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Aniversariantes
Hoje: Saulo José Casali Bahia, juiz 
federal da 11ª Vara, Isabel Mariana 
Braga de Brito (22ª Vara), Rannieri 
Facundo de Almeida (Paulo Afonso), 
Andressa Alves Fernandes (20ª Vara) e 
Fábio de Santana Costa (VIPAC).Ama-
nhã: Francisca Coelho de Rose da Silva 
(Eunápolis), Marcelo Tony Patterson de 
Almeida (3ª Vara), Moysés Barbosa de 
Castro Dourado (2ª Vara), José Bonfim 
(TECTENGE) e Ducineia Nunes Oliveira 
Luna (Mega Service).
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NOTA DE PESAR

 Por: Diretoria Colegiada do SINDJUFE

Com imenso pesar recebemos a notí-
cia do falecimento da servidora IOLANDA 
DÓRIA DE ALMEIDA, chamada de IOLA 
pelos mais próximos. Felizes esses mais 
próximos e também seus contemporâne-
os que experimentaram ainda a Justiça 
Federal como uma grande família.

Dra. Iolanda deu as primeiras noções 
do que era TRABALHAR NA JUSTIÇA 
FEDERAL e enchia de orgulho os recém 
empossados nas palestras que acon-
teciam após a posse. Noções de ética, 
de comportamento, da importância do 
trabalho aqui realizado, da necessidade 
de manutenção do “perfil do servidor da 
justiça federal” que executa seu trabalho 
com excelência e compromisso. 

Dra. Iolanda é daquela época que não 
se cobrava horas de greve por compreen-
der que o compromisso valia mais do que 
o presencialismo. 

E, avançando na ruptura dos con-
ceitos aprendidos com Dra. Iolanda e 
Dra. Maria do Carmo, a cúpula do Po-
der Judiciário estuda a criação de robôs 
para fazer sentença, e impõe a resolução 
219 para, no mesmo sentido, se reduzir 
o contexto de humanidade no trabalho. 
Bom que Dra. Iolanda e sua grande ami-
ga Dra. Maria do Carmo não verão o re-
sultado disso para o trabalho que ambas 
amavam.

Dra. Iolanda foi a autora da frase “o 
cafezinho aqui é de graça” que foi sua 
resposta a um oferecimento de um “ca-
fezinho” como agradecimento a um en-
caminhamento processual. Entre muitos 
outros exemplos. 

O Sindicato se fez presente nessa úl-
tima homenagem. Iolanda faleceu no dia 
9 de maio e o velório e cremação ocor-
reram ontem, 10 de maio, às 14h, no 
Jardim da Saudade.

O descanso 
da guerreira

A mulher guerreira descansou. Lutou 
muito e agora dorme o sono dos justos.

Tivemos a honra de contar com sua 
participação na Diretoria da ASSERJUF 
por diversas gestões. Sua atuação era 
dinâmica, participativa e altamente res-
ponsável.

Nela tivemos um exemplar modelo de 
servidora pública. Mais que colega, ami-
ga, irmã e mãezona de tantos funcioná-
rios e terceirizados que muito a amavam.

Em nome de todos os associados e 
colegas da Justiça Federal (servidores e 
terceirizados), a ASSERJUF transmite os 
pêsames à sua família e amigos. Durma 
em paz, querida Iolanda.

Mensagem da ASSERJUF

A Despedida da Dra. Iolanda

Por: Juiz Federal Saulo Casali

No JFH de 12/12/2011, quando Io-
landa Dória deixou a Direção da SECAD, 
foi publicado um texto que escrevi cha-
mado “A Despedida da Dra. Iolanda”. O 
texto procurava representar o que nossa 
Iolanda significava para mim, para os 
servidores e magistrados da Seção Judi-
ciária da Bahia e para a Justiça Federal. 
Era o seguinte:

“As pessoas passam, as instituições 
ficam, mas algumas pessoas conseguem 
uma identificação tão grande com as 
instituições que merecem ser lembra-
das pelo exemplo e modelo para as no-
vas gerações.

“Este é o caso de Iolanda Doria. Sem-
pre achei  que a Dra. Iolanda, como to-
dos a chamamos, tinha um quê de dis-
cípula de  outro ícone da Justiça Federal 
na Bahia, Maria do Carmo Vieira Gomar, 
que empresta seu nome ao nosso prédio 
anexo.

