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À QUERIDA DONA IRÁ

EDIÇÃO ESPECIAL

Editorial
A Oficiala de Justiça Iracema Velame Branco
comemora seus 40 anos de Justiça Federal e também
como associada da ASSERJUF.
Da sua dedicação ao trabalho seus colegas podem
testemunhar mais do que nós, mas da intensa
participação nos eventos desta Associação isto
podemos provar com fotos e publicações do Falajuf
e, sinceramente esperamos, que nem a aposentadoria
afaste Iracema de nós.
Dona de uma extrema simpatia e bom humor, Iracema
é encantadora. De fala mansa e sorriso gentil, a
afabilidade de Iracema é notória e apreciada por todos
que têm o prazer de conhecê-la.
Parabéns Iracema, Deus te Abençoe!
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Q uaren t a ano s de c aminhada
na J u s t i ç a F edera l
Por Dona Irá - CEMAN

E

m 30 de março de 1978 ingressei na Justiça Federal para
ocupar o cargo de Oficial de Justiça, portanto esta data é
muito especial para mim, de muito relevância, e por isso estou rendendo graças a Deus, comemorando 40 anos de serviço nesta respeitosa
instituição. Quando tomei posse, trouxe comigo mais de sete anos trabalhados nas Secretaria de Educação e Cultura e Segurança Pública
do Estado da Bahia, porém, grande parte da minha vida está sendo
dedicada à Justiça Federal. Completei 70 anos de existência em 23 de
outubro de 2017 mesmo assim continuo trabalhando, programando a
minha cabeça para requerer em junho a tão discutida aposentadoria.
Sempre trabalhei com muito amor e zelo, apesar de cometer alguns
erros, próprios do ofício e da pessoa humana. Nada que não pudesse ser consertado, porém nunca desvio de caráter ou de conduta.
Tive a oportunidade de ser convocada, por força de concurso, para servir noutros órgãos federais, tais como SUNAB e Inspetoria
da Delegacia do Trabalho, porém não aceitei nenhuma delas, pois a
minha meta era trabalhar naquele prédio de tapete vermelho, situado na Pça. Teixeira de Freitas, nº 16- Piedade, no Fórum Teixeira
de Freitas, hoje sede da OAB. Vi a Justiça crescer. Éramos quatro
Varas e poucos servidores. Todos se conheciam, desde o Juiz. Até
o menos graduado servidor, motoristas, pessoal da limpeza e segurança. Havia amizade, coleguismo e solidariedade e sempre comemorávamos o Natal com a presença de todos os servidores e familiares. A festa era na garagem, tudo num clima de perfeita harmonia.
Posteriormente outras Varas foram criadas, sete ou oito Varas, se não me engano. Vi muita gente crescer, tais como Gabriel e
Águido, com essa também não precisam me chamar de vovó. Eu vi
nascer a SERJUS, hoje ASSERJUF, o SINDJUFE e a ASSOJAF todas
estas entidades em luta pelo bem estar do Servidor. Éramos atendidos
pelo INSS, o Dr. Nicandro, médico, também Oficial de Justiça, hoje
aposentado, passou a atender os servidores numa saletinha, ali também eram emitidas guias para consulta médica, licenças, entre outros
serviços. Depois de muito avanço veio o PROSOCIAL. Que bênção!
Ainda num clima de amizade e compreensão, trabalhei na
2ª Vara, cujo juiz era o Dr. Jose Cândido de Carvalho Filho e o Diretor Dr. Hélio Quadros Cairo. Trabalhei internamente, pois estava
grávida da minha filha Patrícia e que veio para fazer companhia a
André. Depois, começou a minha missão pelas ruas de Salvador,
recebíamos mandados para diferentes lugares, assim como, Alto do
Cabrito, Itapoan, Barra Avenida, Stiep, Saramandaia, Baixa da Égua
e assim por diante, numa única distribuição, uma vez que não havia delimitação de zonas. Era uma loucura, mas graças a Deus tudo
cumprido e quando surgiu um bendito relógio de ponto a harmonia
começou a diminuir, indelicadezas surgiram, porque saíamos todos na
mesma hora para colocar o cartão e às vezes furavam a fila e há de
lembrar-se que o ponto era batido mais de duas vezes ao dia, se estávamos numa diligência e o horário se aproximava, largava-se tudo o
que se estava fazendo para estar presente no local do trabalho. Graças a Deus que relógio de ponto para Oficial de Justiça nunca mais.
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Quando a sede da Justiça mudou-se para Sussuarana, aumentou consideravelmente o número de servidores e as
diligências também, pois foram criadas outras Varas e a falta de
zoneamento prosseguia até que foi criada a CEMAN que tornou
o trabalho menos penoso, apesar da violência urbana. No início
senti-me insegura e medrosa, porém consegui dar conta das minhas diligências e participar dos rodízios, não de pizza, mas de
zonas. Quando tive há cinco anos um AVC isquêmico, pude escolher uma zona para me fixar e acreditem que acabei escolhendo
uma das mais perigosas, cheia de ladeiras e favelas, isto porque
havia trabalhado anteriormente nela e estava receosa de defrontar-me com o novo. Trabalhei com muita garra e tudo deu certo.
Há muitas coisas que gostaria de relatar, mas o espaço
é muito pequeno e iria enfadar os leitores, porém olho para trás
e vejo que exerci a minha cidadania, valorizando eu mesma o
que faço, procurei respeitar às partes, mesmo aquelas que me
tratavam com arrogância e até com falta de educação. Foram
os ossos do ofício. Sou feliz com o meu sacerdócio, tive tempo
de ter mais duas filhas, Adriana e Ana Luiza, que compõem o
meu quarteto. Só tenho mesmo a agradecer a Deus e a Justiça Federal por poder executar um trabalho que me dá muitas
alegrias, crescimento moral e também recompensa financeira.
Agora que estou às portas da aposentadoria, estou numa zona, que posso dizer o “filé” da Pituba, trabalhando com ânimo e prazer e a sensação de dever cumprido. Depois prosseguirei a minha caminhada, contando historias para
os meus netinhos, que são também a razão do meu viver.
Durante estas quatro décadas, aprendi muito, olhando as
pessoas como cidadãs e filhos de Deus. Com elas eu aprendi a
ser tolerante, paciente, pois a profissão nos exige muito esta postura, além do conhecimento jurídico. Já me deparei com situações
muito estressantes e ver-me diante de pessoas ou lugares que
não me ofereciam segurança. Por tudo isto é que digo: Obrigada
Senhor, por terdes estado comigo este tempo todo no cumprimento das diligências, fazendo-me crer que os Vossos anjos nunca se
distanciaram de mim e mal nenhum me aconteceu ou acontece.
Por tudo que já falei, tenho razão para comemorar os
meus 40 ANOS de JUSTIÇA FEDERAL, porque Deus deu-me um
fardo de acordo com a minha capacidade para carregá-lo. Obrigada Senhor, por todas as pessoas que conheci e convivi no meu
setor de trabalho, dentro e fora da repartição e Vos suplico que envieis sempre anjos ao socorro de cada um dos Juízes e servidores
desta Casa, a CEMAN, os terceirizados, os motoristas, os seguranças, os funcionários da Caixa Econômica e Banco do Brasil, sem
exceção de pessoa alguma, guiando-os e protegendo-os, da mesma forma que tendes feito comigo durante toda a minha jornada.
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