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Aniversariantes
Hoje: Cintia Lima (Feira de Santana), 
Ana Franciele Silva (Vitória da Con-
quista), Josemeres Burgos (JEF) e Dul-
cinéia Oliveira Luna (Contrate). 
Amanhã: Lara Lourdes Barbosa (NU-
CJU), Anderson Mota (Feira de San-
tana), Josenil Batista (9ª Vara), Yuri 
Correia dos Santos (Feira de Santana) 
e Cinthia Santana Cunha (Áquila).  
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Desembargador federal Candido Moraes e professor 
Thomas Bacellar recebem medalha Aliomar Baleeiro, 

comenda máxima da Justiça Federal da Bahia

Em uma concorrida cerimônia na 
sede da Seção Judiciária da Bahia, a 
Justiça Federal outorgou a medalha Alio-
mar Baleeiro, comenda máxima da nossa 
Instituição na Bahia, a dois renomados 
baianos: o desembargador federal Candi-
do Moraes Pinto Filho e o professor dou-
tor Thomas Bacellar.

O evento teve lugar no Auditório desta 
Seccional, na última sexta-feira, 9/5 e ao 
qual compareceram dezenas de magis-
trados, servidores, advogados, amigos e 
familiares dos homenageados.

Fizeram parte da mesa diretora, além  
dos outorgados, o diretor do Foro, juiz 
federal Ávio Novaes; o desembargador 
federal aposentado do TRF1, Aloísio Pal-
meira Lima; os juízes federal Wilson Al-
ves de Souza e Carlos d’Ávila Teixeira; a 
desembargadora do TRT da 5ª Região, 
Ana Lúcia Bezerra; a representante do 
procurador-geral de Justiça do Estado, 
procuradora Ediene Louzado; e o presi-
dente da OAB-Seção da Bahia, Luiz Via-
na Queiroz.

A medalha Aliomar Baleeiro é a co-
menda máxima outorgada pela Seccio-
nal e homenageia personalidades baia-
nas ou vinculadas à Bahia que tenham 
contribuído para o aprimoramento dos 
serviços judiciários neste Estado, espe-
cialmente os de competência da Justiça 
Federal da Bahia. 

O diretor do Foro, juiz federal Ávio 
Novaes, agracedeu às mães dos dois 
homenageados “por projetarem sonhos 
para o futuro e aqui está a realidade 
viva daqueles sonhos projetados por 
elas nas pessoas de dois seres hu-
manos com quem a convivência é um 

presente de Deus”. Lembrou também 
que ambos presentearam ao mundo fi-
lhos que são tesouros para todos nós. 
Ao final, disse  ter certeza de que os 
homenageados continuarão sendo pa-
radigmas para todas as gerações pre-
sentes e futuras.

O juiz federal Wilson Alves, decano 
desta Seccional, fez um discurso na 
condição de propositor da entrega da 
medalha ao professor Thomas Bacellar 
quando lembrou que, hoje sendo seu 
colega, fora antes aluno do professor 
Thomas na faculdade de Direito, assim 
como inúmeros juízes. Na verdade, lem-
brou o decano da Seccional, o professor 
Thomas Bacellar foi mestre de gerações, 
pois também foram seus alunos os dois 
filhos do magistrado, igualmente juízes.

Finalizou o juiz federal Wilson Alves 
declarando que era esta instituição que 
se sentia honrada com a outorga da me-
dalha Aliomar Baleeiro.

A partir da esquerda: procuradora Ediene Lou-
zado; desembargador federal Candido Moraes, 
desembargadora do TRT5 Ana Lúcia Bezerra, 
diretor do Foro, juiz federal Ávio Novaes; 
professor Thomas Bacellar; desembargador 
federal Aloísio Palmeira e Luiz Viana Queiroz, 
presidente da OAB-Seção Bahia

O presidente da OAB-Seção Bahia, 
Luiz Viana Queiroz, fez um belíssimo 
discurso em homenagem ao professor 
Thomas Bacellar fazendo um retrospec-
to da sua própria carreira como ex-aluno 
do homenageado e depois seu colega em 
vários momentos da vida profissional até 
o cargo atual na OAB, outrora ocupado 
por Thomas Bacellar por quatro manda-
tos. Fez também diversos paralelos in-
teressantes entre as figuras de Aliomar 
Baleeiro e do próprio professor Thomas.

