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Fazer aniversário é comemorar con
quistas. Compreendo a existência

como um processo contínuo de su-
blimação.  E vejo, nesses quarenta
anos de história da Justiça Federal,
um esforço, essa tentativa incansá-
vel,  bem-sucedida, diga-se de pas-
sagem, de reabsorver, digerir as ad-
versidades e, assim, se impor como
instituição de elevado valor moral.

Quem não conhece a Justiça Fede-
ral mais profundamente imagina que
ela existe mesmo só há 40 anos, ta-
manha sua  vitalidade, encarnada na
experiência dos magistrados mais
antigos  e também na jovialidade
dos juízes federais que ingressam to-
dos os anos na carreira. No entanto,
a Justiça Federal nasceu há 117 anos,
ao sopro dos ventos republicanos. Em
Minas, seus primeiros passos  foram
dados em  Ouro Preto, na época, a
capital das Gerais. Seria uma cente-
nária, portanto, se não tivesse sido
apagada à força do cenário do Judi-
ciário brasileiro pela Constituição da
Era Vargas.

A  Justiça Federal foi extinta em
1937. Motivos? Os cientistas sociais
ainda tentam explicar coisas que,
para nós, continuam inexplicáveis.
Imagino, porém, por tudo que a Jus-

tiça Federal representa hoje para nós,
cidadãos, o quanto as pessoas se sen-
tiram náufragas naquele instante...

No entanto, nada resiste ao julga-
mento do tempo, que faz, desfaz e
refaz  o tecido do destino a todo
momento. Um destino no mínimo
curioso, pois, vinte e oito anos de-
pois, o Ato Institucional Número 2
criava a Justiça Federal. Em maio de
1966, em plena ditadura, a Lei 5010
regulamenta seu funcionamento e a
reveste com o formato que possui
hoje.

É verdade que as circunstâncias de
seu nascimento não foram as melho-
res de nossa História. Alguém já dis-
se, uma vez, que a vida nos é dada,
mas não nos é completa e acabada.
Precisamos construí-la  a cada mo-
mento. O viver, quase sempre, é este
esforço supremo e sofrido de superar
as circunstâncias.

Enxergo o amadurecimento da Justi-
ça Federal com lentes límpidas, não
embaçadas pelo pessimismo. Ela
cresceu em volume de trabalho, é
verdade. A democracia, que pôs fim
ao regime militar, foi também seu fer-
mento mais poderoso. O crescimen-
to da Justiça Federal reflete apenas

o aumento de seu grau
de visibilidade social. O
big-bang da prestação
jurisdicional é o resulta-
do vitorioso da liberda-
de sobre as formas coer-
citivas de Poder.

Essa avalanche diária de
processos retrata, sobre-
tudo, uma tendência po-
sitiva: a de uma socie-
dade que busca o diálo-
go em vez da força e

que superou o medo pela coragem
de lutar por seus direitos. A Justiça
Federal é o espelho de uma convul-
são democrática.

Dos despachos escritos a caneta às
petições eletrônicas; das audiências
realizadas entre quatro paredes às
audiências feitas à sombra dos ca-
minhões dos Juizados Itinerantes;  o
que vemos hoje, é uma Justiça que
se recusa a desprezar o passado.

É justamente à esta Justiça versátil e
desprovida de preconceitos que a
Seção Judiciária de Minas Gerais
presta sua homenagem. Contar sua
história com riqueza de detalhes foi
uma das formas encontradas para
demonstrar nosso apreço. A 6ª Edi-
ção da Justiça em Revista é uma edi-
ção especial, voltada aos 40 anos da
instituição. Sua leitura é uma viagem
deliciosa ao túnel do tempo e tam-
bém uma excursão ao futuro, sem
perder de vista a radiografia da rea-
lidade.

Nesta edição, procuramos relembrar
o trabalho valoroso de seus primei-
ros construtores. Os juízes que mar-
caram sua história são citados com
carinho pela coragem, sabedoria e
neutralidade  com que conduziram
suas decisões, numa época repleta
de proibições e pavores.

Ressaltamos também, os desafios
enfrentados pelos novos juízes e as
alternativas criadas para não colocar
em risco a qualidade da prestação
jurisdicional. Em tudo, prevalece o
vigor, a vontade de cumprir os deve-
res da magistratura da forma mais
eficiente possível. Uma Justiça gra-
ta pelo passado, atenta ao presente
e confiante no futuro.

EDITORIAL

Eduardo José Corrêa
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Desembargadora Federal Assusete
Dumont Reis Magalhães

A ligação da Desembargadora Assusete Magalhães com
a Justiça Federal de Minas Gerais é anterior à sua no-

meação como juíza da instituição. Durante anos, a minei-
ra Assusete participou ativamente da vida funcional da
recém-criada Justiça Federal como estagiária, advogada,
Procuradora Autárquica e, por último, Procuradora da Re-
pública. Sua posse como juíza federal, em 1984, foi o iní-
cio de uma carreira marcada pelo êxito. A atual Presiden-
te do Tribunal Regional Federal da 1ª Região conhece bem
a história da Justiça Federal mineira. A Presidente Assusete
concedeu uma entrevista à “Justiça em Revista” na qual
compartilha generosamente suas memórias afetivas sobre
o passado da instituição e fornece perspectivas para o fu-
turo.

 - Como era a Justiça Fede-
ral mineira à época da atuação de
Vossa Excelência como magistrada?

Presidente Assusete - Minha estreita
ligação com a Justiça Federal minei-
ra remonta ao ano de 1971, antes
mesmo de minha graduação em Di-
reito, pela UFMG, em 1973.

Perante a Seccional mineira militei,
de 1971 a 1984, como estagiária,
advogada, Procuradora Autárquica e
Procuradora da República, inicial-
mente numa época em que a Justiça
Federal de Minas Gerais contava
com apenas 3 Varas, das quais eram
Titulares, respectivamente, os hoje
Ministros José Pereira de Paiva, Se-
bastião Alves dos Reis e Carlos Má-
rio da Silva Velloso, que vieram a
engrandecer, merecidamente, o ex-
tinto Tribunal Federal de Recursos, o
egrégio Superior Tribunal de Justiça
e o colendo Supremo Tribunal Fede-
ral.

Contavam eles, à época, com o va-
lioso auxílio dos então Juízes Fede-
rais Substitutos, os saudosos Antônio

Fernando Pinheiro, João Peixoto de
Toledo e Gilberto de Oliveira
Lomônaco.

Construíram esses notáveis e valoro-
sos Magistrados, ao lado de seus de-
dicados servidores — entre eles o pi-
oneiro Wander Rocha Tanure —, o
firme e sólido alicerce da Justiça Fe-
deral no Estado de Minas Gerais,
desde a sua instalação, em 26 de
outubro de 1967.

Mas, sabemos todos, as instituições
só sobrevivem e se fortalecem se
retemperadas pelo vigor das novas
gerações.

O tempo passou e uma nova gera-
ção de Magistrados e servidores en-
grandeceu, ao longo de 40 anos, a
Justiça Federal de Minas Gerais, con-
solidando-a como instituição grandi-
osa, sólida e respeitada, no âmbito
do Poder Judiciário brasileiro.

Dedicados Magistrados e servidores
passaram pela Seccional, alguns por
período maior ou menor de tempo,
mas cada qual nela deixando as

marcas e os frutos de sua inteligên-
cia, de suas energias e de seu traba-
lho, no fortalecimento institucional
da Justiça Federal de Minas Gerais.

Alguns, para nossa tristeza, partiram
para a eternidade, deixando-nos sau-
dosos: Antônio Fernando Pinheiro,
Euclydes Reis Aguiar — cujos nomes
hoje designam dois prédios da Justi-
ça Federal em Belo Horizonte —,
João Peixoto de Toledo, Gilberto de
Oliveira Lomônaco, Heraldo da Cos-
ta Val, José Wilson Ferreira Sobri-
nho, Newton Miranda de Oliveira.

Alguns partiram para outras plagas,
no cumprimento de seu ofício
jurisdicional, ascendendo ao colendo
STF — Ministro Carlos Mário da Sil-
va Velloso —, alguns ao egrégio STJ
— Ministros José Pereira de Paiva,
Sebastião Alves dos Reis, Adhemar
Ferreira Maciel, Fernando Gonçal-
ves e Arnaldo Esteves Lima — e ou-
tros ao TRF/1ª Região — Plauto Ri-
beiro, Catão Alves —, ocupando
ambos a sua Presidência —, Jirair
Meguerian — atual Corregedor-Ge-
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ral da Justiça Federal de 1ª Instân-
cia da 1ª Região —, Osmar Tognolo,
José Amílcar de Queiroz Machado,
Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, An-
tônio Sávio de Oliveira Chaves,
Francisco de Assis Betti.

Outros mais, após anos de dedica-
ção à Justiça Federal mineira — na
qual deixaram a marca de seu tra-
balho e de sua inteligência —, go-
zam de merecida aposentadoria,
exercendo, alguns, o magistério e a
advocacia: João Bosco Leopoldino
da Fonseca, João Batista de Olivei-
ra Rocha, Elder Afonso dos Santos,
Sacha Calmon, Maria Luíza Men-
donça, Maria José de Macedo Ribei-
ro, Sebastião Fratezzi Gonçalves,
Antônio de Paula Oliveira, Antônio
Francisco Pereira,  Vicente Porto de
Menezes, entre outros.

Todos eles, Magistrados e servido-
res que passaram pela Seccional
mineira, nela deixaram o legado de
seu exemplo de profundo comprome-
timento com a causa da justiça e
com o interesse público.

Mas a Seccional de Minas Gerais
tem a felicidade de contar, hoje,
com uma jovem, valorosa e
combativa geração de Magistradas
e Magistrados e de dedicados servi-
dores — liderados, atualmente, pelo
dinâmico Juiz Federal Diretor do
Foro, Eduardo José Corrêa —, traba-
lhando, incansavelmente, nas 32
Varas Federais, em Belo Horizonte,
e nas 22 Varas interiorizadas, em 15
Subseções Judiciárias mineiras, e
enfrentando demanda processual
sempre crescente, bastando menci-
onar que, no final de setembro de
2007, tramitavam, na Seccional de
Minas Gerais, 567.692 processos.

Mas, voltando os olhos aos idos de
setembro de 1984 — quando tomei
posse como Juíza Federal, em Belo
Horizonte, ao lado dos prezados co-
legas Ângela Maria Catão Alves,
Elder Afonso dos Santos e Luiz
Gonzaga Barbosa Moreira —, lem-

bro-me de que, naquela ocasião, en-
contravam-se instaladas 10 Varas
Federais em Belo Horizonte, e atua-
vam, na sede da Seccional,  13
Juízes Federais.

Quando ascendi ao TRF/1ª Região,
em outubro de 1993, éramos, em
Belo Horizonte, 14 Juízes Federais
Titulares e 3 Juízes Federais Substi-
tutos.

Éramos — Magistrados e servidores
da Seccional — como uma grande
família. Todos se conheciam e se
ajudavam no enfrentamento de di-
versos desafios e dificuldades, seja
o da precariedade das instalações da
Rua Carijós, 150 — situação mino-
rada com a desapropriação do imó-
vel situado na Avenida Álvares
Cabral, 1.805, para o qual se trans-
feriu a Justiça Federal mineira em
17 de junho de 1991 —, seja o da
carência de recursos humanos, ma-
teriais e orçamentários, seja o do
crescente aumento da demanda por
justiça, especialmente após o adven-
to da Constituição Federal de 1988,
quando a sociedade brasileira, em
ambiente de convivência democrá-
tica, descobriu a sua cidadania e o
Poder Judiciário.

 - Quais são as principais
lembranças que a Presidente regis-
trou, relativas aos anos pregressos da
instituição?

Presidente Assusete - Se o destino
conduziu-me, em 1993, ao TRF/1ª
Região, em Brasília, como boa mi-
neira não me desgarrei de minhas
origens, da minha querida Minas —
que, diz o cancioneiro, “quem a co-
nhece não esquece jamais” —, Mi-
nas da liberdade, ainda que tardia,
Minas exaltada por Alceu Amoroso
Lima, em vaticínio, como a “chave
da abóboda” da civilização brasilei-
ra.

Não me desgarrei, por certo, da Jus-
tiça Federal de Minas Gerais, na
qual fiz muitos e caros amigos.

Recordando-me de setembro de 1984
— quando passei a integrar a Justiça
Federal mineira —, não posso dei-
xar de ressaltar quão gratificante foi
esse período da minha vida.

Com meus caros colegas Juízes Fe-
derais mineiros, robusteci a
fraternidade do convívio, com eles
partilhei as angústias próprias da ju-
dicatura, com eles dividi plenas ale-
grias pela comunhão de causas e
ideais. Quantas discussões jurídicas
se travavam e quantas soluções para
os litígios se encontravam no lanche
diário dos Juízes Federais... . Éramos
uma grande família trabalhando em
prol da Justiça.

A precariedade das instalações físi-
cas de então, o acanhamento do es-
paço físico, a carência de recursos
humanos, materiais e orçamentários
representaram, à época, grandes de-
safios, que se viram superados, po-
rém, pelo idealismo de Magistrados
e servidores da Seccional mineira,
que a transformaram em instituição
modelar, no âmbito da Justiça Fede-
ral brasileira.

Tenho, como Presidente do TRF/1ª
Região, a firme convicção de que a
travessia, que hoje trilho, realidade
não seria, não fossem as lições hau-
ridas na minha trajetória de vida na
Justiça Federal de Minas Gerais.

 - Quais as mais importan-
tes mudanças ocorridas no órgão,
nestes 40 anos?

Presidente Assusete - Destaco, den-
tre várias, as seguintes:

a) Aumento vertiginoso de deman-
da pelo Poder Judiciário Federal, es-
pecialmente após a Constituição da
República de 1988, bastando men-
cionar que, na Seccional mineira,
tramitavam, em 26 de outubro de
1967, 1.000 processos, número que
cresceu, em setembro de 2007, para
567.692 feitos.
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b) Aumento do número de Varas e
de Juízes Federais: em 26 de outu-
bro de 1967, 6 Magistrados atuavam
na Justiça Federal mineira, em 3
Varas. Hoje, 104 Juízes Federais e
Juízes Federais Substitutos atuam em
54 Varas Federais, na Capital e em
15 cidades-pólo do interior do Esta-
do.

A atual situação, porém, não é a ide-
al. Há necessidade de mais Varas e
de mais Juízes para atender, de ma-
neira adequada e em tempo razoá-
vel, aos conflitos que se apresentam
perante o Poder Judiciário Federal
em Minas Gerais.

Espera-se que,  em breve, seja apro-
vado o projeto de lei, em tramitação
no Parlamento desde 2005, que cria
230 novas Varas Federais e os cor-
respondentes cargos de Juiz e de ser-
vidor, para a Justiça Federal brasi-
leira.

c) Juizados Especiais Federais

Instituídos em 2001, os Juizados Es-
peciais Federais constituem uma
mudança completa de paradigmas.

Criou-se um novo modelo de Justiça
Federal: célere, simples, eficaz e
próxima do cidadão, especialmente
do hipossuficiente.

No âmbito da Seção Judiciária de
Minas Gerais, a partir de 2002 co-
meçaram a funcionar unidades de
Juizado Especial Federal. Hoje, são
5 Varas Federais em Belo Horizon-
te.  De 2002 a 2007, foram distribu-
ídos, nos Juizados Especiais Federais
em Minas Gerais, 490.169 processos
e julgados 381.497 feitos, o que evi-
dencia, sem sombra de dúvidas, a
aproximação da Justiça Federal da
sociedade. Tramitam, atualmente,
191.084 processos. Nas 5 Varas de
Juizados existentes em Belo Horizon-
te, trabalham cerca de 15 Magistra-
dos, para que seja possível a reali-
zação do sonho de milhares de
jurisdicionados.

Também vêm sendo realizados
Juizados Especiais Federais
Itinerantes, inclusive nos mais lon-
gínquos e desassistidos rincões do
Estado, numa nova concepção de
que a Justiça pode vencer distânci-
as, aproximando-se, cada vez mais,
do tecido social.

Os Tribunais Regionais Federais, jun-
tamente com o Conselho da Justiça
Federal, têm lutado, dia após dia,
para sensibilizar o Congresso Naci-
onal da importância da aprovação
do Projeto de Lei 5.829/2005 — que
cria 230 novas Varas Federais no
Brasil —, a fim de que possa ser con-
solidado especialmente o trabalho de
sucesso dos Juizados Especiais Fede-
rais, com repercussão direta na res-
ponsabilidade ético-social do Esta-
do Brasileiro, como um todo.

d) Consolidação do processo de
interiorização da Justiça Federal

Nos últimos três anos, intensificou-
se tal processo. Hoje, a Justiça Fe-
deral da Primeira Região está pre-
sente nas 13 capitais dos Estados
Federados, na Capital da República
e em 42 cidades-pólo do interior do
País. O TRF/1ª Região está procuran-
do dotar tais Subseções Judiciárias
das melhores condições materiais e
humanas possíveis, a fim de que a
população possa ter um atendimen-
to rápido e eficiente. As dificulda-
des são muitas, mas os resultados já
podem ser por todos vistos.

No âmbito da Seção Judiciária de
Minas Gerais,  a Justiça Federal está
presente em 16 cidades mineiras:
Belo Horizonte (32 Varas),  Juiz de
Fora (3 Varas), Uberlândia (3 Varas),
Uberaba (2 Varas), Divinópolis   (2
Varas), Governador Valadares (2
Varas), Passos, São Sebastião do Pa-
raíso, Patos de Minas, Montes Cla-
ros, Lavras, Varginha, Pouso Alegre,
Sete Lagoas, Ipatinga e São João Del
Rei.

Para minorar a ausência da Justiça

Federal em outras cidades mineiras,
por inexistência de Vara — cuja ins-
talação depende do Parlamento —,
o TRF/1ª Região está firmando diver-
sos convênios com Universidades,
para a implantação de Postos Avan-
çados de Atendimento dos Juizados
Especiais Federais. Assim já está
ocorrendo em Viçosa e em Paracatu.

e) Conciliação

Dentro da crise estrutural do Estado
Brasileiro, notadamente quanto ao
Poder Judiciário, tornou-se necessá-
ria a procura de técnicas alternati-
vas para resolver os conflitos que são
postos perante a Justiça. Assim, nos
últimos anos, a Justiça Federal bra-
sileira tem intensificado a técnica da
mediação/conciliação como alterna-
tiva para solução dos conflitos. Hoje,
o próprio Conselho Nacional de Jus-
tiça implementou um grande Proje-
to Nacional “Conciliar é legal”, com
resultados estimulantes.

Na Primeira Região, têm-se obtido
índices excelentes de conciliação,
inclusive no âmbito da Segunda Ins-
tância. Para exemplificar, o Projeto
de Conciliação do Sistema Financei-
ro da Habitação, desenvolvido em
parceria com a CEF e a Empresa
Gestora de Ativos – EMGEA, alcan-
ça um índice superior a 52% de acor-
dos.

No âmbito da Seção Judiciária de
Minas Gerais, o percentual de acor-
dos é superior a 60%.

