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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Tereza Fonseca (9ª Vara), Ricardo Kober (Barreiras), Ricardo Carneiro (15ª Vara) 
e Alana Araujo (Itabuna). Amanhã: Luisa Ferreira Almeida, Juíza federal substituta de 
21ª Vara, Joana Pimentel (SECAD), Selma Mascarenhas (Feira de Santana), Rosele 
Torres (NUCJU), João Vitor Soares (NUASG) e Helinalva Brandão (Mega). Parabéns

312 anos de Justiça Federal da Bahia

Há 24 anos os treze servidores da foto 
acima tomaram posse na Justiça Federal 
da Bahia. Todos foram aprovados no con-
curso de 1992 e assumiram nos meses de 
julho e agosto daquele ano. 

Para comemorar a data e relembrar uma 
foto semelhante (à direita) registrada em 
2006 e que republicamos na coluna JFH 
há dez anos, os colegas se reuniram para 
relembrar momentos vividos nesse período.

Ficou curioso sobre o título da matéria 
312 anos de Justiça Federal da Bahia? É 
simples. Trata-se da somatória dos 24 anos 
de trabalho conjunto dos 13 servidores.

Reproduzimos a seguir trechos dos de-
poimentos dos servidores que foram pu-
blicados em edições do JFH de agosto de 
2006. Um dos aspectos comuns a todos 
foi a alegria e o prazer de trabalhar todos 
esses anos na Justiça Federal.

Álvaro Reis (NUTEC) – “Eu me prepara-
va para o concurso do Banco do Brasil, e 
soube do edital da Justiça. Eu não queria 
desviar meu foco temendo não ser apro-
vado nem em um concurso nem em outro. 
Mas, naquela noite, eu não dormi com a 
Justiça na minha cabeça, até que resolvi 
fazer o concurso. Estudava o dia inteiro de 
fevereiro até abril daquele ano. E até so-
nhei com o dia 16 de julho como a data 
do resultado. E como não sabíamos onde 
o resultado seria publicado, decidi vir aqui 
naquele dia e a lista estava afixada aqui 
na porta. O primeiro colega que eu vi com 
o crachá da Justiça foi Marivaldo e pensei: 
meu Deus, eu vou ter um crachá desses. 
Eu tenho orgulho de trabalhar na Justiça 
Federal, de pertencer a esta instituição.”

Antonio Alencar (17ª Vara) – “Registro 
o sentimento de chegar aqui: a recepção 
acolhedora, que, mesmo uma atitude ge-
neralizada, personalizo em Dr. Cândido e 
Dra. Iolanda, com os quais tive o privilégio 
de trabalhar; a confiança estimuladora de 
Dra. Mônica, cujas marcas permanecerão 
eternamente; a gratidão do contato com a 
sabedoria doce e firme da mestra Dra. Ma-
ria do Carmo e o contentamento de parti-
cipar, hoje, de uma grande família que é 
a 17ª Vara, sob a direção bem humorada 
e judiciosa de Dr. Scarpa, com a colabora-
ção de Dra. Érika e dos demais servidores”

Cláudio Henrique (SEBIB) – “A primei-
ra coisa que me marcou aqui foi a minha 
entrevista realizada por uma pessoa muito 
querida na Justiça, hoje aposentada, que 
foi Bete Alves, ex-diretora do NUMOI. Ela 
foi muito gentil comigo, garantiu-me que 
eu teria um futuro aqui na Justiça. Depois 
dela a primeira pessoa que vi foi Élvis, 
aquela pessoa enorme. Fiquei um pou-
co assustado, mas ele também foi muito 
gentil e apresentou-me a outras pessoas. 
Esses anos foram cheios de muita alegria. 
Claro que houve percalços, mas 99% do 
tempo foi de felicidade. É um prazer estar 
com vocês, pessoas que eu aprendi a gos-
tar no contato diário.”

Luiz Goulart (SECOS) – “Quando vim 
trabalhar na Justiça, eu era um engenhei-
ro agrônomo farto de morar no interior. 
Estudei muito para vários concursos e fui 
passando em todos. A Justiça Federal foi 
quem me chamou primeiro. Na época eu 
tinha um cabelo grande, feio e desarru-
mado. Após a entrevista, uma colega me 
disse meio sem graça: ‘queria dar a você 
um conselho: no dia da sua posse venha 
mais arrumadinho’. Eu falei que aquela 
era a minha melhor roupa e ela respon-
deu: ‘então compre outra’. Hoje me sinto 
um privilegiado por trabalhar aqui. Lidar 
com o desafio de realizar um jornal diário 
é uma realização profissional.”

Renata Bandeira (20ª Vara) – “Em 1991 
eu estudava Direito, trabalhava, tempora-
riamente, em uma loja de shopping e fui 
chamada para ser contratada. Lembro que 
respondi toda segura que não poderia fi-
car, pois iria trabalhar na Justiça Federal. 
Imagine a pretensão! O edital nem havia 
saído e eu já estava segura de que era o 
meu caminho! E, conforme ‘estava escri-
to’, estudei, fiz o concurso e passei! Desde 
que tomei posse, minha vida entrou em 
um ciclo crescente de aprendizado, ama-
durecimento e conquistas, que me foram 
proporcionadas pela Justiça Federal. En-
trei ‘criança’, com 19 anos, e cá estou mu-
lher! Aprendi muito com o trabalho, com 
as conquistas e, acima de tudo, com cada 
pessoa com quem trabalhei. Tenho muito 
orgulho de trabalhar numa instituição tão 
séria e que conta com pessoas tão espe-
ciais no seu quadro de servidores.”

