dos 
baianos, seus colegas juízes e também ser-
vidores, todas as homenagens pois ele sem-
pre soube honrar a magistratura, servindo de 
exemplo para muitos”

O juiz Saulo Casali lembrou que entrou 
como juiz na  Seção Judiciária da Bahia quan-
do o atual desembargador era diretor do Foro, 
de 1993 a 1995 e disse que o teve como 
mentor por ser um exemplo de seriedade e 
dedicação. Finalizou dizendo da sua grande 
alegria por terem convivido todos esses anos.

O juiz federal Antonio Scarpa afirmou 
que a a presença dos muitos juízes durante 
a homenagem mostrava o quanto o desem-
bargador é admirado e querido e disse que a 
aposentadoria abrirá um leque de novas pos-
sibilidades que ele saberá aproveitar muito 
bem ao ser liberado de tantas responsabilida-
des que a carreira de magistrado impõe.

O juiz federal Cristiano Miranda também 
declarou que a aposentadoria proporcionará 
novas oportunidades para as quais o desem-
bargador talvez não tivesse tido tempo de 
se dedicar com o afinco necessário, seja ao 
lado da família, seja pelo desenvolvimento de 
outras potencialidades. Finalizou declarando 
seu orgulho em integrar a Câmara Previdenci-
ária, tendo-o como presidente. 

A ex-ministra Eliana Calmon encaminhou 
mensagem lida durante a sessão e da qual 
alguns trechos são transcritos a seguir:

“Foi há tão pouco tempo e já se passa-
ram mais de 25 anos quando eu, sua irmã 
de coração, surgida em sua vida pelo acaso 
do destino, no amanhecer das nossas ado-
lescências, já juíza federal, na qualidade de 
diretora do Foro recebi o juiz federal Cândido 
Moraes como o novo magistrado da Seção 
Judiciária da Bahia.

Éramos bem mais jovens, destemidos, 
idealistas e ingênuos. Acreditávamos e tra-

balhávamos para um Brasil 
melhor. Afinal, depois de 
muita luta, uma conturbada 
vida universitária, o temor 
constante ao regime de exce-
ção, o sofrimento pela perda 
de diversos colegas, contem-
porâneos na universidade, 
inaugurávamos um novo pa-
tamar político com a Consti-
tuição de 88. 

Mais uma vez o destino 
nos aproximou ao tornar o 
amigo, o irmão escolhido e o 

confidente, colega de trabalho. Estávamos, 
mais uma vez juntos, convivendo diuturna-
mente, dia após dia, dividindo alegrias e 
tristezas na reconstrução da vida democrá-
tica do Brasil, certos de que daríamos aos 
nossos filhos, ainda tão pequenos, o melhor 
dos mundos.

Logo depois nos separamos, fui para 
Brasília promovida para o TRF da 1ª Re-
gião, deixando para trás dez anos de inten-
sa vivência como juíza federal da 2ª Vara. 
A alegria da promoção se misturava com a 
tristeza da separação dos colegas, dos ser-
vidores, dos amigos conquistados. Mas es-
tava eu acalentada porque para a 2ª Vara 
o Tribunal indicará o meu amigo e com-
panheiro, o juiz Cândido Moraes. Naquele 
momento a substituição aqueceu a minha 
alma e aliviou a saudade e a preocupação: 
deixava o meu povo em muito boas mãos.

Os anos foram passando, eu no Tribu-
nal, trabalhando como leoa atenta às mu-
danças da nação, você Cândido, firmando-
-se como magistrado federal de logo, com 
a experiência trazida da judicatura estadu-
al, sério, competente, estudioso e, sobre-
tudo, vocacionado.

[...] Nos difíceis momentos que vivi na 
Corregedoria Nacional de Justiça, o meu 
amigo estava presente, atento e preocupa-
do, na defesa intransigente de uma amiga e 
colega. Não esqueço!

E não foi com menos intensidade de 
sentimento que eu estava a seu lado quan-
do da sua promoção ao tribunal. O desem-
bargador Cândido mais uma vez, em Brasí-
lia, compartilhava comigo.

Neste momento, em que voçê se despede 
da Seção Judiciária da Bahia, lamentavel-
mente, por compromisso inadiável não posso 
estar presente, mas o só convite fez desper-
tar em minha memória lembranças muito 
boas do nosso convívio profissional.