Experiências como essa comprovam
que a mudança de paradigma é ine-
vitável e que se faz necessária a subs-
tituição da cultura do litígio pela da
conciliação, em nome da pacifica-
ção social e em benefício de uma
prestação jurisdicional mais célere
e efetiva.

f) Virtualização processual

A Justiça Federal da Primeira Região está,
hoje, integralmente informatizada, com
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PREPARO DA ENTREVISTA: CARLA COSTA POPPE E
CHRISTIANNE CALLADO DE SOUZA

REDAÇÃO DO DEPOIMENTO: PRESIDENTE DO TRF/
1ª REGIÃO, DESEMBARGADORA FEDERAL
ASSUSETE MAGALHÃES

equipamentos apropriados. A atuali-
zação do parque tecnológico tem
sido uma preocupação constante de
todas as Administrações do Tribunal.

A atual Administração passou a de-
senvolver e a implementar a chama-
da virtualização processual, com sis-
temas apropriados, que compõem o
chamado E-JUS.

Assim, nos Juizados Especiais Fede-
rais já existe, para os processos no-
vos, nas Capitais e nas Subseções
Judiciárias mais antigas, o
ajuizamento, o processo e o julga-
mento virtual dos feitos. Trata-se da
chamada “Justiça sem papel”, outra
inovação que poderá, sem sombra de
dúvidas, reduzir os custos dos proces-
sos e agilizar sua tramitação, em
benefício dos jurisdicionados.

Em outubro de 2006, os Tribunais
Regionais Federais da 1ª e da 3ª Re-
giões implantaram, com o apoio do
Conselho da Justiça Federal, sob a
presidência do eminente Ministro
Raphael de Barros Monteiro Filho, e
com o respaldo da digna Sra. Presi-
dente do colendo Supremo Tribunal
Federal, Ministra Ellen Gracie, os
projetos-piloto dos denominados
“executivos fiscais virtuais”. Assim,
a cobrança judicial dos créditos da
Fazenda Pública Federal começa a
ser executada virtualmente. A expe-
riência vem sendo desenvolvida na
18ª Vara Federal da Seccional do
Distrito Federal e está em fase  de
validação e de digitalização do acer-
vo processual anterior.

Nesta área virtual, o TRF/1ª Região
também firmou convênio com a
Receita Federal (INFOJUD — Infor-
mações ao Judiciário), com o Minis-
tério da Justiça (INFOSEG — Infor-
mações de Segurança Pública) e com
o Banco Central (BACENJUD), para
acesso a bancos de dados, pelos
Juízes Federais, contribuindo para a
agilização processual.

Os aparelhos de biometria e os cha-
mados smart cards  foram adquiridos

e já se encontram com as Diretorias
de Foro das Seccionais da 1ª Região,
para continuidade do Projeto de
Certificação Digital dos Operadores
do Sistema (Magistrados e dirigen-
tes).

No âmbito da Seção Judiciária de
Minas Gerais, os efeitos da
virtualização processual são signi-
ficativos. Tramitam, hoje, mais de
30.000 processos virtuais somente
nas Varas de Juizados Especiais Fe-
derais em Belo Horizonte.

g) Aquisição de prédios próprios e
adequados para a Sede  da Seção
Judiciária de Minas Gerais

Em 17 de junho de 1991, as 14 Va-
ras da Justiça Federal em Belo Hori-
zonte e a Secretaria Administrativa
transferiram-se das precárias insta-
lações da Rua Carijós, 150, para o
prédio da Avenida Álvares Cabral,
1.805, em Belo Horizonte, adquiri-
do mediante desapropriação, por
utilidade pública, do aludido imó-
vel.

Mas, em pouco tempo, o crescimen-
to da Justiça Federal em Belo Hori-
zonte exigiu que as suas várias ati-
vidades passassem a funcionar em
5 endereços distintos na Capital, com
evidente prejuízo para o serviço e
para seus usuários.

Com o apoio do Poder Executivo,
especialmente do Senhor Vice-Pre-
sidente da República, o mineiro Dr.
José de Alencar Gomes da Silva, em
21 de dezembro de 2006, o TRF/1ª
Região adquiriu, mediante desapro-
priação,  por utilidade pública, três
novos prédios contíguos ao único
prédio próprio da Justiça Federal em
Belo Horizonte, com ele formando
um complexo de edificações cen-
tral e interligado, para melhor aten-
der às necessidades dos
jurisdicionados mineiros.

 - Que perspectivas a Presi-
dente visualiza para a Justiça Fede-
ral em Minas Gerais?

Presidente Assusete - Muitas são as
perspectivas e as propostas para o
futuro.

Podem-se destacar, todavia, neste
momento, o planejamento e a im-
plantação próxima da chamada Uni-
versidade Corporativa, no âmbito do
TRF/1ª Região e das suas Seções e
Subseções Judiciárias, para pensar e
consolidar o projeto de excelência
da administração judiciária, fazen-
do a integração das 14 unidades fe-
derativas e aproveitando, sobretudo,
o sistema da VIDEOCONFERÊNCIA,
para realização de cursos de forma-
ção e aperfeiçoamento de magistra-
dos e servidores, bem como para tor-
nar possíveis os julgamentos virtuais
das Turmas Recursais, conforme pre-
vistos na legislação de regência.

Para a Seção Judiciária de Minas
Gerais, pretende-se continuar lutan-
do por um número maior de Varas,
especialmente para os Juizados Es-
peciais Federais, porquanto cada
Vara de JEF da Capital ainda possui
uma média de 35.000 feitos em
tramitação, e para o interior, a fim
de aproximar ainda mais a Justiça
Federal da sociedade.

Pretende-se, também, com o aumen-
to de cargos de magistrados no TRF/
1ª Região, aprovado pelo Conselho
de Justiça Federal e em apreciação
pelo Superior Tribunal de Justiça,
instalar Turmas descentralizadas do
TRF/1ª Região em Belo Horizonte, a
fim de que os recursos judiciais,
oriundos de Minas Gerais, possam ser
julgados no próprio Estado. Tal me-
dida, por certo, representará a gêne-
se da instalação futura de um Tribu-
nal Regional Federal em Belo Hori-
zonte, há muito esperado pela co-
munidade mineira.
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 - Como o senhor analisa a
evolução da Justiça Federal nestes
40 anos de história?

Diretor do Foro Eduardo José Corrêa
Analiso a evolução da JF com oti-
mismo e ao mesmo tempo com mui-
ta preocupação. A torrente de de-
mandas, que reflete um avanço em
termos de democratização da esfera
pública, também tira nossas noites
de sono. Se por um lado a corrida ao
Judiciário sinaliza uma consolidação
da cidadania, por outro lado, expõe
toda a fragilidade de um sistema que
parece não comportar a liberdade de
requerer conquistada pelas pessoas.

O Estado que fomenta a democrati-
zação é o mesmo que agride os di-
reitos e abarrota nossos escaninhos
de processos, sem oferecer condi-
ções estruturais para que a Justiça
sobreviva. Esta contradição provoca
em todos nós, operadores do Direi-
to, uma aflição terrível. Ousaria di-
zer que estamos mesmo na Era dos
Direitos, mas não na era de um Judi-
ciário industrial. A modernidade nos
imprime um ritmo de fábrica de sen-

tenças e decisões, mas ainda não
temos instrumentos, tecnologia, re-
cursos humanos suficientes para pro-
cessar as toneladas de pedidos que
chegam até nós diariamente. Temos
vontade, um regime de dedicação
intensa e exclusiva e lutamos para
encontrar as melhores soluções no
sentido de desafogar a Justiça. Tudo
isso indica que ainda temos um lon-
go caminho pela frente. O importan-
te é não perder de vista a consciên-
cia desse momento. Nisso, os esfor-
ços que o Judiciário faz atualmente
para se tornar um Poder mais efici-
ente são realmente merecedores de
aplauso.

 - Quais as ações já
implementadas na gestão de Vossa
Excelência e quais as metas de sua
administração, com vistas a garantir
um futuro melhor para a instituição?

Diretor do Foro Eduardo José Corrêa
A partir da minha posse, a primeira
ação foi dar início às providências
para adaptação dos imóveis desapro-
priados pelo Decreto Presidencial de
26 de dezembro de 2006. Todos os

O juiz federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, Eduardo José Corrêa, natural de Itapecerica/
MG, é graduado em Direito pela Faculdade Mineira de Direito da Universidade Católica de Minas Gerais e em
Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Administrativas do Centro Universitário UNA, em Belo
Horizonte. Fez também pós-graduação com especialização em Direito Processual no IEC/PUC Minas.

Dono de rica bagagem profissional, adquirida principalmente no exercício da advocacia em empresas privadas,
Eduardo José Corrêa entrou para a magistratura federal no ano de 1994. Atuou como juiz federal substituto da
6ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais até ser titularizado na 9ª Vara Federal de Salvador.

Em 1999, voltou a Belo Horizonte para comandar a 21ª Vara Federal – da qual é titular
ainda hoje. No período de 2002 a 2003, o magistrado foi convocado para prestar auxílio
ao TRF/1ª Região.

Foi Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais no período de 2006/2007.
Em maio de 2007 assumiu a Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais para
um mandato que se estenderá até maio de 2008.

Com o currículo pontuado por inúmeros cursos de aperfeiçoamento, no Brasil e no
exterior (Curso de Direito Constitucional e Direito Internacional na Universidade de
Lisboa/ Portugal, em 1998 e Seminário de Direito Ambiental em Limoges, França, em
2004), participações em seminários, e aprovações em concursos públicos, o juiz federal
tem sua carreira marcada pelo brilho do saber Jurídico.

Nesta entrevista, o Diretor do Foro expõe o passado, o presente e uma visão do futuro da
Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais.

projetos foram desenvolvidos pela
própria equipe administrativa, com
o objetivo de reduzir os custos de
reforma, e têm como premissa asse-
gurar uma estrutura adequada à nova
realidade da JFMG, observando as
necessidades próprias de cada uni-
dade, em especial dos Juizados Es-
peciais Federais. As obras foram ini-
ciadas e as contratações complemen-
tares estão sendo finalizadas. É pre-
ciso salientar que a Direção do TRF/
1ª Região não tem poupado esforços
para garantir as verbas necessárias,
especialmente a Presidente,
Desembargadora Assusete Maga-
lhães e o Diretor-Geral, Dr. Felipe
Jacinto.

Outra ação importante está voltada
para a implementação de ferramen-
tas tecnológicas regulamentadas
pelo Tribunal, dentre elas a
certificação digital, que se mostra
imprescindível para a segurança e
integridade de qualquer modelo de
processo eletrônico. A assinatura di-
gital possibilitará, ainda, o acesso ao
INFOJUD, que permitirá ao magis-
trado obter informações diretas da

Eduardo José Corrêa: Opiniões e Diretrizes
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Secretaria da Receita Federal, sim-
plificando e agilizando o acesso a
dados protegidos pelo sigilo fiscal.

O Projeto de Conciliação, lançado
pelo Conselho Nacional de Justiça
no ano passado, tem merecido aten-
ção especial desta gestão. Registra-
se um crescente índice de acordos,
tanto nos processos de financiamen-
to da casa própria pela CEF, como
nos processos do JEF, ambos com
grandes benefícios aos
jurisdicionados por propiciarem de-
cisões mais rápidas. É preciso regis-
trar que cabe à Diretoria do Foro for-
necer o apoio e a estrutura necessá-
rios; o sucesso do projeto deve ser
creditado aos Juízes e servidores, que
com seu entusiasmo abraçaram essa
idéia. Destaque especial para o Juiz
Federal Evaldo Fernandes de Olivei-
ra, filho, que de forma abnegada
coordena o projeto em Minas.

Também neste ano está sendo reali-
zado, após rigorosa seleção, o pri-
meiro descarte de processos admi-
nistrativos e judiciais, dentro do Pro-
grama de Gestão de Documentos
instituído pelo Conselho da Justiça
Federal e já adotado pelo nosso Tri-
bunal. Essa iniciativa por um lado
racionaliza a guarda de documen-
tos, reduzindo a necessidade de es-
paço para os arquivos judicial e ad-
ministrativo - por outro lado, consti-
tui medida de alto cunho social e de
consciência ecológica, na medida
em que as toneladas de papel, de-
pois de trituradas, estão sendo doa-
das às cooperativas de catadores de
produtos reciclados, que apuram ren-
da com a comercialização desse
material. Também esse projeto vem
sendo coordenado pelo Juiz Federal
Evaldo Fernandes de Oliveira, filho,
da 14ª Vara Federal.

Outra medida adotada foi a amplia-
ção da área ocupada pelo Arquivo
Judicial, que conta com acervo su-

perior a 1.000.000 de processos. Essa
ampliação foi conseguida com o
remanejamento para o Ed. Sede III
de alguns setores anteriormente ins-
talados no Ed. Bolsa de Valores, den-
tre eles o Almoxarifado. Tal provi-
dência evitou a suspensão do rece-
bimento de processos remetidos ao
Arquivo Judicial, que tantos transtor-
nos acarretam às Varas Federais.

É claro que o objetivo central da
Diretoria do Foro é dotar a JFMG dos
meios necessários para que a presta-
ção jurisdicional seja célere e efeti-
va. Mas, a administração de um ór-
gão com essas dimensões é tarefa das
mais complexas. Os desafios são
muitos: é preciso lidar com as limi-
tações dos recursos materiais e hu-
manos, assegurar uma gestão efici-
ente e responsável das verbas públi-
cas, racionalizar os gastos e, ao
mesmo tempo, preparar a Seccional
para os avanços tecnológicos e para
a crescente informatização proces-
sual, tudo isso sem descuidar da res-
ponsabilidade social.

  - Em breve, a Justiça Fe-
deral de Primeiro Grau em Minas
Gerais estará totalmente instalada
nos prédios recentemente desapropri-
ados em Santo Agostinho. O senhor
poderia falar sobre o projeto de ocu-
pação dos novos espaços?

Diretor do Foro Eduardo José Corrêa
A transferência das unidades será
gradativa: concluídas as obras no Ed.
Sede II1, as Varas Cíveis serão para
lá transferidas. Em seguida iniciar-
se-á a reforma do Ed. Sede III2, que
abrigará as Varas dos Juizados Espe-
ciais Federais (JEF), as Turmas
Recursais, as Varas de Execução Fis-
cal e as Previdenciárias. Paralela-
mente será adaptado o Ed. Sede I3,
onde permanecerão as Varas Crimi-
nais e a Vara Agrária, sendo que to-
das terão sua área ampliada, com
adequação da estrutura física às ne-

cessidades específicas. Também nes-
se prédio ficarão a Diretoria do Foro
e as unidades Administrativas, além
das instalações da Representação do
TRF/1ª Região em MG.

As peculiaridades da Justiça Federal
exigiram alterações profundas nos
prédios, mas tenho certeza que essa
nova configuração, com o agrupa-
mento das Varas por especialidade,
trará benefícios aos advogados que
aqui militam e aos jurisdicionados.

  - Quais as perspectivas
que o senhor visualiza, em curto pra-
zo, para a Justiça Federal de Primei-
ro Grau em Minas Gerais?

Diretor do Foro Eduardo José Corrêa
Muitas iniciativas, providências e
mobilizações do Judiciário já dese-
nham o caminho do futuro. A
interiorização, ou seja, a implanta-
ção de novas Varas Federais em
comarcas é um grande passo para
desobstruir a Justiça e facilitar o aces-
so do cidadão. Outra medida
emergencial seria a ampliação e
melhor estruturação dos Juizados Es-
peciais Federais. Não adianta reti-
rar juízes de suas Varas de origem
para suprir as necessidades dos JEFs.
É necessário equipar os Juizados com
recursos suficientes para seu funcio-
namento. Outra medida que também
acredito possa melhorar muito a pres-
tação jurisdicional de nossa
Seccional e ao mesmo tempo alivi-
ar a carga de processos na 2ª Instân-
cia seria a criação de um TRF em
Minas Gerais. E por fim, a grande
esperança para o futuro a
virtualização de todos os processos.
Uma Justiça sem papel, fazendo o
melhor uso da tecnologia a favor de
seu público. Tudo isso não está dis-
tante. A modernidade já entrou nes-
sa Casa, basta agora entranhá-la no
nosso dia-a-dia.

1 Ed. Euclydes Reis Aguiar – Av. Álvares Cabral, 1.741
2 Ed. Oscar Dias Corrêa – Rua Santos Barreto, 161
3 Ed. Antonio Fernando Pinheiro – Av. Álvares Cabral, 1.805

POR CHRISTIANNE CALLADO DE SOUZA
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movimento era protestar contra as au-
toridades federais. Nas avenidas
Amazonas e Paraná os policiais fo-
ram surpreendidos por um “bombar-
deio” de ovos, batatas, cebolas e ou-
tros legumes retirados do refeitório
da faculdade. Vários estudantes fo-
ram presos e autuados em flagrante
por crime cometido contra a segu-
rança nacional.

Na mesma manhã em que houve o
enfrentamento entre estudantes e po-
liciais, foi realizada a missa em Ação
de Graças, na Igreja Nossa Senhora
do Carmo, pela Justiça Federal que
então era instalada. Compareceram
os juízes federais, suas famílias e con-
vidados.

A Justiça Federal nasceu num perío-
do conturbado da história do país.
Eram os “anos de chumbo”. No dia
24 de outubro, dois dias antes da so-
lenidade de instalação da Justiça Fe-
deral, o governo do Marechal Costa

e Silva transferiu-se para Belo Hori-
zonte, uma prática que já havia sido
adotada em São Paulo e no Recife.
O Presidente, empossado em março
daquele ano, trouxe para Belo Hori-
zonte todo o seu Ministério. Duran-
te quatro dias, de 24 a 27 de outu-
bro, Minas Gerais sediou o governo
federal.

O Presidente Costa e Silva ficou ins-
talado no recém-construído Palácio
dos Despachos. A primeira reunião
oficial do Presidente foi realizada
com as presenças do Governador mi-
neiro Israel Pinheiro e do  Ministro
dos Transportes Mário Andreazza.

Muitos historiadores consideram o
governo de Costa e Silva como um
dos mais duros da ditadura militar.
Durante o seu mandato houve o acir-
ramento do movimento estudantil e
das greves de operários. A guerrilha
urbana, seqüestros e assaltos a ban-
cos organizados pelos estudantes

E se viajar no tempo fosse possível? E se a ficção criada por
H. G. Wells, em 1895, no clássico “A Máquina do Tempo”
pudesse se tornar realidade? Albert Einstein vislumbrou essa
possibilidade na sua famosa Teoria da Relatividade.EEssa é a história da Justiça Fe

deral de Minas Gerais, em sua
segunda fase. Uma história que

começou há quarenta anos. O ano
de sua instalação será o destino da
nossa viagem no tempo.  Sejamos,
durante um breve momento, “turis-
tas da história”. Vamos percorrer ruas,
descobrir o que as pessoas conversa-
vam, as músicas e notícias que ou-
viam, enfim, o que estava aconte-
cendo no Brasil e em Minas Gerais
no dia 26 de outubro de 1967.