Sidinei Souza (12ª Vara) – “Aqui é onde 
tenho adquirido experiência profissional. 
Minha impressão inicial foi a de um lo-
cal de seriedade e, nesse tempo todo, só 
aumentou o meu orgulho em trabalhar na 
Justiça Federal, porque é um local muito 
bom. Aproveito para falar sobre a Dra. Ma-
ria do Carmo. Quando fui trabalhar como 
diretor da SECAD, houve momentos em 
que eu não sabia o que fazer e, às vezes, 
dez horas da noite, sozinho aqui no pré-
dio, eu dizia: ‘Dra. Maria do Carmo, me 
ajude’. Eu sempre a via como exemplo de 
servidora e me espelhava nela para tratar 
a todos com o mesmo respeito com que 
ela tratava.”

Monica Sarpa (4ª Vara) – “É um pri-
vilégio trabalhar na Justiça Federal. Para 
mim é uma grande escola e, como somos 
eternos aprendizes, continuo aprendendo 
a cada dia aqui dentro. A Justiça, para 
mim, surgiu num período de mudança. Eu 
trabalhava em uma construtora que esta-
va dispensando funcionários e eu ia ser a 
próxima. Isso ocorreu justamente quando 
eu fui chamada para trabalhar aqui. Isso 
não foi à-toa, e a Justiça Federal, na mi-
nha vida, representará sempre um marco 
extremamente importante.”

Gésner Braga (DIREF) – “Entrei aqui no 
dia 3 de agosto, e outras pessoas já haviam 
tomado posse antes de mim. Dra. Maria 
do Carmo Gomar era a diretora da SECAD 
e ainda não havia selecionado ninguém, 
entre os novos servidores, para trabalhar 
com ela. Naquela data, ela me escolheu. 
Quando percebi que não foi priorizado ne-
nhum novo servidor da primeira turma de 
empossados eu me senti eleito. Trabalhar 
com Dra. Maria do Carmo, um exemplo de 
servidora, foi uma experiência altamen-
te gratificante. Imagino que fosse esse o 
desejo de muitas pessoas, e eu tive esse 
privilégio e extremo prazer.”

Rita Olívia (SEJEF) – “Esta foi a casa 
que me empregou e pela qual sinto imen-
so orgulho de trabalhar. Aqui fiz grandes 
amigos, e minha história de vida passou a 
ser mais rica a partir da Justiça Federal. 
Sinto, às vezes, como se aqui fosse mais 
minha casa do que a minha própria resi-
dência, porque é aqui onde passo o maior 
número de horas, onde eu me relaciono 
com pessoas o maior tempo possível, pois 
tenho pouco tempo para ficar com a mi-
nha filha e meu marido. Aqui eu sinto o 
verdadeiro significado do prazer de servir 
e, isso me orgulha muito dizer, ser servi-
dora pública.”

Laura Ondina (22ª Vara) – “Fazemos 
jus à Justiça Federal e esta é uma relação 
é recíproca. Eu estudava para um con-
curso na área fiscal quando saiu o edital 
da Justiça Federal. Mudei meus planos e 
participei de um grupo de estudo volta-
do para o concurso daqui. Bingo! Passei! 
Tive a sorte de ser nomeada para a 5ª 
Vara, onde por 13 anos convivi com pes-
soas maravilhosas. Éramos uma família, 
cujos entes, aos poucos, se dispersaram 
pelas contingências normais da vida. 
Lembro um trecho de uma música que 
tem a ver com tudo isso: ‘Sou feliz, por 
isso estou aqui...’”

Cláudia Daniel (SEMAD)-“Eu não que-
ria fazer o concurso da Justiça Federal, 
não tinha a menor noção do que era isso 
aqui. Meus pais insistiram, pagaram a 
inscrição, só faltou fazerem a prova para 
mim. Passei e nem soube que havia pas-
sado. Fui nomeada e nem soube que fui 
nomeada. Enfim, foi algo do tipo ‘estava 
escrito que você tinha que estar aqui’. A 
Justiça me deu tudo que eu precisava em 
termos materiais, qualidade de vida e be-
nefícios financeiros.”

Rosemari Sabino (Turma Recursal)- – 
“Quando fiz o concurso para a Justiça 
Federal, não tinha a menor noção do tra-
balho que aqui era desenvolvido. Apenas 
queria mudar para melhor a minha vida e 
vislumbrei a possibilidade de isso acon-
tecer pela diferença entre o salário que 
ganhava como professora e o que aqui 
era pago. Transformei-me em bacharela 
em Direito. Minha opção foi muito feliz 
por compartilhar da seriedade e do com-
promisso com que o trabalho é desempe-
nhado por todos. Além disso, tive a sorte 
e o prazer de ser adotada e adotar uma 
verdadeira mãe (Dra. Carmen Dolores), 
conquistei e fui conquistada por vários 
amigos preciosíssimos e conheci o meu 
amor, pai de meu pequeno/grande rei que 
chegou para me trazer mais felicidade. A 
Justiça Federal superou todas as minhas 
expectativas e tenho orgulho de fazer 
parte dessa grande família.”

Eliana Oliveira (14ª Vara) – “Não há 
como repensar a minha vida sem desta-
car a importância da Justiça Federal sobre 
ela. Aqui tive a minha primeira experiên-
cia de emprego logo após a conclusão do 
curso de Direito, imaginando que “passa-
ria uma chuva” e lá se vão 24 anos, graças 
a Deus. Sou muito feliz por ter permane-
cido na Justiça Federal e agradecida pe-
las experiências vividas e pelas amizades 
conquistadas e fortalecidas.”