[..] Agora, amigo, aqui estamos, nós é 
o tempo, o tempo que nos aproximou, nos 
fez colegas duas vezes e agora nos coloca 
iguais: somos, ambos, juízes aposentados.

A nossa história de vida, em todas as 
suas dimensões é uma história bonita, fei-
ta de conquistas e realizações, mas tenho a 
certeza de que foi para nós bem mais feliz 
porque sempre tivemos um ao outro.

Aceite, Cândido, o meu abraço de despe-
dida da Justiça, porque estarei aguardando 
para lhe recepcionar na vida que já comecei 
a trilhar como aposentada. Eliana Calmon”.

A servidora Leila Lessa, diretora de Se-
cretaria da 16ª Vara, escreveu a mensagem 
abaixo em homenagem que encaminhou para 
o JFH. Também transcrevemeos um trecho:

“Falar do Dr. Cândido é falar de um ho-
mem cheio de virtudes, humilde, gentil, jus-
to, excelente pai de família, zeloso com a 
esposa, extremamente prático e inteligente. 
Dr. Cândido é daquelas pessoas raras, que 
quanto mais se convive mais se admira. 

Nesse dia de despedida, a palavra é 
GRATIDÃO. Só tenho a agradecer por tudo 
que me ensinou. Foi tentando acompanhar 
o raciocínio extremamente rápido e coeren-
te do senhor, na análise dos processos, que 
aprendi o sentido da palavra justiça.

Foi ouvindo as histórias da Dona Aládia 
Moreira Pinto, que aprendi que “não basta 
ser sério, tem que parecer sério”.

Aprendi que “criança, antes de ir para 
uma festa, tem que encher a barriga em 
casa, pra não se deslumbrar diante da fartu-
ra de uma mesa de doces”, e que assim seja 
em tudo na vida

A D. Aládia ainda não sabia, mas, naque-
le momento, ela estava ensinando ao meni-
no Cândido a importância de se encher a 
alma de virtudes, pois, assim, ele jamais se 
deslumbraria, nem mesmo ao chegar ao tão 
almejado cargo de desembargador federal.

E foi assim, com toda simplicidade e 
gentileza, que o senhor chegou ao  TRF da 1ª 
Região e logo conquistou o carinho de todos. 
Eu fui testemunha disso.

Com o senhor aprendi também a respei-
tar a lógica divina da anatomia humana, de-
vemos ouvir muito mais, do que falar, para 
tentar diminuir a distância entre o pensar e 
o agir, pois quem falar demais geralmente 
consegue fazer pouco

E assim, Excelência, durante esses 10 
anos, tentei ser exatamente como o senhor 
esperava que eu fosse, e peço, desde logo, 
desculpas se em algum momento dessa tra-
jetória eu o decepcionei. Hoje, se tivesse 
que lhe enviar um telegrama, à moda Cândi-
do Moraes, eu sucintamente lhe escreveria: 
“Desembargador, obrigada fazer parte histó-
ria minha vida”.

O desembargador Cândido Moraes agra-
deceu, emocionado, todas as palavras e la-
mentou não ter o dom da oratória dos cole-
gas para ser capaz de dizer a cada um dos 
presentes da sua imensa alegria satisfação 
e orgulho em fazer parte do grupo e con-
tar com a bondade de todos com ele. Disse, 
ao final, que mesmo aposentado, pretente 
continuar cultivando a amizade de todos e 
confessou que invejará cada um, pois todos 
estarão fazendo aquilo que ele escolheu fa-
zer pois está convencido de que não há for-
ma melhor e mais bela de operar o Direito 
do que exercendo a magistratura.

Compareceram à homenagem os juízes 
federais Pedro Braga Filho, Iran Esmeraldo 
Leite, Pompeu Brasil, Fábio Moreira  Ramiro, 
Fábio Rogério França Ailton Schramm, Mar-
cel Peres e Fábio Roque e as juízas federais 
Cynthia Lopes, Rosana Noya, Nilza Reis, 
Arali Maciel, Marla Consuelo Marinho, Olivia 
Merlin, Ana Carolina Fernandes, Lilian Touri-
nho, Mei Lin Bandeira e Dayana Bião.

Também estiveram presentes diversos 
servidores que trabalharam na 2ª e na 20ª 
Varas quando o desembargador foi titular das 
duas unidades.