Nossa viagem começa num táxi, em
Belo Horizonte. Os acordes de “Lucy
In The Sky With Diamonds”, tercei-
ra faixa do recém-lançado disco “Sgt.
Pepper's Lonely Hearts Club Band”,
dos Beatles, saem do rádio. O moto-
rista faz um comentário jocoso so-
bre jovens ingleses de cabelos esqui-
sitos e, impaciente, gira o dial do
rádio. Uma voz, ainda pouco conhe-
cida, canta: “Caminhando contra o
vento, Sem lenço e sem documento,
No sol de quase dezembro, Eu
vou...”. É a música “Alegria Alegria”,
de Caetano Veloso. A canção aca-
bara de conquistar o 4º lugar no III
Festival de Música Popular Brasilei-
ra, cujo vencedor foi “Ponteio”, de
Edu Lobo.

Os versos de Caetano Veloso são
substituídos pelas notícias.  A voz
metálica do locutor informa que es-
tudantes da Faculdade de Ciências
Econômicas e policiais do Departa-
mento de Vigilância, antigo DOPS,
entraram em confronto, por volta das
11 horas daquele dia. Os estudantes
fizeram três piquetes em alguns pon-
tos da cidade. O objetivo do
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Juízes participam da missa em Ação de Graças realizada no dia 26 de outubro de 1967
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marcaram essa tumultuada época.

Mas se a cena política era cinza, as
cores da paisagem cultural não po-
deriam ser mais vivas. No mundo oci-
dental, a juventude rebelava-se con-
tra a sociedade de consumo e a co-
municação de massa. Foi a época dos
grandes festivais de música, da
contracultura, do movimento hippie,
dos filmes de vanguarda, da
Tropicália, do psicodelismo. A gera-
ção flower power cantava canções
de “paz e amor”, mas defendia com
a mesma energia os ideais revoluci-
onários. O sonho ainda não havia
acabado.

Belo Horizonte não ficou imune às
mudanças que ocorriam no mundo.
Continuando nosso passeio, vemos,
pela janela do táxi, uma Belo Hori-
zonte modernizada. O perfil da “ci-
dade jardim” mudara nos últimos
anos. A pacífica cidade, que já teve
nome de curral, adquirira ares de me-
trópole. Arranha-céus faziam parte do
novo cenário. A indústria crescia em
ritmo acelerado. Passamos pela Pra-
ça Sete, palco recente de manifesta-
ções contra a ditadura militar. Ve-
mos nas calçadas a moda jovem com
suas cores lisérgicas e comprimen-
tos variados. A minissaia faz
contraponto aos vestidos longos esti-
lo hippie.

Foi nesse cenário de efervescência
política e cultural que o juiz José Pe-
reira de Paiva dirigiu-se ao Salão No-
bre do Edifício do Banco de Crédito
Real, na rua Espírito Santo, 485, às

16 horas daque-
le dia 26, para
participar da
instalação sole-
ne da Justiça
Federal em Mi-
nas Gerais.

José Pereira de
Paiva presidiu
a Comissão de
Instalação da
Justiça Federal

em Minas, criada em 28 de abril de
1967, composta pelos também juízes
federais Sebastião Alves dos Reis,
Antônio Fernando Pinheiro, Carlos
Mário da Silva Velloso, João Peixoto
de Toledo e Gilberto de Oliveira
Lomônaco. Esses juízes foram os ar-
tífices da nova Justiça.

O jornal “Estado de Minas”, de 28
de outubro de 1967, assim descreveu
a solenidade: “O primeiro orador foi
o Ministro Antônio Neder. Seguiram-
se o Procurador João Bras da Costa
Val Filho, o advogado Rui de Sousa,
que recebeu delegação para falar em
nome da Ordem dos Advogados do
Brasil. Por fim, falou o juiz José Pe-
reira de Paiva, primeiro juiz nomea-
do para a Justiça Federal, em Mi-
nas.”

Prestigiaram a solenidade de insta-
lação João Franzen de Lima, repre-
sentando o Governador de Minas Ge-
rais, Israel Pinheiro, o Ministro Antô-
nio Neder, Corregedor da Justiça, os
presidentes do Tribunal de Alçada,
do Tribunal Regional do Trabalho, do
Tribunal Eleitoral, magistrados, fami-
liares e advogados.

Os convidados poderiam assistir,
após a solenidade, caso desejassem,
a apresentação do jovem e já consa-
grado pianista mineiro Nelson Freire,
no Palácio das Artes. O virtuose pia-
nista, com apenas 24 anos, fez a
apresentação inaugural do Palácio
das Artes, ainda em construção, no
dia 26 de outubro. O público aco-
modou-se em cadeiras de ferro em-

prestadas do Mineirão. Uma
extasiada platéia assistiu ao reper-
tório escolhido pelo artista, que con-
tinha Brahms, Villa-Lobos, Chopin,
Busoni e Bach. No anúncio da apre-
sentação, lia-se: “Local: obras do Pa-
lácio das Artes”. O concerto foi ofe-
recido pelo governo de Minas ao Pre-
sidente Costa e Silva.

No edifício do Banco de Crédito

Real, os juízes e convidados presen-

tes ao evento de instalação da Justi-

ça Federal participaram, após a Ses-

são Solene, da bênção religiosa das
instalações das três novas varas.

Não era a primeira vez, no entanto,
que Minas Gerais ouvia falar em Jus-
tiça Federal.

Voltando ainda mais no
tempo: a primeira fase da
Justiça Federal

A origem da Justiça Federal no Bra-
sil confunde-se com a história da Re-
pública. O Decreto 848, de 11 de
outubro de 1890, criou a Justiça Fe-
deral brasileira pouco menos de um
ano após a Proclamação da Repú-
blica, em 15 de novembro de 1889.
A Justiça, até então, era nacional,
centralizada nas mãos do Imperador.

A criação da Justiça Federal marca
o início do regime federativo. A nova
Justiça, sob a égide da República,
foi inspirada no modelo norte-ame-
ricano. Vera Lúcia R. S. Jucovsky,
juíza federal de São Paulo, analisa:
“O Direito norte-americano teve
grande influência nos primórdios do
federalismo brasileiro, como se pode
verificar na organização do Supre-
mo Tribunal Federal, lastreada na
Suprema Corte dos Estados Unidos,
inclusive, no tocante às suas deci-
sões”.1

Os magistrados eram chamados de
Juízes de Seção ou Juízes Federais.
A esse respeito, o juiz federal da 4ª
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1 JUCOVSKY, Vera Lúcia R. S. Justiça Federal nos Países que a Adotam, p. 81

Solenidade de instalação da Justiça Federal de Minas Gerais, em 1967
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A Justiça Federal teve várias sedes
entre 1890 e 1937. A cidade de Ouro
Preto, antiga capital de Minas Gerais,
sediou o Foro Federal durante os pri-
meiros anos de sua existência.  No
ano de 1899, a Justiça Federal foi
transferida para a Cidade de Minas
Gerais, atual Belo Horizonte.3

A maior parte das ações, naquela épo-
ca, eram as de executivo fiscal (atu-
al execução fiscal). Havia também
ações possessórias, ações de demar-
cação, mandados de segurança,
ações de crime de moeda falsa, car-
tas precatórias e até rogatórias.4

Antes da extinção da Justiça Federal
pela Constituição de 1937, havia va-
ras federais funcionando em Belo Ho-
rizonte e suplentes de juízes em to-
das as comarcas mineiras. Uma notí-
cia publicada no jornal “Estado de Mi-
nas” informou que, quando o Estado
Novo de Getúlio Vargas pôs fim à
Justiça Federal, todos os processos da
justiça mineira foram arquivados no
cartório Sebastião Caetano, do tercei-
ro ofício criminal. Lá ficaram guar-
dados também os documentos de pos-
se dos juízes, as atas das audiências
etc.

A última audiência realizada pela Jus-
tiça Federal mineira aconteceu em
10 de novembro de 1937, presidida
pelo juiz Edmundo de Macedo
Ludolf. O jornal “Estado de Minas”
assim descreveu o momento históri-
co: “Estava sendo julgado Nathanael
Cândido e o advogado era o dr. José
Monteiro de Castro, que pediu    adi-
amento da sessão. O Procurador da
República em Minas, dr. Marcelo
Silviano Brandão, deu seu parecer fa-
vorável ao adiamento. Só que o pro-
cesso não foi à frente porque logo de-
pois Getúlio Vargas acabou com a
Justiça Federal.”  Foi encerrada, des-
sa maneira, a primeira fase da Justi-
ça Federal em Minas Gerais. O juiz
Edmundo Ludolf foi colocado em dis-
ponibilidade. Anos mais tarde, em

1947, com a cria-
ção do Tribunal
Federal de Recur-
sos, Edmundo
Ludolf foi nomea-
do Ministro da-
quela Corte.

A Constituição de 1937
encerra a primeira fase da
Justiça Federal

A autoritária Constituição de 1937,
conhecida como a Constituição Po-
laca, extinguiu a Justiça Federal e a
Justiça Eleitoral. Os magistrados fe-
derais com mais de 30 anos de car-
reira foram aposentados e os demais
foram colocados em disponibilidade
com proventos proporcionais. A Jus-
tiça Federal que nascera com o fede-
ralismo em 1890, perece com o en-
fraquecimento do mesmo em 1937.

A Constituição de 1946 manteve a
exclusão da Justiça Federal de primei-
ro grau, porém, criou o Tribunal Fe-
deral de Recursos, que funcionava
como segundo grau de jurisdição no
tocante às causas que envolviam a
União. A primeira sessão do novo tri-
bunal foi realizada no dia 23 de ju-
nho de 1947, no Rio de Janeiro. A
primeira instância da Justiça Federal,
no entanto, continuava sendo
exercida pelos juízes de Direito.

Passaram-se vinte e oito anos, após a
promulgação da Constituição de
1937, até a Justiça Federal ser
restabelecida no Poder Judiciário bra-
sileiro. O Ato Institucional 2, publi-
cado durante o Governo Castello
Branco, em outubro de 1965, incluiu
os juízes federais no rol dos órgãos
que compõem o Poder Judiciário e de-
finiu a competência dos mesmos.  O
mesmo Ato, porém, suspendeu as ga-

Região Vladimir Passos de Freitas, no
livro “Justiça Federal: histórico e evo-
lução no Brasil”, esclarece: “Cada
Estado e o Distrito Federal, à época
no Rio de Janeiro, contavam com
uma Seção Judicial e um só Juiz
Seccional. Os Juízes Seccionais eram

nomeados pelo Presidente da Repú-
blica, com um mínimo de quatro anos
de prática de advocacia ou magis-
tratura, e gozavam de vitaliciedade
e inamovibilidade. Havia também
Juízes Substitutos, estes com manda-
to de seis anos.” 2

Um dos primeiros juízes federais de
Minas Gerais chamava-se Eduardo
Ernesto da Gama Cerqueira. Natural
de São João Del Rei, Eduardo Ernesto
formou-se pela Faculdade de Direito
de São Paulo, em 1868. Foi verea-
dor, senador e Vice-Presidente de
Minas Gerais, cargo que corresponde,
hoje, ao de Vice-Governador.  Após
a Proclamação da República, foi in-
dicado pelo Marechal Floriano Pei-
xoto para ocupar o cargo de Ministro
do Supremo Tribunal Federal, mas op-
tou por ser juiz seccional em Minas
Gerais.
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² FREITAS, Vladimir Passos de. Justiça Federal – Histórico e Evolução no Brasil, p. 23
3 e 4 Fonte: pesquisa realizada por Frederico Guilherme Ruggio Júnior, coordenador da Memória da Justiça Federal de Minas Gerais

Foro Federal na Rua Espírito Santo, em 1899
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ria Alvim foi juiz fede-
ral em Minas Gerais
entre 1890 e 1931
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rantias de vitaliciedade e
inamovibilidade dos juízes. O texto
do parágrafo único do artigo 14º do
Ato Institucional  é claro: “Ouvido o
Conselho de Segurança Nacional, os
titulares dessas garantias poderão ser
demitidos, removidos ou dispensados,
ou, ainda, com os vencimentos e as
vantagens proporcionais ao tempo de
serviço, postos em disponibilidade,
aposentados, transferidos para a re-
serva ou reformados, desde que de-
monstrem incompatibilidade com os
objetivos da Revolução”.

Posteriormente, a Lei 5.010, de 30
de maio de 1966, regulamentou o
funcionamento da Justiça Federal. A
referida Lei criou cinco Regiões Ju-
diciárias. Minas Gerais fazia parte da
1ª Centro-Oeste, junto com o Distri-
to Federal, Goiás, Mato Grosso e Ter-
ritório de Rondônia. Foram criados
também 44 cargos de Juiz Federal e
44 cargos de Juiz Federal Substituto.
A mesma Lei, em seu artigo 73, de-
terminou que o Tribunal Federal de
Recursos constituísse o Conselho da
Justiça Federal, o que foi feito em
agosto de 1966.

Os primeiros juízes federais foram
nomeados pelo Presidente Castello
Branco. A esse respeito, Wladimir
Passos de Freitas observa “Em alguns
Estados foram aproveitados juízes de
Direito ou Promotores de Justiça. Em
outros, ocupantes de cargos públicos
relevantes, políticos ou advogados.
A média de idade era alta. Os con-
vidados nem sempre tinham certeza
se aquela seria uma boa opção. Hou-
ve quem dela desistisse às vésperas
da posse. Comentavam alguns que a
Justiça Federal seria extinta quando
acabasse o regime militar. E assim
foram sendo feitas as nomeações”.5

Os juízes nomeados por Castello
Branco para alicerçar a Justiça Fe-
deral de Minas demonstraram ter, ao
longo do tempo, uma vocação inata
para exercer a magistratura federal.

De volta para 1967

A Justiça Federal em Minas Gerais,
em 1967, funcionava com apenas três
varas, seis juízes, cerca de 36 funci-
onários e pouco mais de 1.100 ações
iniciais.

Os juízes titular e substituto da 1ª
Vara eram José Pereira de Paiva e
Antônio Fernando Pinheiro, respecti-
vamente. Foram nomeados para a 2ª
Vara: Sebastião Alves dos Reis (titu-
lar) e João Peixoto de Toledo (substi-
tuto).  Carlos Mário da Silva Velloso
(titular) e Gilberto de Oliveira
Lomônaco (substituto) eram os juízes
da 3ª Vara.

Os juízes nomeados tinham idades
que variavam de 31 a 55 anos. Ape-
nas um havia exercido a magistratu-
ra antes do ingresso na Justiça Fede-
ral: José Pereira de Paiva.

Os seis juízes mineiros foram nome-
ados em março de 1967 e tomaram
posse no dia 25 de abril. Em junho, a
Justiça Federal começou a funci-
onar precariamente junto às 1ª
e 2ª Varas dos Feitos da Fa-
zenda Pública no 8º andar do
Fórum Lafayette, na rua Goiás,
225.

A necessidade de espaço ade-
quado foi resolvida com a mu-
dança da Justiça para o Edifí-
cio do Banco de Crédito Real,
na rua Espírito Santo. Primei-
ro, foram ocupadas duas salas
no 8º andar. Posteriormente, a
Justiça conseguiu o 9º andar
do prédio.

O quadro de funcionários foi
sendo formado por servidores de
diversas origens. Alguns vieram
das varas dos Feitos da Fazenda Pú-
blica, outros da Empresa de Correios
e Telégrafos; havia funcionários dos
antigos IAPC (Instituto de Aposenta-
doria e Pensões dos Comerciários) e

IAPI (Instituto de Aposentadoria e Pen-
sões dos Industriários).

Os dois primeiros servidores nomea-
dos para a Justiça Federal de Minas
Gerais foram Wander Rocha Tanure
e José Maria Barroso Domingues,
empossados em 3 e 10 de maio de
1967, respectivamente. Wander
Tanure era Distribuidor Federal e José
Maria Barroso era Oficial de Justiça.

As dificuldades iniciais eram as mais
diversas. Havia problemas de ordem
material: faltava papel, caneta e até
máquina datilográfica. Muitos servi-
dores não tinham qualquer prática
cartorária. As secretarias das varas fo-
ram normatizando os procedimentos
aos poucos. “As práticas judiciárias
foram se ajustando mais por influên-
cia da Justiça de cada Estado do que
propriamente por uma linha de con-
duta típica da Justiça Federal. Naque-
les tempos inexistiam congressos, en-
contros, viagens, troca de experiên-
cias entre juízes de diferentes Esta-
dos.” 6

Pouco a pouco os obstáculos foram
sendo superados. As sementes
lançadas começaram a germinar. A
Justiça Federal de Minas estava cres-
cendo.
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Máquina de escrever manual Remington usada pelos pri-
meiros juízes da Justiça Federal
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Quem sabe faz a hora,
não espera acontecer

Criada por um Ato Institucional, sím-
bolo emblemático da Ditadura Mi-
litar, a Justiça Federal não se esqui-
vou, no entanto, quando foi aciona-
da.

No dia 25 de outubro de 1975, em
São Paulo, o jornalista Vlado Herzog,
que assinava suas matérias como
Vladimir Herzog, morreu em circuns-
tâncias misteriosas nas dependênci-
as do DOI/CODI, onde fora prestar
esclarecimentos sobre o seu suposto
envolvimento com o Partido Comu-
nista . No dia seguinte, o exército
divulgou uma nota oficial segundo
a qual Vladimir Herzog havia come-
tido suicídio em sua cela.

A família de Vlado, inconformada
com a versão, entrou com uma ação
declaratória contra a União Federal,
na Justiça Federal de São Paulo, para
comprovar que Vlado havia morrido
em decorrência das torturas às quais
fora submetido.

Em 1978, o Juiz Federal da 7ª Vara
de São Paulo, Márcio José de
Moraes, com apenas 32 anos, deci-
diu corajosamente: “Pelo exposto, jul-
go a presente ação procedente e o
faço para, nos termos do artigo 4º,
inciso I do Código de Processo Ci-
vil, declarar a existência de relação
jurídica entre os autores e a ré, con-
sistente na obrigação desta indeni-
zar aqueles pelos danos materiais e
morais decorrentes da morte do jor-
nalista Vladimir Herzog, marido e
pai dos autores, ficando a ré conde-
nada em honorários advocatícios
que, a teor do artigo 20, parágrafo
4º do mesmo diploma legal, fixo em
Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzei-
ros).”

Os autos foram encaminhados para
o Tribunal Federal de Recursos para
o reexame obrigatório. Quis o desti-
no que o mineiro José Pereira de

nheiro. Após o falecimento do juiz
Gilberto Lomônaco, em 1973, o juiz
João Peixoto de Toledo assumiu a
titularidade da 4ª Vara.

A década de 70 deu um novo impul-
so à Justiça Federal. Além da cria-
ção de novas varas, foram realiza-
dos os primeiros concursos para a ma-
gistratura federal. O edital do primei-
ro concurso foi publicado no Diário
Oficial de 21 de setembro de 1972.
O concurso era nacional e oferecia
apenas 36 vagas. Inscreveram-se 524
canditados em todo Brasil. “Os con-
cursos nacionais eram longos. Ha-
via uma inscrição preliminar e uma
investigação sigilosa sobre o candi-
dato, requisitos básicos. Depois, uma
prova escrita desdobrada em dois
dias. Os aprovados deveriam forma-
lizar inscrição definitiva e só depois

Paiva, então Ministro daquela Cor-
te, fosse o relator: “Fui o relator. Ali-
ás, o terceiro sorteado... No dia do
julgamento – faltavam poucos dias
para eu me aposentar – as partes ten-
taram adiar o julgamento. Indeferi.
Condenei a União. Não sofri nenhum
constrangimento.”7

A decisão histórica teve repercussão
em toda a sociedade brasileira. O
Presidente da OAB, Raymundo
Faoro, assim comentou o fato: “Será
esta uma história que mostrará a pos-
sibilidade, com a ordem jurídica, de
abater o autoritarismo, sempre que
se levantem, dentro de seus próprios
muros, advogados e juízes, advoga-
dos que sejam verdadeiramente ad-
vogados e juízes de verdade, ainda
que tolhidos pelas restrições às suas
prerrogativas e garantias”.