“Hoje a Justiça Federal presta uma 
justa homenagem a um dos filhos ilus-
tres da Bahia, reconhecido por sua inte-
ligência fulgurante e seu bom humor ini-
gualável”, pontuou Luiz Viana Queiroz.

O juiz federal Carlos d’Ávila Teixeira 
fez o discurso de homenagem ao desem-
bargador Candido Moraes, quando lem-
brou as suas muitas qualidades como 
amizade, ética, humildade, nobreza e 
cultura, sua trajetória pessoal e profissio-
nal até que o TRF da 1ª Região, final-
mente, o alçasse ao 2º grau.

O evento teve a participação do Gru-
po Cantarolando, regido pelo maestro 
Edvã Barbosa, que apresentou duas 
canções dedicadas aos homenageados: 
Amanhã e Aquarela do Brasil.

Ao final do evento , um coquetel de 
confraternização foi oferecido aos pre-
sentes pela Caixa Econômica Federal.

Juíza federal de Jequié  
garante cirurgia 
de urgência em 

adolescente
A juíza federal Karine Costa Carlos 

Rhem da Silva concedeu, no último dia 
8/5, tutela antecipada para determinar, 
numa ação civil pública, que os réus: 
União, Estado da Bahia e os municípios 
de Salvador e Jequié, solidariamente, rea-
lizem, em até 60 dias, cirurgia para o tra-
tamento da deformidade vertebral escolió-
tica progressiva grave (escoliose idiopática 
do adolescente) portada pela adolescente 
Zaiza Tálita Moreira Mota, além de trans-
porte, avaliações médicas, exames, bem 
como todos os procedimentos pré e pós-
-cirúrgicos necessários ao seu caso.

A ação é movida pelo Ministério Pú-
blico Federal e Ministério Público do Es-
tado da Bahia que relatam que a Zaiza é 
portadora da doença grave, necessitando 
de tratamento cirúrgico de 12 segmentos 
vertebrais e que esta deformidade toráxi-
ca continuará piorando chegando a ponto 
de provocar restrição cardiorespiratória 
ou déficit neurológico além de aumentar 
a complexidade do procedimento e o ris-
co de paraplegia.

A adolescente iniciou o tratamento 
junto à Prefeitura de Salvador, mas este 
foi interrompido após ter-se identificado 
que ela reside em Jequié. O município de 
Salvador estimou o custo do procedimen-
to em R$ 300 mil e alegou a impossibili-
dade de arcar sozinha com o ônus.

Segundo a magistrada: “ a adolescen-
te possui enfermidade de natureza gra-
ve e o não fornecimento do tratamento 
pleiteado pela autora causa prejuízo à 
sua saúde, resultando em ato que viola 
a Constituição Federal, já que a vida e 
a saúde são bens jurídicos constitucio-
nalmente tutelados em primeiro plano.”

Pela decisão, em situação análoga, 
dada a gravidade da condição em que 
a pessoa se encontra, há entendimento 
jurisprudencial deferindo a realização do 
tratamento cirúrgico independentemente 
da obediência às listas de esperas. Trata-
-se de uma adolescente, pessoa em fase 
de desenvolvimento, e à qual a Constitui-
ção conferiu absoluta prioridade, deven-
do ficar a salvo de todo tipo de negligên-
cia. Não podendo ficar impossibilitada 
de realizar o procedimento cirúrgico por 
questões burocráticas relativas à reparti-
ção dos custos entre os corréus.

Juiz federal Wilson Alves entrega medalha 
ao professor  Thomas Bacellar

Desembargador federal Candido Moraes 
recebe medalha do diretor do Foro


