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“Justiça Federal Hoje” completa 18 anos
Pedro Braga Filho-Juiz Federal da 19ª Vara

Hoje é um dia muito importante. O 
“Justiça Federal Hoje” completa 18 anos 
de existência.

Seu primeiro número foi publicado 
em 1º/08/1996. Neste longo período, 
sempre foi o jornal de todos que inte-
gram a Seção Judiciária da Bahia.

O jornal surgiu da efetiva estrutura-
ção da Direção do Foro, realizada em 
1996, que passou a contar com equipe 
própria. É importante ressaltar que, em-
bora a referida equipe estivesse formal-
mente desvinculada da SECAD, sempre 
teve a preciosa orientação de Dra. Maria 
do Carmo Vieira Gomar, exemplo maior 
de ser humano e também de servidora 
pública, que se dedicava intensamente 
à Justiça Federal com muita competên-
cia e amor.

Os primeiros servidores da DIREF 
responsáveis pelo jornal foram Iolanda 
Dória, Gesner Braga e Gabriela Pessoa. 
Eles, juntamente com a Dra. Maria do 
Carmo Vieira Gomar, foram essenciais 
para a implantação do “Justiça Federal 
Hoje”. Era uma equipe muito unida e 
entusiasmada com o projeto do jornal 
diário, um grande e inovador desafio.

O objetivo do jornal, desde o início, 
como expresso no editorial que o apre-
sentava aos leitores, foi ser um espaço 
de informação e integração. Na época 
de sua fundação, não havia na Seção 
Judiciária da Bahia máquinas de digi-
talização de textos, internet e mensa-
gens eletrônicas, de modo que a distri-

buição da informação era 
muito difícil, exigindo a 
demorada e dispendiosa 
remessa de cópias de ofí-
cios ou textos para os di-
versos destinatários. Com 
o jornal, todos passaram 
a ter, democraticamen-
te, acesso à informação, 
pois o mesmo além de ser 
distribuído internamente, 
era colocado em vários 
locais públicos no prédio 
da Seção Judiciária, per-
mitindo a sua leitura por 
qualquer pessoa.

O jornal ganhou o in-
teresse e a credibilida-
de dos leitores desde o 
primeiro número porque 
apresenta a informação 
como notícia, de forma 
impessoal, com enfoque 
nos fatos. Além disso, 
manteve o seu compro-
misso de sair diariamente 
e no mesmo horário.

As notícias mais im-
portantes da Seção Judi-
ciária da Bahia e do TRF 
da 1ª Região podem ser 
lidas no “Justiça Federal 
Hoje”. Além das notícias 
relacionadas a temas ad-
ministrativos, o jornal, desde o início, 
também publica textos com assuntos 
jurídicos, culturais e sociais. A coluna 
mais lida e que, acredito, criou o hábito 
da leitura diária do jornal, foi a relativa 

aos aniversariantes do dia, publicada a 
partir do primeiro número. Esta coluna 
mudou a vida social na Seção Judiciá-
ria, pois os aniversários passaram a ser 
mais comemorados.

A Subseção de Irecê realizará de 12 
a 16 de agosto de um mutirão de au-
diências no campus da UNEB daquele 
município. A atividade consistirá na rea-
lização de 1800 audiências de instrução 
e julgamento em processos referentes a 
benefícios previdenciários propostos por 
trabalhadores rurais do sertão baiano, o 
que denota a relevância social do evento. 

Haverá oito bancas de instrução e jul-
gamento presididas por juízes federais e 
uma banca de conciliação, dirigida pelo 
magistrado que coordena o Esforço Con-

Edição n. 4.120. Salvador – Bahia. Sexta-feira, 1º/08/2014.

Reprodução do número 1 do JFH de 1º/8/96, 
em formato A4 e em preto e branco.
18 anos e 4.119 edições atrás.

Continuam atuais as palavras da 
desembargadora federal Neuza Alves, 
atual vice-presidente do nosso Tribu-
nal, escritas quando o JFH completou 
12 anos, “Para o Jornal Justiça Federal 
Hoje, completar doze anos de veiculação, 
mantendo o nível de qualidade e enfren-
tando constantes alterações no comando 
da administração chega a ser uma faça-
nha, principalmente se analisado o fato à 
luz da constatação de que ele é o único 
jornal que continua em circulação diária 
entre as 14 unidades da federação que 
compõem o nosso TRF-1.”

O jornal sempre contou com o apoio 
dos diversos Diretores do Foro e passa-
dos 18 anos, se encontra renovado, com 
cuidadosa diagramação e apresentação 
gráfica maior e colorida, que utiliza a 
fotografia digital, sendo muito bem ela-
borado pelos servidores Luiz Carlos Gou-
lart e Gésner Braga. Sua distribuição 
virtual permite o rápido acesso do leitor, 
em qualquer lugar do mundo às notícias 
da Justiça Federal na Bahia. Creio que o 
“Justiça Federal Hoje” está no caminho 
certo ao procurar ampliar o seu notici-
ário, divulgando frequentemente infor-
mações das Subseções Judiciárias e dos 
Juizados Especiais Federais, aumentan-
do assim o número de leitores.

Parabéns, portanto, para o “Justiça 
Federal Hoje” e todas as pessoas que 
contribuíram e contribuem para o seu 
sucesso.

Subseção de Irecê fará I Esforço 
Concentrado de Audiências

centrado, o juiz federal Eudóxio Cêspe-
des Paes,  que também responderá pelos 
demais processos da Subseção durante 
todo o período.

O mutirão conta com o apoio institu-
cional da Direção do Foro e da Coordena-
ção dos JEFs do TRF da 1ª Região. 

Figuram como parceiros dessa emprei-
tada a Procuradoria Federal com repre-
sentação em Feira de Santana, o Muni-
cípio de Irecê, a Universidade do Estado 
da Bahia, a Caixa Econômica Federal, o 
Ministério Público Federal, a Polícia Mili-
tar, o Exército e a Faculdade de Irecê.

Um presente
Gabriela Pessoa 

Sob a profícua gestão do Dr. Pedro 
Braga Filho, nascia, há 18 anos, o Justi-
ça Federal Hoje!

Lembro-me do entusiasmo de todos 
que à época trabalhavam na Direção do 
Foro e na SECAD em torno da idéia de 
criar um veículo de informação e de in-
tegração na Seção Judiciária da Bahia. 
Sinto-me feliz por ter feito parte dessa 
equipe!

Atualmente, trabalhando no TRF da 
2ª Região, no Rio de Janeiro, o Justiça 
Federal Hoje é um presente, pois, mesmo 
de longe, é possível acompanhar o dia a 
dia de um lugar que me traz recordações 

tão boas, em especial do convívio com 
pessoas sempre amigas e generosas, da-
quelas que cruzam o nosso caminho e se 
tornam inesquecíveis.

Aproveito esta oportunidade para 
mandar, com gratidão e carinho, um 
grande abraço aos amigos que aí tra-
balham!

Gabriela Pessoa foi supervisora da SECOS de 
1996 a 2001. Hoje trabalha no TRF da 2ª Região 