Década de  70: os
primeiros concursos para
a magistratura federal

No final da década de 60, as três va-
ras iniciais já não eram suficientes
para a demanda crescente. O espa-
ço conquistado em 1967, no Edifí-
cio do Banco de Crédito Real, preci-
sava ser ampliado. A Lei 5.677, de
19 de julho de 1971, criou 14 varas
federais em todo o país. Minas Ge-
rais foi beneficiada com duas dessas
novas varas. O Provimento 64, de 31
de agosto de 1971, do Conselho da
Justiça Federal, recomendou que as
novas varas fossem instaladas em até
60 dias.

Em Minas Gerais, o ano de 1971 co-
meçou com a inauguração, no dia 5
de janeiro, do Fórum Ministro Oscar
Saraiva, no edifício Bolsa de Valo-
res, na rua Carijós, 126. A Justiça
passou a ocupar três andares na nova
sede. Em outubro do mesmo ano, fo-
ram oficialmente instaladas as 4ª e
5ª varas, cujos juízes titulares eram,
respectivamente, Gilberto de Olivei-
ra Lomônaco e Antônio Fernando Pi-

7 Seção Judiciária de Minas Gerais. Justiça em Revista: Ministro Pereira de Paiva – uma quase entrevista, Belo Horizonte, 2006
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Inauguração do Fórum Ministro Oscar
Saraiva, em 1971

Sede da Justiça Federal em 1971: Edi-
fício Bolsa de Valores, na Rua Carijós.
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de deferida essa pretensão e subme-
tidos a provas físicas e mentais, fari-
am a prova oral, no Tribunal Federal
de Recursos. A nota final mínima era
7 (sete).”8

Os Juízes Federais Vicente Porto de
Menezes e Newton Miranda de Oli-
veira estavam entre os 18 candida-
tos aprovados. Os dois juízes foram
designados para a Seção Judiciária
de Minas Gerais.

Em 1975, foi realizado o segundo
concurso. O Juiz Federal Carlos Má-
rio da Silva Velloso foi um dos mem-
bros da banca examinadora desse
concurso, que aprovou 22 candida-
tos, entre eles os mineiros Fernando
Gonçalves e Adhemar Ferreira
Maciel.

Outro fato marcante dessa época foi
a criação da AJUFE (Associação dos
Juízes Federais do Brasil), em 20 de
setembro de 1972.  Anos mais tarde,
em 1983, foi realizado o primeiro en-
contro nacional de Juízes Federais.

Década de 80: os anos
do crescimento

Os anos 80 serão lembrados, na his-
tória do Brasil, como o período da
abertura política, iniciada com a re-
vogação do Ato Institucional nº 5,
em 1978, pelo Presidente Ernesto
Geisel. No mesmo ano, o General
João Figueiredo é eleito Presidente,
através de eleições indiretas. Duran-
te o seu mandato de seis anos, de
1979 a 1985, o Brasil dá importan-
tes passos em direção à democra-
cia.

Para a Justiça Federal a nova déca-
da será lembrada como a fase do
crescimento.

A Lei Federal 7.178, de 19 de de-
zembro de 1983, desmembrou as
varas federais existentes em duas e
criou mais 21 varas em todo Brasil.
As cinco varas existentes em Minas

Gerais deram origem a outras cinco.
Nasciam assim as 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª
varas. Além dessas, Minas foi con-
templada com a criação de mais
uma vara, a 11ª.

Na década de 80, foram realizados
os quatro últimos concursos nacio-
nais para a magistratura federal, an-
tes da criação dos Tribunais Regio-
nais Federais pela Constituição de
1988. Foram aprovados ao todo cer-
ca de 198 candidatos.

A ampliação do número de varas e
do quadro de juízes e servidores tor-
nou mais difícil a administração das
Seções Judiciárias. Nesse contexto,
o Conselho da Justiça Federal pas-
sou a dar maior autonomia para os
diretores dos foros.

Em janeiro de 1987, foram criadas
mais 68 varas federais no país, sen-
do que 19 deveriam ser instaladas
no interior. Foi o início da
descentralização. Para Minas Gerais
foram destinadas 5 novas varas; duas,
entre elas, deveriam ser instaladas
em Juiz de Fora (1ª Vara) e Uberaba
(1ª Vara). A Seção Judiciária de Mi-
nas Gerais passou a ter 14 varas na
capital e duas no interior.

A Vara Federal de Uberaba, a pri-
meira descentralizada no Brasil, foi
oficialmente inaugurada em maio de
1987. No mês seguinte, a 12ª Vara
foi especializada em matéria agrá-
ria.

Nessa época, o Fórum Ministro Os-
car Saraiva, no Edifício Bolsa de

Valores, tornou-se acanhado frente
à ampliação do número de varas.  As
12ª e 13ª varas tiveram que funcio-
nar, provisoriamente, no edifício
Guanabara, na rua Espírito Santo.

O movimentado ano de 1987 teve
ainda dois acontecimentos que me-
recem ser destacados: a instalação
da 1ª Vara de Juiz de Fora, em ju-
nho, e a criação da 1ª Vara de
Uberlândia, pela Lei 7.631.

Em 1988, a promulgação da nova
Constituição provocou uma profun-
da transformação no âmbito da Jus-
tiça Federal ao extinguir o Tribunal
Federal de Recursos e criar os 5 Tri-
bunais Regionais Federais. “A nova
Justiça Federal, delineada pela Cons-
tituição de 1988, desenvolve-se de
maneira impressionante para aten-
der às demandas da sociedade. É pro-
va do seu rápido crescimento o fato
de que, em 1990, por exemplo, a Jus-
tiça Federal de 1ª Instância julgou
172.068 processos e, quatro anos de-
pois, em 1994, mais do que dobrou
sua produção, julgando 410.013 pro-
cessos. Os Tribunais Regionais Fe-
derais, por sua vez, em 1990, julga-
ram 89.335 recursos e ações origi-
nárias; em 1994, julgaram 188.411
processos.”9

A composição e a instalação de
cada Tribunal Regional Federal fo-
ram fixadas pela Lei 7.727, de 9 de
janeiro de 1989. O Tribunal Federal
de Recursos deveria indicar os juízes
para os cinco Tribunais Federais me-
diante listas tríplices, que foram ela-
boradas em março de 1989.

O Tribunal Federal Regional da 1ª
Região, ao qual Minas Gerais ficou
subordinada,  foi oficialmente insta-
lado no dia 30 de março de 1989.
Sua composição inicial era de 18
juízes.

Sobressaem-se, também, em 1988:
a realização da primeira sessão do
Tribunal do Júri em Minas Gerais e a
instalação da 1ª Vara de Uberlândia.
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9 PAULSEN, Leandro. Justiça Federal – Propostas para o Futuro, p. 19

Instalação da Vara Federal de Uberaba, a
primeira descentralizada no Brasil
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Década de 90 até os dias
atuais: Juizados Federais
Especiais, interiorização
e virtualização

No Brasil, a posse de Fernando Collor
de Mello, primeiro presidente eleito
pelo voto direto após a queda da di-
tadura militar, abre a nova década.
No dia seguinte, 16 de março de
1990, o Presidente empossado e sua
equipe econômica anunciam o con-
fisco da poupança bancária. O pa-
cote econômico ficou conhecido
como Plano Collor; as medidas anun-
ciadas deram origem a milhares de
ações na Justiça Federal.

O perfil atual da Justiça Federal de
Minas Gerais começa a ser delinea-
do no início dos anos 90. A inaugura-
ção da nova sede da Seção Judiciá-
ria de Minas Gerais, em junho de
1991, na Avenida Álvares Cabral,  é
um marco dessa fase. O antigo edifí-
cio Bolsa de Valores não comporta-
va mais a expansão da Justiça Fede-
ral.

O edital do I Primeiro Concurso Pú-
blico para Juiz Federal Substituto, no
âmbito do TRF/1ª Região, foi publi-
cado em 19 de setembro de 1990. Ins-
creveram-se 843 candidatos, tendo
sido aprovados 18. A cerimônia de
posse dos novos juízes foi realizada
em agosto de 1992.

No período entre 1998 e 1999, foram
criadas mais 20 varas para Minas Ge-
rais: 15 foram instaladas na capital
(15ª a 29ª) e 5 no interior (2ª e 3ª Va-
ras de Juiz de Fora; 2ª e 3ª Varas de
Uberlândia e 2ª Vara de Uberaba).
Mais uma vez, o crescimento da Jus-
tiça Federal chocava-se com a falta
de espaço. Para abrigar as varas re-
cém-criadas, foram alugados alguns
andares no edifício Líder Center, na
rua Santos Barreto.

A Justiça Federal entra nos anos 2000
como uma instituição moderna, to-

talmente informatizada, com uma
rede de computadores interligada, 29
varas na capital e 8 no interior.

Em julho de 2001, a Lei 10.259 insti-
tui os Juizados Especiais Federais Cri-
minais e Cíveis. Criados para estrei-
tar a distância entre a Justiça Fede-
ral e os cidadãos mais humildes, os
Juizados Federais, a princípio, foram
vistos com ceticismo por alguns.  As
promessas advindas de sua criação
eram ambiciosas: celeridade, econo-
mia processual, informalidade, aces-
so à Justiça.

No entanto, era preciso transformar
sonho em realidade. As dificuldades
não eram poucas. A Lei 10.259 foi
aprovada sem que houvesse uma
infra-estrutura  adequada nas Seções
Judiciárias. “Com a lei não foram cri-
adas Varas novas e nem cargos de
juízes e servidores. Portanto, a im-
plantação exigiu redistribuição de
pessoal, muitas vezes sem prejuízo
de suas atribuições normais.”10

Minas Gerais aceitou o desafio e, pou-
co tempo após a publicação da Lei
10.259, já movimentava-se para cri-
ar as condições necessárias para a
futura implantação dos JEFs. Uma
concentração de esforços aliada ao
poderoso desejo de renovação, im-
pulsionaram as ações que levariam
ao pleno funcionamento dos JEFs na
Seção Judiciária de Minas Gerais.

A Justiça Federal de Minas, entre o
final de 2001 e início de 2002, sele-
cionou e treinou conciliadores, ser-
vidores e estagiários. No mesmo pe-
ríodo, Juízes participaram de um trei-
namento em Brasília.

Em janeiro de 2002, os Juizados Fe-
derais Criminais começaram a funci-
onar como adjuntos nas  4ª e 9ª Va-
ras.

No dia 26 de junho de 2002, três Va-
ras de Juizados Federais Especiais
Cíveis foram instaladas. Logo no pri-
meiro dia foram autuadas 190 ações.

Nessa época, os Juizados funciona-
vam no térreo do edifício  da Aveni-
da Álvares Cabral, 1.833.

Dois meses depois, no dia 20 de agos-
to de 2002, foi realizada a 1ª sessão
de julgamento de uma Turma
Recursal em Minas Gerais.

Em 5 anos de existência grandes pas-
sos foram dados. Atualmente, exis-
tem 5 varas de Juizados Especiais Fe-
derais na capital e Juizados Especi-
ais Adjuntos em quase todas as
Subseções Federais. Os Juizados
Itinerantes, até 2007, alcançaram as
populações das cidades de Ipatinga,
Governador Valadares, Araçuaí,
Montes Claros, Diamantina,
Janaúba, Porteirinha,  Paracatu, Po-
ços de Caldas, Betim, Guanhães,
Coronel Pacheco, Taiobeiras,
Januária, Teófilo Otoni, Itambacuri,
Viçosa, Almenara, Pedra Azul e San-
ta Maria do Suaçuí.

Os Juizados Especiais Federais foram
responsáveis por democratizar a
prestação jurisdicional. Mas não era
o bastante.  A Justiça Federal, sólida
na capital, precisava transpor as fron-
teiras geográficas. A interiorização,
iniciada em 1987, recebeu um novo
impulso com a criação de 183 varas
pela Lei 10.772, de 21 de novembro
de 2003.  As 14 varas destinadas a
Minas Gerais deveriam ser instala-
das no interior.

A Seção Judiciária de Minas Gerais
não perdeu tempo. Foram necessári-
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Junho de 1991: inauguração da sede própria da Justi-
ça Federal de Minas Gerais, na Avenida Álvares
Cabral
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os apenas onze meses para concluir
o árduo trabalho de inaugurar 14 va-
ras em 12 municípios. Essa etapa da
Justiça Federal teve início com a
inauguração da Vara única de Pas-
sos, em 15 de abril de 2005, e termi-
nou com a instalação da Vara única
de São João Del Rei, em 31 de mar-
ço de 2006. Hoje, existem varas fe-
derais em 15 municípios fora da ca-
pital.

A Justiça Federal mudou muito nos
últimos anos. O que está por vir, no
entanto, é extraordinário. Desde me-
ados da década de 90, os computa-
dores pessoais e a internet revolucio-
naram o conceito de tempo e espa-
ço.  Expressões como “aldeia global”
e “era eletrônica”, criadas pelo filó-
sofo Marshall McLuhan, na década
de 60, despiram-se de subjetividade
para tornarem-se realidade. Atual-
mente, cerca de 1 bilhão de pessoas
em todo mundo tem acesso à
internet.

Em Minas Gerais, a virtualização al-
cançou os processos. No dia 26 de
fevereiro de 2006,  o Juizado Federal
Virtual começou a funcionar. Além
da diminuição de custos e do tempo
de processamento das ações, o
Juizado Virtual acabará com o sério
problema dos arquivos judiciais. Na
esteira da virtualização, a Justiça Fe-
deral vem se preparando, desde 2006,
para  o primeiro descarte de proces-
sos arquivados.

Chegamos em 2007, ano da come-
moração dos 40 anos da Justiça Fe-
deral. Vimos que no início existiam
apenas 3 varas, poucos servidores, 6
juízes e muitos sonhos. Na época,
foram necessários 2 andares, no Edi-
fício do Banco de Crédito Real, para
acomodar a recém-nascida Justiça Fe-
deral de Minas Gerais. Hoje, a insti-
tuição é composta por 32 varas na
capital, 22 no interior, uma comple-
xa área administrativa, cerca de 1357
servidores e 104 juízes. A nova Justi-
ça Federal precisava resolver o difí-

cil problema de espaço e da
descentralização das suas unidades.

No dia 10 de maio de 2007, foram
inauguradas as novas sedes da Justi-
ça Federal de Minas Gerais.  O novo
Fórum Ministro Oscar Saraiva abar-
ca 3 edifícios no bairro Santo Agosti-
nho. O antigo desejo de dar à  Justi-
ça Federal uma sede, em local cen-
tralizado, que pudesse alojar as uni-
dades administrativas e judiciárias de
forma digna,  tornou-se realidade com
a publicação do Decreto Presidenci-
al de 21 de dezembro de 2006, que
desapropriou o “Edifício Líder Center”
(rua Santos Barreto, 161), o “Edifício
Moacyr Fioravante” (Avenida Álva-
res Cabral, 1741) e o imóvel de nú-
mero 181 da rua Santos Barreto.

Enquanto aguarda os próximos pas-
sos da sua jornada, a Justiça Federal
procura meios para resolver os pro-
blemas oriundos do excesso de pro-
cessos. Porém, quando visitamos o
passado e colocamos os fatos dentro
de uma perspectiva histórica, perce-
bemos o quanto progredimos. Os 40
anos de trajetória da Justiça Federal
não medem com exatidão os avan-
ços conquistados. Os juízes que, em
1967, datilografavam suas sentenças
em máquinas Remington, nem mes-
mo em seus sonhos mais ousados, po-
deriam prever que, anos mais tarde,
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12 Roda Viva, música de Chico Buarque (1967)

POR CARLA COSTA POPPE

o interrogatório das partes poderia ser
feito por videoconferência.

A Justiça Federal, que nasceu sob o
estigma de “cria” da ditadura mili-
tar, não só sobreviveu a ela, como
consolidou a sua imagem de institui-
ção independente. Seu crescimento,
ao longo dos anos de sua existência,
foi sobretudo qualitativo. A estrutura
administrativa se aperfeiçoou, a
informatização agilizou os serviços,
os Juizados Especiais Federais e a
interiorização revolucionaram a pres-
tação jurisdicional e diminuíram a
distância entre a Justiça e o cidadão.

A visita ao passado nos deu algumas
pistas sobre o futuro da Justiça Fede-
ral. O acúmulo de ações continuará
sendo um dos principais problemas.
Porém, a Justiça produzirá instrumen-
tos cada vez mais eficientes para en-
frentar e ultrapassar as dificuldades.
“Muito do futuro da Justiça Federal
dependerá do desenvolvimento do
País como todo. A Justiça Federal, afi-
nal, faz parte do contexto do Estado
brasileiro. Se a inflação não for con-
trolada, a Justiça permanecerá com
sua função em grande parte prejudi-
cada pelo caos monetário, gerador de
inúmeras causas de difícil composi-
ção. Por outro lado, se tivermos uma
moeda estável e forte, bem como po-
líticas públicas adequadas à Carta
Maior e à legislação, por conseqüên-
cia, o número de conflitos diminuirá
e poderá ela, então, cumprir sua fun-
ção com maior agilidade e profundi-
dade”.11

Nosso passeio de táxi termina. O car-
ro se afasta, mas ainda é possível
ouvir a música tocada pelo rádio:
“Roda mundo, roda gigante, Roda
moinho, roda peão, O tempo rodou
num instante, Nas voltas do meu co-
ração.”12

Edifício Euclydes Reis Aguiar, nova
sede inaugurada no dia 10 de maio de
2007
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Quase um século de vida: essa
é a idade do primeiro diretor

do Foro da Seção Judiciária de Mi-
nas Gerais, ministro do extinto Tri-
bunal Federal de Recursos, José Pe-
reira de Paiva. Foi sob o comando
de José de Paiva que a Justiça Fede-
ral renasceu, em 1967, depois de ser
condenada ao ocaso e silêncio pelo
Estado Novo de Getúlio Vargas. Nas-
cido no Município mineiro de Abre
Campo, ele foi educado pela mãe
na pequena propriedade rural da fa-
mília.

O ministro Paiva declara que a dis-
ciplina militar foi de grande influên-
cia na sua conduta ética: “Muito de
minha formação mo-
ral devo à vida mili-
tar. Aprendi a obede-
cer e a mandar.
Aprendi o sentido da
camaradagem e a
idéia de bem servir ao
país”. José Pereira de
Paiva entrou para a
Força Pública do Es-
tado de Minas Gerais
em 1935 e lá perma-
neceu até 1937. Era
conhecido como o
“9.602, Soldado
Paiva”.

Antes de ingressar na
Justiça Federal, atuou
como juiz municipal
e juiz de Direito. Seu
curso de Direito foi
marcado pelas pre-
senças dos Professores

Francisco Brant, Tito
Fulgêncio, Amílcar de
Castro, Washington Pi-
res, Odilon de Andrade,
Valle Ferreira, Alberto De-
odato.

