
Na última quarta-feira, 30/10, 
juízes da Seção Judiciária da Bahia 
se reuniram no gabinete da 20ª Vara 
para desejar boa sorte ao novo de-
sembargador federal.
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Dr. Cândido Moraes Pinto Filho é o novo 

desembargador federal do TRF da 1ª Região

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to, nessa madrugada, da Sra. Maria de 
Lourdes Vaz Cotrim, mãe da servidora 
da 2ª Vara, Rízia Vaz Cotrim. O sepul-
tamento será hoje, às 17h no Cemité-
rio Bosque da Paz.

O juiz federal Cândido Moraes Pinto 
Filho foi empossado no cargo de desem-
bargador federal do TRF da 1ª Região, 
em solenidade realizada ontem, 5/11. 
O novo membro do Tribunal, promovido 
pelo critério de antiguidade durante a 
1ª Sessão Ordinária do Plenário realiza-
da no dia 13 de junho, assumiu a vaga 
aberta em decorrência da aposentado-
ria do desembargador federal Tourinho 
Neto. A mesa solene de posse foi presi-
dida pelo desembargador federal Mário 
César Ribeiro, presidente do Tribunal, e 
composta pela ministra do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), Eliana Calmon; 
pelo vice-presidente do TRF, desembar-
gador federal Daniel Paes Ribeiro; e pelo 
empossando.

O presidente do Tribunal destacou 
que o novo desembargador chega ao TRF 
para somar toda sua experiência de mais 
de 25 anos de carreira e contribuir para 
o aprimoramento da prestação jurisdicio-
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Aniversariantes
Hoje: Larissa de Mello Braga (Segun-
da Turma Recursal), Marcelo Silva 
Athayde (Vitória da Conquista) e Maria 
das Graças Oliveira (Delta). Amanhã: 
Christian Monteiro de Almeida Lins 
(Eunápolis), Lissandra Rego Trocoli de 
Azevedo (13ª Vara), Manoel dos Santos 
Filho (SELEP), Wladimir Saldanha dos 
Santos(CEMAN), Giliana Nascimento 
da Silva (Delta) e Carlos Roberto Al-
meida dos Santos (Áquila).

Parabéns!!!

“Novembro Azul” 
conscientiza homens 
para o diagnóstico

do câncer de próstata
Inspirado no mês de outubro, que 

é considerado o mês rosa, em prol do 
combate ao câncer de mama, o “No-
vembro Azul” é a campanha de cons-
cientização realizada no mês de no-
vembro, dirigida à sociedade, que visa 
alertar a população masculina sobre a 
importância da prevenção e do diag-
nóstico precoce do câncer de próstata 
e outras doenças masculinas. 

O objetivo é divulgar, esclarecer, 
sensibilizar e incentivar a população, 
particularmente os homens na faixa 
etária acima de 45 anos, a realizarem 
os exames de detecção precoce do 
câncer o qual, sendo diagnosticado na 
sua fase inicial, aumentam muito as 
chances de sucesso no tratamento.

O mês ficou dedicado aos homens 
porque dia 19 de Novembro comemora-
se o “Dia Internacional do Homem”. É 
hora de homens denunciarem discrimi-
nação que sofrem em áreas como edu-
cação, saúde, família, direito, mídia, 
entre outras, projetando uma imagem 
positiva de si mesmos na sociedade e 
destacando suas contribuições.

A campanha também é dedicada 
ao “Dia Mundial do Diabetes”, come-
morado dia 14.

nal. “Temos certeza de que a disposição 
para o trabalho e a vasta experiência 
profissional do desembargador federal 
Cândido Moraes contribuirão com as 
decisões colegiadas deste Tribunal, em-
prestando, com sua eficiência, agilidade 
à prestação jurisdicional, para que pos-
samos bem atender aos justos anseios 
de justiça dos cidadãos que aqui buscam 
amparo para suas agruras”, declarou.

Para Cândido Moraes Pinto Filho, a 
posse no TRF da 1ª Região é motivo de 
muito orgulho e satisfação: “Em primeiro 
lugar porque realmente é o coroamento 
de uma vida dedicada à magistratura. 
Em segundo lugar, os antecedentes que 
ocorreram até a efetivação da minha pos-
se dão-me uma satisfação complemen-
tar, a de que eu tenha aberto o caminho 
para outros juízes de carreira cuja idade 
avançou e eles, por razões quaisquer, não 
alcançaram o Tribunal. Esta é, talvez, a 
maior alegria!”, pontuou o magistrado.

A solenidade de posse contou, ainda, 
com a presença dos subprocuradores-ge-
rais da república Augusto Aras e Edylcéia 
Tavares Nogueira de Paula; do vice-presi-
dente do Instituto dos Advogados do Dis-
trito Federal, José Saraiva; da desembar-
gadora do Tribunal de Justiça da Bahia 
e irmã do empossado, Celsina Moreira 
Pinto Reis; de desembargadores federais 
do TRF - 1ª Região, dos juízes federais 
da Seção Judiciária da Bahia, Ávio Mozar 
José Ferraz de Novaes, diretor do Foro, 
Carlos D’Avila Teixeira e Sandra Lopes, 
dirigentes e servidores do Tribunal, além 
de familiares.

Posse – O novo membro foi indicado 
pelo TRF da 1.ª Região à promoção pelo 
critério de antiguidade. Embora a indica-
ção tenha sido validada pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), sua posse só 
ocorreu após medida cautelar concedida 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 
mandado de segurança (MS 32.461 – 
DF) impetrado pelo magistrado contra 
suposta omissão do ministro da Justiça, 
com base na recusa em promovê-lo ao 
cargo por ultrapassar o limite de idade 
de 65 anos.

A Constituição Federal estabelece, no 
artigo 107, que os tribunais regionais 
federais (TRFs) serão compostos de, no 
mínimo, sete juízes recrutados, quando 
possível, na respectiva região e nomeados 
pelo presidente da República dentre bra-
sileiros com mais de 30 e menos de 65 
anos. No entanto, o relator do mandado de 
segurança no STF, ministro Luiz Fux, en-
tende que não se deve interpretar a norma 
de forma literal. Para ele, “o constituinte 
teve a intenção de estabelecer essa idade 
limite para o provimento inicial, para o 
ingresso isolado de juiz de tribunal, não 
se estendendo aos juízes de carreira”.

O ministro destacou, ainda, que nos 
princípios relativos ao regime jurídico da 
magistratura contidos na Constituição 
consta, apenas, a garantia da promoção 
na carreira aos magistrados, sem estabe-
lecer nenhum limite máximo para se in-
gressar na carreira, salvo a restrição im-
plícita aos que tenham mais de 70 anos. 
“Não se pode chegar a conclusão diversa 
da que privilegie o entendimento de que 
o limite de idade estabelecido no citado 
art. 107, caput, somente aplica-se às 
vagas destinadas ao quinto constitucio-
nal e não aos juízes de carreira”, con-
cluiu. O quinto constitucional consiste 
em uma das formas de composição dos 
TRFs, onde se destina um quinto das va-
gas a advogados com mais de dez anos 
de efetiva atividade profissional e mem-
bros do Ministério Público Federal (MPF) 
com mais de dez anos de carreira.

Fonte: Primeira Região Hoje