“Mais antiga, Maria do Carmo era um 
exemplo de virtude, seriedade, dedica-
ção e competência, tanto em secretaria 
de vara federal quanto na diretoria da 
SECAD.

“O mesmo caminho, coincidente-
mente, traçou Dra. Iolanda. Conheci-
-a ao ingressar como juiz substituto na 
2ª Vara, em setembro de 1993. Havia 
sido diretora escolhida pela juíza federal 
Eliana Calmon, e mantida pelo seu su-
cessor na 2ª Vara, juiz federal Cândido 
Moraes Pinto Filho.

“Com ela principiei os despachos 
na Justiça Federal, e como Diretora de 
Secretaria da Vara, comecei a perceber 
a distinta elegância no contato com os 
juízes, advogados, partes e servidores.

“Facilitou-me a adaptação na Justiça 
Federal, fazendo o possível para que o 
trabalho do jovem juiz federal iniciante 
corresse a contento.

“Removi-me para a 3ª Vara, e já a 
reencontrei na SECAD, auxiliando Dra. 
Maria do Carmo. Nessa altura, empres-

tava seus esforços para a criação deste 
veículo de comunicação, o jornal "Justi-
ça Federal Hoje", junto com Gésner Bra-
ga e Gabriela Pessoa.

“Ao assumir a titularidade e instalar 
a 11ª Vara em 1998, não tive muita he-
sitação em convidá-la para se tornar a 
Diretora de Secretaria, função que ela 
exerceu por cerca de dez anos, até ser 
convidada a assumir a Diretoria da SE-
CAD, pelo colega Antônio Scarpa, e de-
pois mantida pela juíza Cynthia Lopes.

“Na 11ª Vara, era a alma da Secreta-
ria, exemplo para os nossos servidores. 
Na primeira inspeção que fiz, como juiz 
auxiliar da Corregedoria, foi ela quem 
indiquei para que me acompanhasse na 
visita à Seção Judiciária do Maranhão (a 
foto acima é dos Lençóis Maranhenses, 
para onde fomos em um domingo).

“Uma das principais virtudes da Dra. 
Iolanda, em serviço, sempre foi o de de-
monstrar e transmitir os valores da jus-
tiça federal às novas gerações. De uma 
forma extremamente elegante, educada, 
polida.

“Com o crescimento da Justiça Fede-
ral, ocupava-se em treinar os terceiriza-
dos e todos os colaboradores, valorizan-
do o trabalho de cada um, dando-lhes 
orgulho de pertencer a esta instituição.

“Perdi, dentro a companhia para con-
versar sobre a história da Justiça Federal 
(conhecia tudo e todos), da Bahia de sua 
juventude, dos juízes hoje ministros e 
desembargadores, dos fatos pitorescos.

“Dos que ficam, cabe apenas o re-
gistro deste preito de reconhecimento, 
afeto e amizade, em sua casa, a Justi-
ça Federal da Bahia, que sempre esteve 
aberta para recebê-la.”

Espero que ao lado deste texto este-
ja uma foto que a tenha sorridente, pois 
sempre enfrentou a vida com bom humor 
constante, tornando leve o seu fardo. En-
frentando a doença que a levou no dia de 
anteontem, usou certamente este bom 
humor para derrotá-la em muitas ocasi-

ões, distrai-la em outras, até que a jorna-
da se cumpriu e o fio da vida se desfez. 

Toda sua vida foi um colecionar de 
amizades, respeito, admiração. 

No trabalho, representava os valores 
do perfil de dedicação ao serviço e com-
petência que se tornou um padrão para 
as gerações atuais. Sua longa atividade 
na SJBA marcou a história da instituição.

No velório, ontem, falava-se nos ór-
fãos de D. Iolanda, orfandade esta de sua 
bondade, de seu apoio, de sua proteção. 
Da segurança que transmitia sobretudo 
aos mais novos. Somos órfãos de certo 
modo de tudo isto.

Escrevo agora esta segunda despedi-
da, sabendo que as pessoas nunca es-
tarão distantes ou desaparecidas quan-
do presentes em nossos corações e em 
nossas memórias. Seu exemplo, sua luta, 
seu afeto ficaram gravados nos que a co-
nheceram e com ela compartilharam mo-
mentos. 

Deixemos de lado a tristeza, e cele-
bremos a alegria de termos possuído a 
vantagem de haver convivido com a luz, 
que ela representava.