José Pereira de Paiva conta que para
conseguir sua transferência de
Capelinha, onde era o juiz, para
Belo Horizonte, pediu até ao gover-
nador do Estado daquela época, Jus-
celino Kubitschek. A conversa com
JK aconteceu quando este visitava
um banqueiro em Teófilo Otoni. O
Ministro Paiva relembra o diálogo tra-
vado com ele: “Mas você é ainda
muito jovem!”, disse Juscelino. Paiva

Ministro José Pereira de Paiva

não se fez de roga-
do e respondeu:

“Isso cura com o tem-
po, governador!”.

Paiva atuou como juiz da Vara
dos Feitos da Fazenda Pública de
1954 a 1967, quando foi nomeado
juiz federal da Primeira Vara de Mi-
nas Gerais. A Justiça Federal rece-
beu, no dia de sua inauguração, 12
mil processos oriundos da Justiça Es-
tadual.

Em 28 de abril de 1967, no cargo de
diretor do Foro, Paiva instalou a Jus-
tiça Federal juntamente com Sebas-
tião Alves dos Reis, Antônio

Fernando Pinheiro, Carlos
Mário da Silva Velloso, João
de Peixoto Toledo e Gilber-
to Lomônaco.

Em junho de 1980, foi no-
meado ministro do Tribunal
Federal de Recursos. Um
dos casos de maior repercus-
são por ele julgado foi o de
Vladimir Herzog. O Minis-
tro Paiva disse que no dia
do julgamento - faltando
dois dias para ele se apo-
sentar – as partes tentaram
adiar o julgamento. Ele in-
deferiu o pedido e conde-
nou a União Federal. O mi-
nistro afirmou ainda que não
sofreu nenhum constrangi-
mento.

POR AGENITA AMENO
Foto tirada durante instalação da Justiça Federal
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Nascido em 1918, na pequenina
Lamin, próxima a Queluz, no

interior de Minas Gerais, o Ministro
Sebastião Alves dos Reis dedicou sua
vida à iluminação das searas jurídi-
cas. O pai era um pequeno comer-
ciante que não relutou em vender to-
dos os bens e partir para a capital
mineira. Na bagagem, o sonho de
ver os filhos letrados e diplomados.
A carreira do ministro, sua vida aca-
dêmica provaram que o investimen-
to paterno não foi em vão.

Aluno brilhante do colégio Arnaldo,
Sebastião Alves dos Reis ingressou
na Faculdade de Direito (UFMG), de
onde saiu doutor em Direito Públi-
co. Na época, ele apresen-
tou cinco monografias, to-
das aprovadas com distin-
ção. Uma certidão
expedida pela faculdade
atesta o brilhantismo do
mestre.

Diplomado em Direito
(1944), ele ainda exerceu
a advocacia durante algum
tempo. Logo depois, dedi-
cou sua vida ao magistério.
Lecionou na Faculdade de
Ciências Econômicas e
também na PUC/MG. Tornou-se es-
pecialista em Direito Tributário. Se-
bastião Alves conta que ainda não
existia essa disciplina. No entanto,
seus conhecimentos foram reforça-
dos com sua experiência profissio-
nal.

Ingressou no Dasp (Departamento
Administrativo do Serviço Público)
por meio de concurso público. Pri-
meiro como escriturário e depois
como oficial de administração. Se-
bastião Alves também foi funcioná-
rio do Imposto de Renda em Curvelo

e, mais tarde, Delegado do Imposto
de Renda na mesma cidade. Por duas
vezes consecutivas foi designado
Delegado do Tesouro Nacional até
se tornar procurador da Fazenda Na-
cional. Exatamente nessa época sur-
giu a oportunidade, com a criação
da Justiça Federal, de  entrar para a
magistratura federal.

Sebastião Alves assumiu a
titularidade da 2ª Vara. Ele atribui o
interesse do Presidente Castelo Bran-
co em sua nomeação à certidão emi-
tida pela Faculdade Direito, com a
distinção de todas as matérias. Além
da certidão, o ministro contou com
o apoio de Milton Campos, Benedi-

to Valadares e José Bonifácio.

De juiz federal, Sebastião Alves as-
cendeu ao Tribunal Federal de Re-
cursos. Ele foi convocado para subs-
tituir um dos ministros. Por lá ficou
até ser nomeado ministro. Na oca-
sião, foi o orador dos empossados e
teve o discurso publicado no Diário
Oficial. Em Brasília, não deixou de
lecionar. Na Universidade de
Brasília ministrava aulas de Direito
Administrativo e Direito Processual.

Uma das ações das quais se recorda

Ministro Sebastião Alves dos Reis

bem foi a pro-
posta por juízes
requerendo imu-
nidade em relação
ao pagamento do Im-
posto de Renda. Sebas-
tião Alves decidiu pela incidência
da tributação.

Sebastião Alves confessa seu amor
pela magistratura e pela Justiça Fe-
deral. Não só de primeiro, como de
segundo grau também. Ele confessa
ter chorado na última sessão da qual
participou. Considerava o Tribunal
sua segunda família. Sebastião Alves
foi juiz federal de 1967 a 1980 e mi-
nistro do extinto Tribunal Federal de
Recursos no período de 1980 a 1988,
quando foi aposentado compulsori-
amente..

Dentre as várias lições deixadas por
Sebastião Alves, uma em especial
reflete a lucidez de suas idéias e
nos remete a reflexões sobre o futu-
ro: “Nesse momento em que a re-
flexão jurídica se faz mais necessá-
ria; nessa conjuntura em que se fala
num novo constitucionalismo, num
juiz novo; nesse momento em que
o fator econômico invade a ordem
social; nessa conjuntura em que o

direito público vem perdendo aque-
le seu caráter originariamente auto-
ritário para ser erigido como instru-
mento de defesa do cidadão contra
o arbítrio estatal; nessa hora, eu en-
tendo que a responsabilidade do ju-
rista se avulta, porque o aplicador
da lei, o intérprete da lei é alçado a
uma situação de protagonista do tem-
po em que vivemos. Ele é o parceiro
das grandes decisões que interessam
não só ao país, mas à própria huma-
nidade”.

POR AGENITA AMENO

Juízes e autoridades reunidos por ocasião de Missa de
Ação de Graças
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1967
Ex-Diretores do 

da Seção Judiciá

Lourival Gonçalves
de Oliveira

2001/2002

Sônia Diniz
Viana
2000/2001

José Amilcar de
Queiroz Machado

1999/2000

Maria José de
Macedo Ribeiro

1998/1999
1997/1998

Antônio Francisco
Pereira

1989

Arnaldo Esteves
Lima

1986/1987
1988/1989

Plauto Afonso
da Silva RibeiroAdhemar

Ferreira Maciel

Heraldo da
Costa Val
1982/1983

Antônio Fernando
Pinheiro

1974/1975

Gilberto de
Oliveira Lomônaco

1973

Carlos Mário da
Silva Velloso
1970/1971/1972

Sebastião
Alves dos Reis

1969/1970
1972/1973

José Pereira
de Paiva

1967/1969
1975/1976

1983/1984
1985/1986
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o Foro
iária de Minas Gerais

João Peixoto
Toledo

1976/1978

Maria Edna
Fagundes Veloso

2006/2007

Ricardo Machado
Rabelo

2005/2006

Renato Martins
Prates

2004/2005

Francisco de
Assis Betti

2003/2004

Weliton Militão
dos Santos

2002/2003

1996/1997

Maria Luíza Vianna
Pessoa de Mendonça1995/1996

Antônio de Paula
Oliveira1993/1994/1995

Ângela Maria
Catão Alves

1989/1990/1991

Luiz Gonzaga
Barbosa Moreira

1991/1992/1993

Assusete Dumont
Reis Magalhães

Vicente Porto
de Menezes

1981/1982

Fernando
Gonçalves
1980/1981

Newton Miranda
de Oliveira

1979/1980

Euclydes Reis
Aguiar

1978/1979
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Ministro Carlos Mário da Silva Velloso

Vocação para o consenso. É o que
nos dizem as páginas e páginas

publicadas na imprensa sobre o ex-
Presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral, Ministro Carlos Mário da Sil-
va Velloso. Os fatos de sua biogra-
fia mostram um dom precioso: o de
congregar representantes de bandei-
ras políticas opostas e gerações va-
riadas em direção a uma saudável
unanimidade. Foi assim em 1995,
quando Velloso, à época presidente
do TSE, conclamou cientistas, juris-
tas, professores, técnicos de
informática, membros das Forças
Armadas, personagens progressistas
e conservadores para a
composição da chama-
da “comissão de notá-
veis”, que daria o pon-
tapé inicial no estudo
do voto eletrônico e na
proposta de reforma do
sistema eleitoral brasi-
leiro. Um fecundo tra-
balho, que resultou na
primeira votação ele-
trônica do Brasil, em
1996, posicionando o
sistema eleitoral do
país como um dos
mais avançados da de-
mocracia internacio-
nal.

Da mesma forma, o
Ministro Velloso cha-
mou a sociedade ao debate sobre o
financiamento e as falhas no processo
de prestação de contas das campa-
nhas e dos partidos, dez anos antes
da crise ética e política que se aba-
teria sobre o Brasil em 2005. Uma
atuação marcante para o aperfeiço-
amento da Justiça Eleitoral Brasilei-
ra.

Todos disputam as opiniões lúcidas,
temperadas pela fina inteligência e
sabedoria desse brilhante jurista -

cuja vida e carreira confundiram-se
com momentos decisivos do Poder
Judiciário brasileiro, colocando-o no
centro da cena política. Nesta en-
trevista, o Ministro Velloso revela a
constituição de seu caráter jurídico
e os primeiros passos da Justiça Fe-
deral de Primeiro Grau em Minas
Gerais.

Nascido em Entre Rios de Minas, em
19 de janeiro de 1936, passou parte
de sua infância em Abre Campo e
em São João Del-Rei. Seu pai era
magistrado, fato que ele considera
ter influenciado bastante na escolha

da carreira. O menino que sonhava
ingressar na Aeronáutica (e desistiu
do intento pelo temor que a mãe
nutria pelos aviões) contemplou o
Direito em cenas de infância, nas
quais o pai representava a autorida-
de moral da Justiça. “Na porta da
minha casa, formavam-se filas de
pessoas que queriam consultar ‘o
juiz’. O juiz do interior, pelo menos
naquela época, era como um sacer-
dote. Para qualquer problema, as
pessoas iam procurar meu pai. Se

uma mulher brigava com o marido,
ela ia a nossa casa e meu pai man-
dava chamar o homem – para dar o

‘pito’. Certo é que a atividade me
cativou; fiquei fascinado por aquele
trabalho. O exemplo dado por meu
pai aos filhos foi o que me fez juiz”
– rememora o Ministro.

Diplomado pela Faculdade de Direi-
to da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, o Ministro Velloso inte-
grava o quadro dos seis juízes no-
meados em 1967 pelo governo
Castello Branco para formar o em-
brião da Justiça Federal em Minas
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1  Tradução: Para alguma coisa serve a desgraça; provérbio francês clássico.
2 Tribunal Federal de Recursos

POR CHRISTIANNE CALLADO DE SOUZA

Gerais. À trajetória de dez anos nes-
se órgão, somam-se ao extenso cur-
rículo do Ministro as presidências do
STF e do Tribunal Superior Eleitoral
(neste último, dois mandatos), uma
intensa atividade acadêmica, diver-
sas obras publicadas em conjunto e
o livro “Temas de Direito Público”.
Recebeu dezenas de condecorações.
Desde 2000, é membro da Acade-
mia Brasileira de Letras Jurídicas e
da Academia Brasileira de Direito
Tributário. Integra, ainda, a
Association Française des
Constitucionnalistes, com sede na
França. É professor emérito da PUC/
MG e da UnB - Universidade de
Brasília,  em cujas Faculdades de
Direito foi professor titular de Direi-
to Constitucional e Teoria Geral do
Direito Público. Na UnB, é mestre
dos cursos de graduação e pós-gra-
duação.

Abril de 1967 – e o
nascimento da justiça
federal mineira

É hora de reminiscências, e o Minis-
tro Velloso extrai da memória o ca-
minho que a Justiça Federal de Mi-
nas Gerais vem percorrendo nestes
quarenta anos. “A instalação da Jus-
tiça Federal mineira deu-se em ou-
tubro de 1967”, ele começa a nar-
rar, “mas antes de outubro, nós já tí-
nhamos iniciado o trabalho - ao to-
marmos posse em abril de 1967. Éra-
mos três juízes titulares e três substi-
tutos”.

Bem-humorado, conta que “a Justi-
ça Federal surgiu em Minas envolta
em certa desconfiança, pois o mi-
neiro é desconfiado: ‘esse pessoal
nomeado aí, por um presidente mili-
tar, como é que vai ser’? Então fica-
mos, Sebastião e eu, com o serviço
judiciário. O Paiva e os demais juízes

ocuparam-se da instalação da Justi-
ça Federal – providenciar imóvel,
comprar material etc. Sebastião e eu
permanecíamos num mesmo bureau,
sentados no Fórum Lafayette ... e,
no ar, aquela desconfiança: ‘O que
aqueles dois vão fazer? ’ Nós tive-
mos sorte, sabe por quê? É aquilo que
os franceses falam: a quelque chose
malheur est bon1. – tira-se proveito
até da desgraça”.

E o Ministro explica que certo dire-
tor do Imposto de Renda em Minas
era muito arbitrário e “ameaçava
denunciar qualquer coisa ao Conse-
lho de Segurança Nacional”. A se-
guir, recorda o remédio que os mi-
nistros (à época, juízes de primeiro
grau) prescreveram: “Então, Sebas-
tião e eu começamos a julgar os
mandados de segurança que eram
impetrados contra essa autoridade.
Deferíamos praticamente tudo o que
estivesse contra as atitudes desse
homem - e que apresentasse a mar-
ca da arbitrariedade. O tempo con-
solidou a nossa presença ali e a in-
dependência da Justiça Federal de
Minas Gerais”.

“A melhor do Brasil!”

“Depois de tantos anos”, afirma o
Ministro Velloso, “acho que hoje
podemos falar, pois na época isso
geraria ciúmes: a Justiça Federal
mineira era a melhor do Brasil! Isso
já foi dito claramente pelos minis-
tros do TFR2, os mais antigos, e in-
clusive pelo Corregedor-Geral, que
era o ministro Neder, um sujeito rí-
gido, homem bastante severo e que
falava essa frase para quem quises-
se ouvir”.  O jurista diz que os advo-
gados queriam que seus processos
seguissem para a Justiça Federal.
“Julgávamos um mandado de segu-
rança em Minas em menos de ses-
senta dias. As ações ordinárias corri-

am céleres.” – relata, orgulhoso.

O jurista se lembra que presidiu “a
maior desapropriação que se já fez -
ao menos no Estado de Minas Ge-
rais”: aquela realizada para a cons-
trução do ramal ferroviário, que le-
varia o minério da Serra do Curral
para o Rio de Janeiro.

 “Um caso muito interessante, uma
desapropriação imensa” – inicia o
Ministro. “O advogado do
desapropriante era o Dr. Raul
Bernardo Nelson de Senna, que está
aí, forte, trabalha na AGU e deve
ter seus setenta e cinco anos, ex-se-
cretário de Estado, deputado federal
e advogado da Rede Ferroviária Fe-
deral. Já o defensor de grande parte
dos expropriados era o Dr. Pedro
Aleixo. Ele recebeu as primeiras in-
denizações. Uma destas - aliás, des-
tinada a uma igreja - foi recebida
durante um programa na antiga TV
Itacolomy”, relembra.

O Ministro Velloso expõe o caso da
desapropriação da igreja - necessá-
ria porque a estrada iria cortar um
pedaço da construção da nave. Foi
pessoalmente conversar com o arce-
bispo, pois, segundo adverte, “com
quem usa saia não se briga” (mulher,
padre e juiz). Falou com o eclesiás-
tico que não haveria como a estra-
da dar a volta: ela teria necessaria-
mente que passar pela igreja. “E ele
disse: não tem problema. E recebeu
a indenização”. Descreve assim a
maneira benigna, pacífica, do arce-
bispo, talvez sem atinar para a gran-
de capacidade de conciliação de-
monstrada por ele próprio, juiz fe-
deral, naquele caso. Uma capacida-
de que se tornaria marca registrada
em sua trajetória jurídica.

Agradecimentos à equipe do CPJUS – Centro de
Produção de Áudio-Visual do Conselho da Justiça
Federal, que entrevistou o Ministro Velloso em
Brasília – DF.
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Rua Carijós, 126. Nesse endere
ço funcionava a Justiça Federal

de Minas Gerais, nove anos após sua
criação, quando chegou Fernando
Gonçalves, hoje Ministro do Superi-
or Tribunal de Justiça, para ocupar a
vaga de juiz substituto da Quinta
Vara de Belo Horizonte.

Corria o ano de 1976 e a Seccional
mineira recebia o jovem magistra-
do, mineiro da capital, que havia sido
juiz de direito do Estado de Minas
Gerais entre 1971 e 1975, além de
procurador da República por um ano.
Porém, sua carreira começara bem
antes, em 1958. Era ainda um rapaz
de dezoito anos incompletos, quan-
do ingressou no Ministério da Agri-
cultura. Ao formar-se como Bacha-
rel em Direito pela Universidade Fe-
deral de Minas Gerais, já dominava
a complexidade da esfera pública.
Em virtude dessa longa experiência,
o STJ reconheceu em 2007, em ceri-
mônia oficial, os 50 anos de relevan-
tes serviços prestados à Administra-
ção Pública pelo Ministro Fernando
Gonçalves, outorgando-lhe a meda-
lha de ouro cunhada pela Casa da
Moeda do Brasil. O jurista nada nos
fala sobre as inúmeras distinções que
recebeu; mas sua bela carreira pas-
sa por alguns dos mais importantes
órgãos do Poder Judiciário Brasilei-
ro.

De juiz tornou-se desembargador fe-
deral em 1989, foi Presidente da Ter-
ceira Turma e da Segunda Seção,
além de membro do Conselho de Ad-
ministração do Tribunal Regional Fe-
deral da Primeira Região. Compôs o
TRE do Distrito Federal e, em junho
de 1996, foi empossado Ministro do
STJ. Foi o Coordenador-Geral da Jus-
tiça Federal de novembro de 2005
até junho de 2007. Recentemente,
tornou-se membro substituto do Tri-
bunal Superior Eleitoral. Também le-
cionou Direito Tributário na Facul-
dade de Ciências Gerenciais da
UNA (União de Negócios e Admi-
nistração) e na Fundação Dom
Cabral da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais.

“Prá frente Brasil” e suas
autarquias

O Ministro Fernando Gonçalves lem-
bra com carinho o seu passado na
Justiça Federal mineira, dizendo que
a Casa sempre foi “muito boa, tran-
qüila”. Conforme descreve, “havia
muito apoio, e mesmo quando as rei-
vindicações não podiam ser atendi-
das, percebia-se que não havia má
vontade. O Tanure1 , que era o Dire-
tor Administrativo, tomava conta de
tudo, tinha os juízes como verdadei-

ros pupilos. Ele era o ‘Conselho Ad-
ministrativo’, o nosso conselheiro, e
era muito bom. Isso trazia estabili-
dade”. À época, o diretor do foro era
o juiz federal João Peixoto de Toledo.

O Brasil desse cenário era pródigo
em autarquias, cujas inconsistênci-
as legais, invariavelmente, geravam
ações na Justiça Federal, especial-
mente as de cunho trabalhista. Em
Minas Gerais, a princípio, apenas a
4ª e a 9ª Varas tinham competência
para litígios dessa natureza; depois,
o TFR teria redistribuído essa com-
petência para as outras oito varas.
“Havia bastante execução fiscal,
principalmente do INSS, que naque-
le tempo era INPS2”, relembra o Mi-
nistro, incluindo também o CREA3, a
Fazenda Nacional, a Caixa Econô-
mica Federal, a Cobal4 e a Sucam5

como algumas das litigantes princi-
pais. “A Sucam”, ele conta, “fazia
campanhas de dedetização nessas
casas de pau-a-pique, onde se borri-
fava o produto. Era algo extremamen-
te doloroso, porque, por qualquer
motivo, se demitiam funcionários;
pois existiam o servidor estatutário e
o celetista. As universidades federais

Ministro Fernando Gonçalves

1 Wander Rocha Tanure
2 Instituto Nacional de Previdência Social
3 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
4 Companhia Brasileira de Alimentos – entidade estatal ligada ao Ministério da Agricultura.
5 Superintendência de Campanhas de Saúde Pública
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também apresentavam muitas recla-
mações trabalhistas. Além de proces-
sos ligados ao funcionalismo públi-
co, também se registravam manda-
dos de segurança, ações de anula-
ção de débito e de desapropriação.
Acerca desse tipo de ação, ele co-
menta: “nós julgamos as desapropri-
ações todas do Anel Rodoviário; as
relativas à Vale do Rio Doce; as da
Cemig; as dessas hidrelétricas que
existem por aí - e da própria CESPA,
de São Paulo, que estava construin-
do uma barragem e ia acabar ala-
gando aqui em Minas; e também da
Telemig. Eu fiquei dois anos respon-
dendo no Rio de Janeiro, em virtude
daquela estrada Niterói-Manilha. Ti-
vemos muitas desapropriações e nun-
ca houve suspeita; nunca se falou de
‘indenização milionária’, absoluta-
mente nada.”

O Pacote de Abril e a
“reforma” do judiciário

É voz corrente que o Pacote de Abril
de 1977 nasceu do temor do gover-
no militar de que houvesse uma vi-
tória da oposição nas eleições pre-
vistas para 1978. O Presidente Geisel
fechou o Congresso por duas sema-
nas e decretou este “Pacote”, que,
sob o pretexto de pressionar o Con-
gresso para a aprovação da Reforma
do Poder Judiciário, visava, na ver-
dade, impedir que as eleições de
1978 fossem diretas - como estava
estipulado na Constituição em vigor.6

Conta o Ministro Fernando Gonçal-
ves que uma das medidas embuti-
das no Pacote de Abril e dirigidas ao
Poder Judiciário foi a extinção do
cargo de juiz substituto. Com isso, a
Justiça Federal passou a ter apenas
juízes titulares, sendo que o mais
antigo seria sempre o administrador
da Vara. Conforme o Ministro, após

o “Pacote”, uma das poucas distin-
ções que perduraram seria o impedi-
mento do juiz substituto para julgar
habeas corpus.

O jurista se lembra do seu primeiro
trabalho ao entrar em exercício na
Justiça Federal: dois mandados de se-
gurança, sendo um deles da Líder
Táxi Aéreo, a respeito de incidência
de imposto de renda sobre remessa
de numerário para pagamento de
juros no exterior. Discutia-se muito,
na época, sobre a distinção entre re-
messa para pagamento de juros e re-
messa para pagamento de serviços.
Outro ponto de debate que então cir-
culava pelas Varas Federais era a fi-
gura do devedor remisso, hoje extin-
ta, que seria a pessoa em falta com
o recolhimento de algum tributo.
Após ato formal do delegado da Re-
ceita Federal, declarando o devedor
remisso, este se tornava impedido de
contratar com qualquer esfera de
poder público e de participar de qual-
quer processo de licitação.

“Era pior do que o protesto”, explica
o Ministro. “O devedor remisso per-
dia tudo, até o cheque especial (que
só havia no Banco do Brasil). Isso
para a empresa era terrível. A juris-
prudência, de modo geral, se rebe-
lava quanto a isso, pois não se pode
impedir a pessoa de viver. A pessoa
só pode viver exercendo suas ativi-
dades. Trata-se do direito natural à
vida, e, em decorrência, ao traba-
lho.”

O Ministro relata que as decisões
tomadas pelos juízes eram “rigorosa
e prontamente cumpridas” – apesar
do regime de exceção. O contato
maior da primeira instância era com
o Conselho da Justiça Federal.
“Quando eu entrei, o presidente era
o Ministro Inácio Moacyr Catunda”.
Anos depois, com o Ministro Néri da
Silveira, foram criados os chamados

juízes auxiliares – os antigos substi-
tutos. Nessa leva vieram, por exem-
plo, a juíza Maria José Macedo e o
juiz Helder. Tivemos bons
corregedores, como os Ministros
Marcos Ribeiro, Amarildo Benjamin,
Jarbas Nobre e seus sucessores. O
Diretor do Foro tinha uma autono-
mia limitada; “quem mandava mes-
mo era o Conselho” – informa-nos o
jurista.

O Ministro Fernando Gonçalves evo-
ca uma época de debates jurídicos
acalorados, amizade e simplicidade.
“A relação era tão cordial... eu diria
até fraterna! Quando chegava o
Corregedor - por exemplo, o Minis-
tro Jarbas Nobre - os próprios juízes
se cotizavam para angariar recursos
e fazer um lanche melhor. A Justiça
dava o pó, a água e o açúcar. Dois
juízes se revezavam para fazer o
café. Levávamos o Corregedor para
jantar. Da mesma forma, os Minis-
tros do TFR atendiam-nos muito bem
em Brasília. Era um tratamento fa-
miliar, algo muito bom” - encerra o
Ministro. Um olhar busca rapidamen-
te o passado e funde-se a um sorriso
e certo lampejo de saudade. Sauda-
de de tempos e momentos que este
pioneiro e seus contemporâneos
construíram, formando a história da
Justiça Federal de Primeiro Grau em
Minas Gerais.

POR CHRISTIANNE CALLADO DE SOUZA

6 O governo vislumbrou uma saída: uma emenda constitucional mantendo as eleições indiretas. Porém, a Arena, o partido do governo, não tinha os 2/3 de votos necessários
para emendar a Constituição. Sob o pretexto de que o MDB estava obstando o projeto, o presidente Geisel, no dia 1º de abril de 1977, decretou tanto o fechamento do Congresso,
quanto uma série de reformas constitucionais por meio do AI-5, Ato Institucional número cinco.
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Ojuiz federal Vicente Porto de
Menezes foi o décimo diretor

do Foro da Seção Judiciária de Mi-
nas Gerais, entre 1981 e 1982. É o
décimo quarto filho de uma família
de quinze. Entre quintais e jabutica-
beiras, ele cresceu dentro de um am-
biente familiar onde todos trabalha-
vam e se divertiam juntos. Longe das
sombras da viuvez, ocorrida em
1981, casado há 24 anos, pela se-
gunda vez; o juiz federal demonstra
ser um homem tranqüilo, organiza-
do e, sobretudo, feliz.

Aluno dedicado, ele se formou em
Filosofia, matéria que influenciou
bastante sua vida de juiz. Segundo
Vicente Porto de Menezes, aprender
Lógica o “ajudou” a organizar o ra-
ciocínio. O seu curso de Direito na
PUC foi marcado pelo Direito Roma-
no. O fascínio pela disciplina foi tan-
to que se sentiu estimulado a lecio-
nar na própria instituição e em ou-
tras renomadas, como o Instituto
Isabela Hendrix e a Universidade de
São João Del Rei. Vocação para o
magistério, o magistrado confessa
que sempre teve.

Começou sua vida pública como
servidor do INSS, à época denomi-
nado INPS. Atendia ao balcão. Per-
maneceu no INSS e, mais tarde, de-
pois da vitória em concurso público,
assumiu como procurador daquela
autarquia. Em relação à magistratu-
ra, ele diz que foi convencido pelo
Doutor Milton Campos e pelo Minis-
tro Sebastião Reis a prestar concurso
para ingresso na carreira. Preparou-
se por dois anos, com êxito.

Dentre as várias participações em
congressos, seminários e cursos, ele
ressalta a do Congresso da Haia, em
1977. A certa altura do evento, o juiz
conversou em latim sobre Direito Ro-

mano com um partici-
pante de outro país.
Além de vocação
para o magistério,
Vicente Porto de
Menezes é fortemen-
te inclinado à reali-
zação de trabalhos
assistenciais. Prati-
cante fervoroso do ca-
tolicismo e dos precei-
tos cristãos, o juiz federal
é o responsável direto pela
idealização e manutenção de vári-
as entidades filantrópicas em Belo
Horizonte. O perfil de juiz, religio-
so e professor transparece também
nos livros que publicou ao longo de
sua vida. Por suas inúmeras ativida-
des e realizações, Vicente Porto de
Menezes mereceu entrar para a His-
tória. Não é à toa que seu nome e
biografia figuram na enciclopédia
Delta-Larousse.

Na Justiça Federal, Vicente Porto de
Menezes se orgulha dos anos atuan-
tes na magistratura, inteiramente de-
dicados ao jurisdicionado. Suas
ações espelham seu pensamento em
relação à Justiça. Para ele, o direito
é mais importante que a lei e a nor-
ma jurídica. Alguns casos, contados
pelo juiz, ilustram bem seu
posicionamento. Certa vez, um ho-
mem entrou em seu gabinete deses-
perado por causa de um mandado de
imissão de posse. O sujeito, que era
parte do processo, fora intimado a
deixar a chácara onde morava há
muitos anos com a família. Vicente
Porto de Menezes solicitou à Secre-
taria que trouxesse os autos. Ele o
examinou, viu a agonia nos olhos do
homem e resolveu suspender a
imissão da posse. Porém, segundo re-
lata, o oficial de justiça, ao cumprir
a determinação, esbarrou na resistên-
cia da empresa autora. Era uma

Construtora, com seus
tratores a postos, pron-
tos para demolir a
casa do homem e
começar as obras no
terreno. O juiz fede-
ral mandou a Polícia
Federal até o local
para fazer o cerco.

Contudo, minutos de-
pois, o homem compa-

rece novamente ao ga-
binete do juiz e declara:

“Doutor, não tem mais problema.
A Construtora me deu outra casa.
Eles preferiram me dar uma casa
nova a paralisar as obras”.

Vicente Porto de Menezes também
foi o julgador de ações importantes,
como, por exemplo, a desapropria-
ção da Gruta de Maquiné. No pro-
cesso, o antigo proprietário da gruta
discutia seu “direito” de explorar o
minério ali existente. O juiz federal
estudou profundamente o caso e to-
das suas implicações ambientais,
arqueológicas e relacionadas ao di-
reito da terra. Conclusão: a Gruta foi
desapropriada e aberta à visitação
pública.

O magistrado relembra com sauda-
des os tempos em que os juízes se
reuniam durante o café para discuti-
rem e trocarem opiniões sobre seus
processos. “Cada caso era um caso
e debruçávamos sobre eles em lon-
gas e profundas considerações. Eram
momentos ricos em reflexões.”
Vicente Porto de Menezes imagina
uma justiça ideal onde cada juiz
possa tratar de cada processo seu
como se fosse o único. Decidir de
forma sucinta, pedir de forma clara,
objetiva, organizada e lógica: este
é conselho e o exemplo que deixa
para magistrados e advogados

Juiz Federal Vicente Porto de Menezes

POR AGENITA AMENO
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“No  calar da noite, no silêncio do
processo – ali eu me senti verdadei-
ramente juiz. A justiça que forma a
personalidade de um magistrado é a
justiça de primeiro grau.”

Esse não é um o manifesto pela va-
lorização do juiz de primeiro grau,
ditado no calor do ímpeto dos primei-
ros anos de uma carreira jurídica. Essa
afirmação parte do alto da sabedoria
e quietude de um ministro aposenta-
do do Superior Tribunal de Justiça –
um dos fundadores do Tribunal Regi-
onal Federal da Primeira Região, que
já compôs os Tribunais Regionais
Eleitorais de Goiás, Minas Gerais e
Distrito Federal e esteve à frente da
Diretoria do Foro da Seccional mi-
neira da Justiça Federal. São pala-
vras de Adhemar Ferreira Maciel,
hoje um respeitado advogado.

Nascido em Patos de Minas, é Mi-
nistro do Superior Tribunal de Justiça
desde 1992, onde atuou como mem-
bro das 2ª Turma e da 6ª Turmas.
Aposentou-se do cargo em 1998. Foi
Professor na Universidade de Brasília,
na Faculdade de Direito da Univer-
sidade Católica de Goiás e, em Mi-
nas, nas faculdades de Direito Mil-
ton Campos e Sete Lagoas. Publicou
artigos doutrinários em diversos livros
e revistas especializadas, nacionais
e estrangeiras.

Encontramos o Ministro Adhemar
Maciel debruçado, como sempre,
sobre intrincados e especialíssimos
pareceres jurídicos, em seu belo es-
critório no bairro de Lourdes. Várias
paredes expõem as obras da filha, a
renomada artista plástica Rivane
Neuenschwander. A arte de Rivane
também estampa o livro do pai, “Me-
mórias de um Juiz Federal”, que será
lançado em dezembro pela Editora
Del Rey.

São muitos os indícios do amor que
este ministro sempre nutriu pela Jus-
tiça Federal. O afeto é confessado
no título de seu livro, em suas refle-
xões sobre “tornar-se juiz” e, princi-
palmente, no solitário projeto que
vem empreendendo de resgate das
memórias da Justiça Federal de Pri-
meiro Grau em Minas Gerais. O
Ministro Adhemar foi responsável por
grande parte do conteúdo das me-
mórias expostas nesta edição da “Jus-
tiça em Revista”, ao recolher os de-
poimentos dos pioneiros magistrados
federais mineiros.

Este homem de vasta cultura e natu-
ral elegância tem uma preocupação
– e certa angústia – de que o tempo
e a vida nos roubem os fragmentos
de história, os nossos “acervos vi-
vos”, privando-nos da construção de
nossa identidade. Tendo reunido os

expoentes desse memorial, é chega-
da a hora de contar, ele próprio, sua
experiência.

O Ministro começa lembrando que
fez o segundo concurso da Justiça
Federal, em 1974. Tomou posse em
1976, tendo sido contemporâneo do
Ministro Fernando Gonçalves. Esse
ficou em BH e o então juiz Adhemar
Maciel foi para Goiás. Era a época
do Tribunal Federal de Recursos – e,
ambos reconhecem - o salário era
muito baixo. Ao assumir como juiz
federal em Goiás, o Ministro
Adhemar passou a ganhar menos do
que recebia como servidor do TRE
em Minas. Resume o Ministro: “a
gente vivia de empréstimo”. O hoje
Ministro José de Jesus era o juiz fe-
deral da Seção Judiciária goiana.
Transmitiu o cargo a Adhemar
Maciel e foi para o Rio de Janeiro,
para a Escola Superior de Guerra.
“Durante dez ou onze meses”, con-
ta o Ministro Maciel, “eu fiquei, na
ausência dele, como o único juiz
federal do estado inteiro”.

O Ministro Adhemar Maciel veio
para Minas substituir o Ministro José
Pereira de Paiva – naquele período,
o titular da Primeira Vara, que foi
alçado ao Tribunal Federal de Re-
cursos.

Ministro Adhemar Ferreira Maciel
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lizado com sucesso, também é uma
tendência saudável, conforme assi-
nala o Ministro Adhemar. Ele afir-
ma que “embora a especialização
deixe o juiz muito ‘preso’ à área de
atuação, é interessante do ponto de
vista do rendimento do trabalho”.

Ao falar da Justiça Federal de Pri-
meiro Grau em Minas Gerais, o Mi-
nistro Adhemar abstrai-se, por um
momento, das preocupações com os
espinhosos pareceres jurídicos que
elabora. Estas cedem lugar à lem-
brança das batalhas filosóficas e dou-
trinárias internas que o tornaram ma-
gistrado. “Ainda que minha decisão
fosse derrubada depois, lá, sozinho,
é que me senti juiz. Tenho muita
saudade de ter sido juiz de primeiro
grau” – revela.

Como em todas as Seções Judiciári-
as do Brasil, a Primeira Vara de Mi-
nas Gerais era especializada em
naturalização. O Ministro Adhemar
reuniu casos memoráveis relativos ao
assunto, alguns destes descritos em
seu livro de memórias. Destaca a
grande emoção presente numa au-
diência de naturalização. “Houve
um caso de um sujeito que ficou
muito entusiasmado. Trouxe bolo,
guaraná e repartiu para os filhos e
netos. Foi comovente. A naturaliza-
ção é um momento solene porque a
pessoa está escolhendo sua naciona-
lidade. Ela não nasceu em nosso
país. Sua cidadania é eletiva. Pre-
senciei muitos casos assim” – relata
o Ministro.

Questionado sobre uma possível in-
terferência do governo militar na Jus-
tiça Federal, ele diz: “Nunca tive
nenhum problema, as decisões eram
cumpridas. Impende lembrar, porém,
que estávamos sempre com um pé
atrás, pois era um regime de exce-
ção. Mas todos nós julgávamos li-
vremente. Os colegas também não
comentavam casos de pressão”.

A Constituição de 1988 criou os cin-
co TRFs. Os juízes federais Adhemar
Maciel, Fernando Gonçalves, Plauto
Ribeiro, Euclydes Reis Aguiar e
Catão Alves foram alguns dos dezoi-
to precursores que organizaram e fun-
daram o Tribunal Regional Federal
da Primeira Região.

E o que pensa este pioneiro a respei-
to da situação da Justiça Federal
hoje? “Caótica. A justiça federal é
muito demorada. Fazendo um exa-
me, ainda que superficial, penso que
essa demora é questão de raiz”. Pas-
sa a explicar que, com a criação da
República no Brasil, foi copiado o

sistema judicial norte-americano,
mas somente em parte. “Em nossa
matriz americana, as causas de in-
teresse nacional só chegam à Supre-
ma Corte muito parcimoniosamente.
A justiça dos EUA é predominante-
mente estadual - tudo se resolve no
estado, na primeira e na segunda
instância. Para que uma causa alcan-
ce a Suprema Corte Federal é preci-
so ter uma relevância muito grande.
”Por exemplo, normalmente, através
de um recurso chamado Writ of
Certiorari chegam cerca de 3 mil
causas e são julgadas menos de 150,
anualmente. Então o juiz da Supre-
ma Corte pode se dedicar às causas
com mais perfeição”. Nossas cortes
superiores, ao contrário, estão abar-
rotadas de processos. Segundo o Mi-
nistro Adhemar, o Supremo, com a
recente barreira do critério da reper-
cussão geral (nome novo para título
velho: critério de relevância), tende
a ser uma corte exclusivamente
constitucional. Mas o Superior Tri-
bunal de Justiça, por absorver gran-
de parte da competência do STF, con-
tinuará sobrecarregado. O Ministro
lembra que um ministro do STJ esta-
ria recebendo perto de mil proces-
sos por mês. “No Brasil, tudo é fede-
ral”, destaca o Ministro. “A expres-
são estadual é pequena. E mais: o
sistema americano do Common Law
é judicial, ou seja, o juiz é quem
resolve as lides, estabelecendo os
“precedentes” (stare decisis). O sis-
tema nosso aqui é tipicamente legal
– tudo está na lei, entenda-se “lei
federal”, diz.

O jurista aponta perspectivas para a
Justiça Federal. A primeira seria um
amargo remédio, devido a sua alta
complexidade: uma reforma políti-
ca profunda. A especialização de
varas, processo que vem sendo rea-

POR CHRISTIANNE CALLADO DE SOUZA
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“Jardineiro da Justiça,  foi como o
juiz federal e Professor Sacha
Calmon se referiu a mim, quando me
aposentei”, conta Wander Tanure, o
mais conhecido  Diretor da Secreta-
ria Administrativa da Seção Judiciá-
ria mineira. Um homem robusto, que
sabia ser severo nas horas certas e
doce nos momentos mais inespera-
dos. A voz grave sempre inspirou res-
peito, jamais temor. Nos gestos fir-
mes, autoridade em vez de
autoritarismo e no semblante, a ex-
periência estampada.

Descrever o “doutor Tanure”,  ma-
neira como era tratado pelos servi-
dores, é também retratar uma visão
de mundo, um estilo de administrar,
um jeito de ser do serviço público
que nos remonta a uma época de in-
timidade entre os espaços públicos
e privados, em que a esfera
institucional era vista como uma es-
pécie de extensão da varanda de nos-
sa casa. Um tempo em que as pes-
soas colocavam as cadeiras nas cal-
çadas para ver o pôr do sol e trocar
idéias... Ouvir o doutor Tanure é
atravessar com nostalgia as décadas
de 70 e 80, dentro de um clima pe-
culiar de convivência social, em que
o outro não é nosso inferno, como
sugeriu Sartre, mas, nossa própria ra-
zão de viver. E foi sobre esse outro -
no sentido clássico  do Direito Ad-
ministrativo - que  Wander Tanure
debruçou sua vida de administrador
público.Desde  sua posse, em 1970,

até o seu último ano de gestão, 1993,
Tanure se dedicou intensamente ao
ofício de solucionar conflitos, apa-
rar arestas, cultivar o bom relacio-
namento entre magistrados, servido

res. E, em inúmeras vezes, serviu de
ponte entre a Justiça Federal, tribu-
nais e demais órgãos públicos.

Era a esse jardineiro fiel ao seu tra-
balho que muitos confiavam seus
dramas e alegrias, não apenas de âm-
bito profissional, mas também pes-
soal.  Ainda não existia o conceito
de gestão de pessoas, ninguém fala-
va em qualidade de vida no traba-
lho, mas Tanure  já havia percebido
algo simples: tudo que afetasse os
servidores refletiria diretamente no
bom andamento do serviço público
e vice-versa. Depois da Constituição
de 1988, a Administração Pública sis-
tematizou, racionalizou, configurou
didaticamente, implementou através
de programas de capacitação, trei-
namento de lideranças, programas
de gestão informacional e de pesso-
as um modus operandi institucional
gerencial que doutor Tanure já dei-
xava transparecer espontaneamente
na sua forma de ser e agir. Especia-
lista  na arte de conciliar, de encon-
trar soluções, apagar incêndios,
equacionar problemas de toda ordem,
Tanure personificava a confiança.
Por isso, autoridades de todas as es-
feras do Poder,  servidores e
serventuários não se intimidavam em

beber na sua fonte. Não é à toa que,
hoje, ele afirma orgulhoso: “Meu
maior salário, minha maior recom-
pensa, o tesouro que levei da Justiça
Federal foram os inúmeros amigos,
de todos os graus de hierarquia, fei-
tos ao longo dos anos”.

O primeiro problema  enfrentado por
Tanure é o mesmo que persegue a
Justiça Federal  há 40 anos: a falta
de espaço.  De um canto de mesa,
no Fórum Lafaiete, onde funciona-
va, no início, até a conquista  atual-
mente de quatro prédios,  a Justiça
Federal foi construindo seu lugar  e
melhorando sua prestação
jurisdicional. Tudo isso graças à co-
ragem dos magistrados, com o apoio
de diretores administrativos que ti-
veram como precursor Wander
Tanure.

Um relato curioso em relação à pre-
cariedade de espaço da Justiça Fe-
deral é feito pelo próprio Tanure.
Segundo ele, quando a juíza federal
Maria Luíza Vianna Pessoa de Men-
donça se transferiu do Paraná para
Belo Horizonte, não havia sequer
uma sala para ela se instalar. A so-
lução criada por  Tanure foi transfe-
rir sua mesa para o corredor, deso-
cupar a sala da Diretoria Adminis-

Wander Rocha Tanure
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trativa para alojar, ali, o gabinete da
juíza.

Doutor Tanure era assim, uma espé-
cie de malabarista das dificuldades.
O que prevalecia era o desejo de
atender às necessidades da Justiça.
A ordem era resolver e dissolver tudo
que colocasse em risco a prestação
institucional. A própria forma como
enxerga a Justiça Federal ilustra tam-
bém sua forma de agir: “  Eu sempre
digo que isto aqui é um CTI.  Quem
bate à nossa porta está desesperado
em busca de solução. O melhor re-
médio é cada um fazer sua parte
com muito amor e dedicação. O fun-
cionário deve sentir seu trabalho
como uma missão. Sua melhor re-
muneração é  sua realização; saber
que dá mais do que recebe, porque
receber mais do que dá, não é bom”.

Defensor da Justiça Federal, Tanure
ainda arremata: “Aqui, você vê
juízes trabalhando em tempo inte-

gral. Todo mundo pensa que juiz tem
60 dias férias. Ledo engano! Eu já vi
muitos juízes levando processos para
estudar e sentenciar nas férias deles.
É uma angústia para todos não ser
objetivo na prestação jurisdicional,
não poder atender todo mundo o mais
rápido possível. Gente responsável,
ciente de seus deveres, não precisa
nem bater  ponto!”.

Casos para contar, que retratam o
perfil de sua administração, doutor
Tanure têm centenas: “Eu controla-
va o material; eu anotava todo mês
quantas folhas gastava cada secre-
taria, quantas canetas...E pergunta-
va, por que uma Vara gastou mais
que a outra...Antigamente, o juiz para
ter uma máquina boa tinha que bri-
gar, tinha de pedir verba em Brasília.
Nas secretarias, não tinha  máqui-
nas para todos”.

Ele ainda relembra a euforia que con-
tagiava a Justiça Federal, quando

novos funcionários eram nomeados:
“Era uma alegria! Antes da posse, eu
ia na casa do funcionário para co-
nhecer melhor a sua condição de
vida, ver se ele podia pagar a passa-
gem de ônibus para ir trabalhar. Eu
visitava as famílias e me pergunta-
va como nós, os outros funcionários
da Justiça, poderíamos ajudar. A Jus-
tiça Federal era minha família e eu
me via como um pai desta família,
um irmão mais velho e conselheiro.
Não deixava nenhum funcionário ir
embora ou desistir do trabalho, por-
que eu sabia que aqui ninguém é dis-
pensável. Cada um tem seu valor e
uma forma de ser útil”.

Pela dedicação e amor com que con-
duziu a Justiça Federal nos seus vin-
te e três anos de gestão, Wander
Tanure não cultivou apenas senti-
mentos de gratidão. Ele semeou uma
cultura que mais tarde iria se alas-
trar em toda administração pública
e também na empresarial. A cultura
da valorização dos recursos huma-
nos, de investimento no capital in-
telectual e de reconhecimento e
aproveitamento do potencial exis-
tente em cada um que compõe a
estrutura de uma  instituição. Pode-
se dizer que Tanure, ao se envol-
ver com a Justiça Federal, de cor-
po e alma, acabou transferindo para
ela o espírito humanitário que a ca-
racteriza até hoje.

POR AGENITA AMENO
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Dizia Brecht, “... há homens que
lutam por toda a vida: esses são

imprescindíveis”. Parece ser o caso
de Leão Antônio da Silva, que ad-
vogava na Justiça Federal desde
1967. Em incontáveis vezes foi no-
meado dativo. Doutor Leão, como é
conhecido na Seção Judiciária de
Minas Gerais, transmite serenidade,
organização e retidão. Tem 86 anos,
sendo que mais de sessenta deles de-
dicados ao Direito, mais precisa-
mente, ao direito dos outros. Além
de atuar como curador e advogado
dativo, ou seja, o que representa os
réus incapazes e ausentes, Leão An-
tônio da Silva foi durante toda sua
vida uma espécie de anjo protetor
dos menos favorecidos.

Modesto e extremamente discreto,
ele evita de todas as formas revelar
seu lado humanitário. Sabe-se, po-
rém, que o advogado, ao receber um
cliente sem condições financeiras

Leão Antônio da  Silva

para arcar com honorários, combi-
nava o pagamento pelos seus servi-
ços somente se a causa fosse julgada
procedente. As formas de pagamen-
to? Essas variavam de acordo com
as posses dos clientes. “ Já recebi ca-
chos de bananas, coisas simples, mas
todas vindas do coração. Por isso, eu
as considero tão gratificantes”,  con-
ta com um brilho de emo-
ção nas faces. Para o ad-
vogado, a alegria contida
nos olhos dos vencedores
das ações valia mais que
qualquer outra coisa. Dou-
tor Leão viveu para defen-
der  direitos. Atuou na Jus-
tiça Estadual e na Justiça
Federal, principalmente
em favor de pensionistas
e aposentados do INSS.

Leão Antônio da Silva
conserva consigo uma pe-
quena agenda, uma espé-

cie de roteiro, onde
são registrados todos os an-

damentos das ações ainda
pendentes. Processos que

acompanha, em seu lar.
São quase cem. Atu-
almente, ele não aju-
íza e nem é nomeado

para causas novas.

No entanto, não abandona as ações
antigas. Ele é, por exemplo, a voz
dos expropriados ausentes, em um
processo famoso na Justiça Federal,
a desapropriação de Três Marias. O
advogado declara que nunca perdeu
um prazo. “ Para mim seria uma ver-
gonha perder um prazo”, diz convic-
to. E das ações que defendeu, mais

de 90% foram vitoriosas.

Formado em Direito em 1951, pela
UFMG, Leão Antônio olha para a es-
posa com carinho e confessa: “ Agra-
deço muito a Isabel por haver passa-
do no vestibular. Estávamos em via-
gem de lua de mel e era ela quem
me tomava as lições”. Zelo, preste-
za, solidariedade, respeito pela afli-
ção alheia – o doutor Leão, ao lon-
go de seis décadas de atuação como
advogado, procurou sintetizar com
as letras do seu exemplo,  a missão
dos operadores do Direito.

POR AGENITA AMENO
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Oadvogado e ex-deputado fe
deral Mário Genival Tourinho

nos recebe em casa, no pedaço mais
arborizado da Cidade Jardim. A fala
enérgica, o caloroso aperto de mão
e o olhar determinado registram sua
forte presença. Essa mesma postura
sólida, que o jurista conserva hoje,
aos 74 anos, será revisitada nas lem-
branças dos fatos e ações que tive-
ram como cenário a Justiça Federal
de Minas Gerais, em seus primeiros
anos de instalação.

Natural de Montes Claros, Genival
Tourinho escolheu Belo Horizonte
para edificar a carreira jurídica. Com
a formatura pela UFMG em 1954,
dedicou-se ao Direito Penal. Partici-
pou de dezenas de júris na capital e
no interior. Logo percebeu sua clara
vocação, que estaria no Direito Pú-
blico e no Direito Administrativo.
Atuou em defesa dos direitos de vá-
rias categorias de servidores públi-
cos; ferroviários, professores primá-
rios e coletores estaduais foram al-
guns de seus clientes. Pelo viés des-
sa atividade, tornou-se um dos per-
sonagens mais conhecidos da Justi-
ça Federal de Minas Gerais.

É ele quem nos conta os detalhes de
sua condição de pioneiro: “Devo ter
sido um dos primeiros a peticionar
na Justiça Federal, ainda em seu pri-
meiro ‘ninho’ - e disso pouca gente
sabe - no 12º andar do antigo Fórum
Lafayette, na Rua Goiás, 125. De lá,
a Justiça Federal foi para a Rua Espí-
rito Santo, 495”.

A lembrança do número é fruto de
uma memória prodigiosa? “Nem tan-
to” ; sorrindo, o advogado diz que se
recorda desse detalhe pelo fato de
ter trabalhado em frente, no número
500, onde ficava o antigo IPASE. “Era
só atravessar a rua e estava na Justi-
ça Federal”, brinca.

“Posteriormente, em 1971”, ele
narra, “o terceiro lugar em que
funcionou a JF foi o prédio da
Rua Carijós, 126. Lembro-me
disso porque lá funcionava
também a OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil). Eu era
conselheiro e Presidente da
Comissão de Ética Profissio-
nal da Ordem. Como procu-
rador do IPASE, eu enfren-
tava a Justiça Fede-
ral... e sempre esta-
va perto dela!

Nesse mesmo ano também, houve a
criação da 4ª e da 5ª Varas”,
rememora.

Genival Tourinho revela de peito
aberto sua opção política. “Eu sem-
pre fui homem de oposição. Tenho
formação marxista. Comecei minha
militância na Mocidade Comunista
do Brasil. Porém, quando houve a in-
vasão da Hungria pela União Sovié-
tica, com todos aqueles lances de
barbaridade, praticamente noventa
por cento da Mocidade Comunista
abandonou o partido. Naquela oca-
sião, o João Amazonas fundou o Par-
tido Comunista do Brasil, para que
nós não tivéssemos que nos sujeitar
ao Komintern. Mas eu preferi o con-
vite do professor Santiago Dantas e
me filiei ao PTB junto com Darcy
Ribeiro, meu conterrâneo e amigo.

Mário Genival Tourinho

Primeiro endereço da Justiça Federal:
Fórum Lafayette, na Rua Goiás, 125
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Com relação ao movimento armado
de 1964, sou daqueles que o consi-
dera como golpe militar. Jamais o en-
xergaria como ‘revolução’”.

A vida do jurista sempre cruzou os
caminhos da Justiça Federal. Entre-
tanto, quando o órgão foi criado em
1967, ele o recebeu com desconfi-
ança. A convivência com a institui-
ção retirou-o da postura defensiva,
conforme revela: “Depois presenciei
atitudes desses juízes, de envergadu-
ra, coragem e civismo - e aí passei a
ser entusiasta da Justiça Federal. Co-
mecei a lembrar a todo o momento
que os juízes ainda existem, não so-
mente em Berlim1. Aqui no Brasil,
apesar da presença dos militares no
governo, os magistrados da Justiça Fe-
deral sempre se fizeram por respei-
tar”.

Para ilustrar o que diz, Genival
Tourinho narra o interessante caso que
culminou com uma decisão corajo-
sa do Ministro Sebastião Alves dos
Reis: “Havia um general aposentado
que participara do golpe de 64 e di-
rigia a Sunab, antiga agência
controladora de preços, em Belo Ho-
rizonte. Precisei de um documento
dessa agência para instruir uma de-
manda que possuía na Justiça Fede-
ral. Ao pedir o documento ao gene-
ral, ele negou, exigindo que eu lhe
exibisse uma procuração. Ao que eu
retruquei, dizendo que mostraria, sim,
a lei e minha carteira de advogado -
pois dessa forma eu teria o direito de
olhar qualquer processo em reparti-
ção pública. O general ignorou meu
aviso de que impetraria um manda-
do de segurança. E foi exatamente o
que fiz. Obtive uma liminar do Min.
Sebastião, à época juiz federal”.

“Perco o cargo, mas não
perco a vergonha!”

Tourinho relata que o general,
“homenzarrão de um metro e noven-
ta de altura”, expulsou de seu gabi-
nete advogado e oficial de justiça,
aos berros: “não atendo, definitiva-
mente, não atendo”.

O oficial lavrou a certidão sob a ori-
entação de Tourinho, registrando
que o general não quis cumprir a or-
dem judicial por entender que ela
estava errada – e, sobre essa certi-
dão, o advogado requereu a prisão
do militar. Genival Tourinho revive
a cena: “O Ministro Sebastião Alves
dos Reis, com os óculos na mão, todo
trêmulo, falou: ‘perco o cargo, mas
não perco a vergonha’. E decretou
a prisão do general”.

O advogado conclui a história, en-
tusiasmado: “Aí foi um corre-corre,
vieram apelar para mim, porque eu
era do Conselho da OAB, a Justiça
Federal era nova, e aquilo iria criar
um problema tremendo entre os mi-
litares, o foro e a Ordem dos Advo-
gados... Mas eu nada podia fazer.
Disse-lhes que só haveria um modo
de eu ignorar isso e requerer, até
mesmo, a desistência do mandado
de segurança: seria fazer com que
o processo chegasse às minhas mãos
no meu escritório - porque à Sunab
eu não voltaria, pois já havia sido
desrespeitado demais por esse ge-
neral”.

E foi assim que o Procurador-Geral
da República esteve em Belo Hori-
zonte, conseguiu o processo, levou
ao escritório do advogado e este ti-
rou as cópias que bem quis. “De-

pois que eu tirei a última cópia, dei
a ele a desistência do mandado de
segurança. O Dr. Sebastião Alves
dos Reis decretou a prisão – e ela só
não foi cumprida porque o Procura-
dor-Geral da República levou o pro-
cesso para mim, no meu escritório”
– reafirma, orgulhoso da atitude pro-
veniente da Justiça.

À época, conforme o advogado nos
informa, o Diretor Administrativo era
Tancredo Martins. Tourinho evoca a
convivência com os seis primeiros
juízes da Justiça Federal mineira e
faz questão de assinalar que o res-
ponsável por conseguir as primeiras
dependências da Seccional no Fórum
Lafayette foi o primeiro Procurador-
Geral da República, Antônio Amaro
Filho. “O Amarinho conseguiu com
a diretoria do foro estadual que arru-
masse lá uma meia dúzia de salas”.
– ressalta o advogado, imerso em
lembranças.

Genival Tourinho faz da advocacia,
desde a mocidade, sua real profis-
são de fé. Seus caminhos profissio-
nais estão indelevelmente inscritos
na história da Justiça Federal de Mi-
nas Gerais. Ele tem sido, como os
ilustres pioneiros que ergueram a ins-
tituição, um artífice da dignidade e
da pujança que vigoram nesta Casa.

1 Referência à resposta do moleiro de Sanssouci  ao Rei Frederico II, da Prússia, diante da ameaça de destruição de seu  moinho: “ainda há juízes em Berlim”!

POR CHRISTIANNE CALLADO DE SOUZA
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O servidor aposentado Frederico Guilherme Ruggio Júnior, coordenador
voluntário da Memória da Justiça Federal da Seção Judiciária de Mi
nas Gerais, no curso de vasta pesquisa, levantou algumas ações que tramitaram na
primeira fase da Justiça Federal mineira (de 1980 a 1937). Eis alguns exemplos:

 Desapropriação em Ouro Preto da Pedreira Gamba. A audiência foi
realizada no local em 22 de outubro de 1895.

 Crime de peculato em 1906.

 Ação de desquite ajuizada por uma mulher, em
1917.

 Execução fiscal cobrada pela União, assinada pelo
1º Procurador da República. A dívida foi contraída por
um comerciante em decorrência de uma viagem de trem,
do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, do então Vice-Presi-
dente da República, Fernando de Mello Vianna. Os pre-
parativos da viagem foram relatados minuciosamente nos
autos.

Antes da informatização, os proces-
sos eram cadastrados anotando-se o número
de distribuição, o ano da distribuição e uma
letra que indicava a Vara. A letra A repre-
sentava a 1ª Vara, a letra B a 2ª Vara e
assim por diante. Até a 14ª Vara, a indica-
ção da Vara era feita por letras.

O processo era fichado e nesta ficha re-
gistrava-se, manual ou datilograficamente,
a movimentação do mesmo. Veja o mo-
delo da fichinha.

Em dezembro de 1967, a
União Federal moveu uma ação
de desapropriação das grutas de
Maquiné e de Salitre. O proces-
so nº. 480/67-B foi distribuído
para a 2ª Vara, ao então juiz fe-
deral Sebastião Alves dos Reis.

O primeiro processo cadas-
trado eletronicamente foi
distribuído em 9 de janeiro de
1989 e recebeu o número
00.00.00001-9.

Justiça Federal de Minas Gerais: CURIOSIDADES

O processo mais antigo, da 2ª fase, recebeu o nú-
mero 1/67-A. Ele foi distribuído em dois de outubro de
1967 ao então juiz federal José Pereira de Paiva. Era
uma ação de desapropriação do DNER contra
Augusto Gonçalves Ribeiro. Ele ganhou novo nú-
mero, agora em 2007, quando da edição desta
revista.

O processo mais volumoso da
Seção Judiciária de Minas Gerais é um
mandado de segurança (nº.
2001.38.00.023042-4) da Vallourec e
Mannesmann Turbes – V.E.M. do Bra-
sil S/A contra o Delegado da Receita
Federal em Belo Horizonte. O objeto
da ação é um pedido de compensa-
ção de créditos de IPI. O processo é
da 21ª Vara e se encontra atualmente
no arquivo.

Ele possui 671 volumes e cento e trin-
ta e quatro mil, duzentas e doze fo-
lhas. Se todas as folhas fossem
enfileiradas, ele cobriria uma distân-
cia de 44 quilômetros e duzentos e
noventa metros.

Recompensa pela captura de
Saddam Hussein: em 2004, homem
que se diz paranormal ingressou na Justiça
Federal de Minas Gerais requerendo o re-
cebimento da recompensa de 25 milhões
de dólares oferecida pelo Governo dos EUA
a quem desse informações sobre o para-
deiro do ex-chefe do Estado iraquiano
Saddam Hussein.  O autor, graças aos seus
poderes ditos paranormais, alegou fazer jus
à recompensa por haver enviado ao Go-
verno norte-americano inúmeras mensa-
gens e avisos indicando o local exato onde
Saddam Hussein encontrava-se. O proces-
so (nº 2004.38.00.017499.4) foi extinto em
junho de 2007, sem julgamento do mérito.

POR AGENITA AMENO

Você sabia?

Outras Curiosidades...

Observação: os dados acima foram informados pelo supervisor da Seção de Depósito e Arquivo Judicial, José Ribeiro.
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O     FUTUROFUTUROFUTUROFUTUROFUTURO     da Justiça Federal:

perspectivasperspectivasperspectivasperspectivasperspectivas

Para muitos filósofos, pensar no
futuro – nosso, de uma insti
tuição, de uma nação ou mes-

mo do planeta – permite ao homem
expressar sua própria visão de mun-
do e a maneira como foi e está sen-
do capaz de se situar em relação ao
seu tempo e espaço.

Ao projetar uma realidade para além
do presente, as pessoas usam lentes
especiais, procuram respaldo de suas
previsões nas experiências objetivas
e subjetivas (positivas ou negativas)
e traduzem, em seus prognósticos,
uma maneira peculiar de lidar com

os desafios e com o desconhecido.

O filósofo Mircea Eliade1, por exem-
plo, em sua obra sobre o tempo
mítico e a realidade, insinua que o
ser humano, ao falar de perspecti-
vas, tende a se inclinar ao sabor de
dois ventos: o escatológico e o
messiânico.  Para os escatológicos,
as civilizações e o mundo cami-
nham rumo a um declínio inexorável,
vítimas de um processo fagocitário
irreversível, onde tudo se perde, nada
se cria ou se transforma. E, quando
muito, apenas se repete.

A visão messiânica também se sus-
tenta sobre patamares

escatológicos, ou seja,
não existe para os
messiânicos uma situ-
ação linear na Histó-
ria que mantém as ci-
vilizações intactas.

Tudo caminha para o
esgotamento. No en-

tanto, à luz de Eliade,
para os messiânicos,

“algo”, “alguém”, um aconte-
cimento, alguma solução socor-

rerá a sociedade moribunda e a tor-

nará diferente, melhor. E, principal-
mente, concederá ao que estava se
esgotando uma sobrevida.

Descrer de soluções (não necessari-
amente milagrosas) seria o mesmo
que confinar o homem pré-histórico
em sua caverna e convencê-lo de sua
completa impotência em face do
mundo exterior. Na matemática es-
crita pela História é assim: quanto
maiores os desafios, melhores as so-
luções.

Criar soluções, para os pensadores e
até mesmo para o senso comum,
nada mais é do que projetar um fu-
turo viável, conceder uma sobrevida
ao que supostamente estava conde-
nado à falência; construir possibili-
dades e, assim, transformar o real
num ad eternum.

O destino do Judiciário

O Poder Judiciário, desde a promul-
gação da Constituição de 1988, tem
sido alvo de novos desafios e se es-
força para criar respostas mais ime

1- Mircéa Eliade, filósofo nascido na Romênia, falecido em 1986, especializou-se em Filosofia das Religiões. Obra em referência: Mito e Realidade, Editora: Perspectiva. 6ª

edição, 2006.
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diatas às atuais demandas sociais.  E
não poderia ser de outra forma. A so-
ciedade, hoje mais do que nunca,
focada no Judiciário, foi obrigada a
lançar outro olhar sobre as questões
institucionais. A atual Carta fez
emergir ao público leigo uma nova
face desse Poder: a de agente trans-
formador da sociedade. Esta é a aná-
lise de cientistas políticos e sociais.

O jurisdicionado hoje o identifica
como um Poder capaz de modificar
diretamente sua realidade, seu dia-
a-dia: seja paralisando ou ativando
obras públicas, determinando resti-
tuições de tributos pagos
indevidamente, possibilitando ao
indivíduo a aquisição de casa pró-
pria, seja impedindo políticas e atos
administrativos nocivos à cidadania,
ao patrimônio público, ao meio am-
biente etc. Mesmo que, em sua es-
sência, a função do Judiciário não
tenha se alterado, é incontestável que
a visão da sociedade sobre a Justiça
mudou significativamente.

Os atuais fatos sociais, econômicos,
ambientais, as questões bioéticas,
religiosas, tecnológicas, o fortaleci-
mento do Estado democrático e suas
implicações políticas no cenário
nacional e mundial exigem da Justi-
ça uma resposta ágil, pronta e dife-

renciada.

O Judiciário tornou-se, num piscar de
olhos, um instrumento fundamental
para a ordem e pacificação de con-
flitos. Para muitos, acessar a Justiça
ainda é uma novidade, mas tão cor-
riqueira quanto acessar a Internet.

Em seu discurso no IX Encontro dos
Juízes Federais, realizado em Belo
Horizonte, em junho deste ano, a Pre-
sidente do TRF-1ª Região,
desembargadora federal Assusete
Magalhães, enfatizou a
“redescoberta da cidadania do povo
brasileiro” depois da Constituição de
1988, e também a necessidade de
se investir na formação dos juízes de
1º e 2º graus. A desembargadora fe-
deral ressalta que hoje a sociedade
cobra celeridade processual e efici-
ência dos serviços públicos.

Ao que tudo indica, o princípio da
eficiência na Administração Públi-
ca vem ganhando importância vital
nos últimos anos. Ciente do valor
crescente de seu papel e da cobran-
ça que a sociedade lhe impõe, a Jus-
tiça Federal tem exercido nas últi-
mas décadas uma missão quase
messiânica de buscar soluções mais
adequadas às novas demandas da
ordem social.

No entanto, as ações e adesões a
movimentos inovadores em prol do
jurisdicionado indicam que é dentro
da própria instituição e na lapidação
de seu potencial humano que a Jus-
tiça Federal procura os remédios
para melhor exercer sua missão.

Tornar a Justiça Federal uma ferra-
menta de fácil acesso a todos, apri-
morar a eficiência da prestação
jurisdicional, entranhar-se na reali-
dade cibernética em busca de
celeridade são posicionamentos e
atitudes típicas de uma instituição
que acredita em sua renovação e
continuidade.

Nesse sentido, a Justiça Federal de
Minas Gerais encontra-se sintoniza-
da com seu tempo e ocupada com
seu destino. Várias ações foram de-
senvolvidas ao longo desses 40 anos
que salientam a preocupação da ins-
tituição com o futuro.

A imagem de juízes questionadores,
ora debatendo alterações no Código
Processual Civil, ora em luta pela de-
mocratização do espaço judiciário,
empenhados em introduzir as novi-
dades tecnológicas na seara jurídi-
ca, preocupados em levar a Justiça
para os confins das terras mineiras,
engajados em movimentos pró-con-
ciliação, apoiando a criação de Va-
ras especializadas e de Juizados Es-
peciais, tudo isto desenha o perfil da
Justiça Federal atual e aponta os tra-
ços de uma justiça do futuro.

Muitos são os passos e providências
que espelham a imagem jovial e, ao
mesmo tempo, experiente e compro-
metida com a realidade. Alguns
eventos importantes, relacionados
abaixo, ilustram a tendência e von-
tade da Seção Judiciária de Minas
Gerais em modernizar a instituição.
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Crescimento e fortalecimento
dos Juizados Especiais Federais

Criados pela Lei 10.259, de 12 de
julho de 2001, a implantação dos
JEFs pode ser considerada um dos
primeiros propulsores na mudança de
perfil da Justiça Federal. A criação
dos JEFs popularizou e provocou uma
efervescência social até então
inexistente nos recintos da Seção
Judiciária mineira.

Isso porque, pela nova Lei, qualquer
cidadão capaz e maior de 18 anos
pode ingressar com uma ação, sem
precisar constituir advogados. Como
as causas dos JEFs não podem ultra-
passar 60 salários mínimos, o que se
assiste até hoje é o transbordamento
de demandas das classes populares.

Em 26 de junho de 2002, nascia o
Juizado Especial Federal em Minas
Gerais e com ele uma mentalidade
de trabalho que contaminou a Justi-
ça Federal mineira para sempre.
Juízes, servidores, estagiários, volun-
tários tomados por um idealismo vi-
goroso desdobram-se em longas jor-
nadas de trabalho e fermentam idéi-
as criativas com o intuito de melho-
rar a prestação jurisdicional.

O rito sumário dos procedimentos nos
JEFs possibilitou a realização, em
menos de dois meses, da primeira ses-
são de julgamento de uma Turma
Recursal em Belo Horizonte, ocorri-

da em 20 de agosto de 2002, consti-
tuída para julgar, em grau de recur-
so, os processos oriundos dos JEFs.

Democratização do acesso à
Justiça

Em setembro de 2003, duas carretas
do TRF-1ª Região percorrem as es-
tradas de Minas Gerais em direção
a Ipatinga. Lá se realizaram as pri-
meiras audiências do chamado
Juizado Especial Federal Itinerante,
da área cível. A idéia do Juizado
Itinerante de uma Justiça de rodas,
que sai atrás do jurisdicionado, in-
corporou-se definitivamente à nova
Justiça.

Desde essa época,
os JEFs vêm crescendo em número e
em soluções criativas. Uma delas,
em 2004, foi a iniciativa inédita, na
Primeira Região, da Justiça Federal
de Minas Gerais de contratar pesso-
as com necessidades especiais (de-
ficientes auditivos) para auxiliar nos
JEFs.

No curso desta edição de Justiça em
Revista, O TRF-1ª Região tomou mais
uma providência para facilitar o
acesso da população à justiça. Por
meio de convênio de Cooperação
Técnica firmado com a Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos
(ECT), o TRF colocou em prática o
Protocolo Postal.

Agora, nas agências do Correio, já é
possível encaminhar petições aos
órgãos da Justiça Federal da Primei-

ra Região. Os interessados em mo-
ver ação judicial na Justiça Federal
poderão fazê-lo em uma agência dos
Correios, onde os recursos e petições
serão remetidos à Seção Judiciária
pretendida, sem necessidade de des-
locamento do cidadão até ao local
de destino. Além disso, ficará dispo-
nível, no sítio do TRF
(www.trf1.gov.br), o sistema de con-
sulta do andamento da petição. Para
acessá-lo, bastará consultar o núme-
ro de registro  do Sedex.

Virtualização

Umas das primeiras ações na Seção
de Minas Gerais, diretamente liga-
da aos avanços tecnológicos, foi o

desenvolvimento de um pro-
grama de consulta pela
Internet das jurisprudên-
cias firmadas pelas Tur-
mas Recursais.

O Judiciário brasileiro
aderiu às inovações

tecnológicas. Em 2005, o
Juizado Especial Federal Virtual foi
implantado na Seção Judiciária de
Minas Gerais.

A virtualização da Justiça Federal
torna-se cada vez mais real. Em 19
de dezembro de 2006, o TRF-1ª Re-
gião edita a Resolução/PRESI/600-13
que dispõe sobre citação e intimação
eletrônica na Web, o chamado sis-
tema e-cint nos processos virtuais dos
Juizados Especiais Federais.

O e-cint é um sistema facultativo.
Cabe ao interessado efetuar previa-
mente seu cadastro no sistema, me-
diante preenchimento de formulário
próprio. Tanto as partes quanto os pro-
curadores, inclusive de órgãos públi-
cos, podem ter acesso ao sistema.
Hoje, tal sistema encontra-se em ple-
no funcionamento na Seção Judiciá-
ria mineira.

Tendências para o futuro
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Interiorização crescente

Um marco na história da Justiça Fe-
deral mineira, conseqüência inevi-
tável de seu crescimento, diz respei-
to à interiorização. Nos últimos anos,
a Seção Judiciária de Minas Gerais
espalhou-se pelo interior do Estado.
A tendência, no futuro, é de que au-
mente ainda mais o leque de cida-
des atendidas pela Justiça Federal e
principalmente por Juizados Especi-
ais Federais. A luta pela aprovação
do PL 5689, em tramitação no Con-
gresso, confirma esta previsão.

Atualmente, a Seção Judiciária de
Minas Gerais possui 54 Varas Fede-
rais, sendo 32 na capital. Em Belo
Horizonte, funcionam 5(cinco) Va-
ras de Juizados Especiais Federais.
Os municípios que fazem parte da
Seção de Minas Gerais são:
Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora,
Passos, São Sebastiãodo Paraíso, Pa-
tos de Minas, Montes Claros, Lavras,
Varginha, Pouso Alegre, Divinópolis,
Sete Lagoas, Governador Valadares,
Ipatinga, São João Del Rei.

No interior, os JEFs funcionam nas
seguintes Subseções: Divinópolis (2
JEFs Adjuntos), Lavras (1 JEF Adjun-
to), Patos de Minas (1 JEF Adjunto e
Posto Avançado em Paracatu), São
João Del Rei (1 JEF Adjunto), Juiz de
Fora (1 JEF adjunto), Uberaba (1 Vara
de JEF), Uberlândia (1 Vara de JEF).

Em julho deste ano, mais três
Subseções Judiciárias de Minas Ge-
rais foram autorizadas a dar início
às atividades dos Juizados Especiais
Federais, a saber: Pouso Alegre, São
Sebastião do Paraíso e Ipatinga.

Rumo à especialização e aos
resultados

Em 23 de agosto de 2006, foi lança-
do no STF o projeto Conciliar é Le-
gal. O projeto faz parte do “Movi-

mento pela Conciliação” –
uma mobilização nacional
que visa a formar uma cul-
tura de busca ao entendi-
mento e acordo entre as par-
tes, evitando-se as lides ju-
diciais.

Além da abertura de seu es-
paço, ampliação de sua área
de atuação, promoção de iniciativas
e projetos que resultam numa maior
aproximação com o jurisdicionado,
aplicação de projetos visando a re-
sultados mais céleres (como as ten-
tativas de acordos, mutirões de au-
diências de conciliações) e do in-
gresso no universo cibernético, ou-
tro acontecimento lançou a Justiça
Federal no caminho das inovações.

Trata-se da criação de Varas
especializadas. As Varas de Execu-
ções, as Previdenciárias, Agrárias e
recentemente a criação de Varas
especializadas em crime organiza-
do e lavagem de dinheiro conduzem
a Justiça Federal por uma nova es-
trada.

A Resolução 314 do Conselho da Jus-
tiça Federal, publicada em 12 de
maio de 2003, especializou Varas
Federais no julgamento de crimes de
lavagem de dinheiro. A iniciativa
possibilitou ao Judiciário dar uma res-
posta mais efetiva dentro do cená-
rio da crise de segurança pública na-
cional. O modelo implementado
pela Resolução n. 314 do CJF serve
atualmente como referência mundi-
al no combate a essa modalidade de
crime.

Engajamento social

Nas últimas décadas, juízes federais
mineiros vêm promovendo e apoi-
ando discussões, movimentos, deba-
tes sobre temas de interesse das áre-
as jurídicas e também relacionados
aos problemas sociais. Painéis de
temas jurídicos, debates sobre Direi-

tos Humanos, palestras sobre altera-
ções do Código de Processo Civil,
movimento em prol da criação de um
Tribunal Regional em Minas Gerais,
mobilização a favor da aprovação da
PL 5689, que cria novas Varas, mo-
bilizações contra a ampliação do
foro privilegiado, adesão aos movi-
mentos de Conciliação são algumas
iniciativas que projetam a imagem
de uma justiça mais participativa e
engajada.

O último Encontro dos Juízes Fede-
rais, promovido pela ESMAF (Escola
da Magistratura Federal), em Belo
Horizonte, no período de 20 a 22 de
junho, debateu sobre “Alterações na
Legislação Processual Civil”. A Co-
ordenação Científica do Encontro fi-
cou a cargo do desembargador fede-
ral Olindo Menezes.

Os temas abordados por si só já sina-
lizam uma mudança nos rumos do
Judiciário e refletem a nova ordem
de preocupação dos magistrados e
operadores do Direito: Certificação
digital; súmula vinculante (Lei
11.417/06); súmula impeditiva de
recursos (Lei 11.276/06);
informatização do processo judicial
(Lei 11.419/2006); a nova sistemáti-
ca do agravo (Lei 11.187/05); o novo
regime de execução de sentença (Lei
11.232/05); o novo processo de exe-
cução de títulos extrajudiciais (Lei
11.382/06) e a magistratura e os Di-
reitos Humanos.

POR AGENITA AMENO
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