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Por José Magno Unhares Moraes
Juiz Federal Diretor do Foro

A atual estrutura da Justiça Federal no Brasil
decorre diretamente dos ideais proclamados
pelos americanos após a independência de
suas 13 (treze) colônias, quanto à institui- •• ••
ção de um Estado Federal, e pela Revolu-
ção Francesa no concernente à autonomia
do Poder Judiciário, que passou a distribuir
justiça por ato de soberania, e não mais
por favor real.

No Brasil monárquico, por ser unitária a
forma do Estado, a magistratura togada era
composta apenas de juízes nomeados livre-
mente pelo Imperador. Não havia níveis dife-
rentes de poder que justificasse a divisão do
Judiciário.

A República veio modificar, por completo,
o sistema judicial até então vigente, princi-
palmente pela difusão da idéia de federação,
em cujo pressuposto básico estava a defesa da
autonomia dos Estados-Membros (inclusive de
organizar sua própria Justiça), ao lado da União,
detentora da soberania.

Instituída a federação brasileira, através do Decreto n° 1, de 15 de nove m - bro de 1889, criou-se
a Justiça Federal em cada Estado-Membro, pelo Decreto n° 848, de 11 de outubro de 1890, replicando a
dualidade de Justiça existente nos Estados Unidos, atribuindo à magistratura federal a competência para "pro-
cessar e julgar as ações que se fundarem na lesão de direitos individuais por atos ou decisão das autoridades
administrativas da União".

A divisão do Poder Judiciário entre Justiça Estadual e Justiça Federal despertou acirrados debates entre
os grandes juristas nacionais. José Higino, em 1891, e João Mendes, em 1899, defenderam a sistemática
americana do direito e da justiça. Por outro lado, Rui Barbosa, na plataforma de 1910, advogou a "unidade do
processo" e a "da Justiça", levando Pedro Lessa a criticá-lo, em 1915, em sua grande obra "Poder Judiciário",
dizendo que a dualidade da Justiça era "inerente ao regime federativo".

Em 1934, a nova Constituição Federal introduziu a unidade de processo, mantendo, contudo, a dualidade
da Justiça, apesar da forte opinião contrária de João Mangabeira que era fiel ao idealismo de Rui Barbosa.

Com o advento do Estado Novo, suprimindo a autonomia dos Estados-Membros, a Constituição de 1937,
manteve a unidade de processo e extinguiu a Justiça Federal, dando um passo no sentido da unificação.

Restauradas as liberdades e a democracia, a Constituição de 1946 manteve, entretanto, o regime de 1937:
a unidade de processo e a supressão da Justiça Federal de primeira instância. Todavia, de maneira inexplicável,
instituiu o Tribunal Federal de Recursos, mencionado na la Constituição Republicana.

Deflagrada a revolução de 1964, foi expedido o Ato Institucional nO 02, datado de 27 de outubro de 1965,
que alterou a estrutura e a competência de alguns Órgãos do Poder Judiciário, além de criar a Justiça Federal
na primeira instância, sanando manifesta anomalia de possuirmos uma Justiça Federal apenas na segunda
instância. No ano seguinte, foi editada a Lei nO 5.010, de 20/05/1966, tratando de sua Organização. Essa lei
criou o Conselho da Justiça Federal (OF) atribuindo-lhe a iniciativa das providências para as instalações das
Seções Judiciárias em cada Estado-Membro.
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A primeira Seção Judiciária a funcionar no Brasil foi a do Distrito Federal, em 23 de maio de 1967. Por sua
vez, a Seção Judiciária do Maranhão foi instalada no ano seguinte, em 06 de maio de 1968, com apenas uma
Vara Federal, tendo como Juiz Federal o saudoso magistrado Carlos Alberto Madeira, que posteriormente in-
tegrou o Supremo Tribunal Federal, e como Juiz Federal Substituto o ilustre magistrado Alberto José Tavares
Vieira da Silva, que, anos depois, foi o primeiro presidente do Tribunal Regional Federal da la Região.

Em 1983, foi criada a 2a Vara Federal na Seção Judiciária do Maranhão, através da Lei nO 7.178, de
19/12/83, sendo o inesquecível magistrado Dionísio Rodrigues Nunes o seu primeiro juiz federal, que foi suce-
dido pelo digno magistrado Cândido Artur Medeiros Ribeiro Filho, atualmente Desembargador Federal no TRF
da la Região.

Por meio da Lei nO 7.583, de 06/01/87, foi criada a 3a Vara Federal, assumindo o cargo de juiz federal o
honrado magistrado Leomar Barros Amorim de Sousa, hoje também Desembargador Federal no TRF da la
Região.

A Vara única da cidade de Imperatriz, hoje Subseção Judiciária, foi instalada em dezembro de 1995, em
decorrência do processo de interiorização da Justiça Federal, assumindo a titularidade o Juiz Federal Substituto
Roberto Carvalho Veloso.

Por força da Lei nO9.788, de 19/02/1999, foram criadas 18 (dezoito) Varas Federais na la Região, sendo
destinadas três delas para a Seção Judiciária do Maranhão, o que deu origem à instalação das 4a, 5a e 6a
Varas Federais, em 30 de abril de 1999, pelo então Juiz Federal Diretor do Foro Reynaldo Soares da Fonse-
ca, que assumiu a titularidade da 4a Vara Federal, tendo o Juiz Federal José Carlos do Vale Madeira e o Juiz
Federal Substituto José Magno Unhares Moraes assumido, respectivamente, a titularidade das 5a e 6a Varas
Federais.

E mais recente, a Lei nO 10.772, de 21 de novembro de 2003, criou 183 (cento e oitenta e três) Varas
Federais no país, das quais apenas duas Varas foram destinadas para a Seção Judiciária do Maranhão, dando
ensejo à instalação da 7a Vara Federal, em São Luís/MA, competente para processar e julgar as matérias re-
servadas ao Juizado Especial Federal Cível, bem como à instalação da Subseção Judiciária de Caxias/MA, pela
então Juíza Federal Diretora do Foro Clemência Maria Almada Uma de Ângelo, assumindo a titularidade da
Vara única dessa Subseção Judiciária o Juiz Federal Roberto Carvalho Veloso.

Atualmente, o Estado do Maranhão possui mais de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) processos, entre cí-
veis e criminais. Em uma ordem decrescente, somos indiscutivelmente um dos primeiros Estados da federação
a exigir a imediata instalação de novas varas federais para atendermos com racionalidade a demanda cada vez
mais crescente dos jurisdicionados.

Os magistrados federais que exerceram suas atividades no Estado do Maranhão honraram com bravura a
enorme carga de serviço e sempre mantiveram, na medida do possível, excelente qualidade nos serviços pres-
tados, enriquecendo cada um, a seu modo, a credibilidade dos maranhenses na Justiça Federal. Para tanto,
sempre contaram com o zelo e a presteza de uma equipe de funcionários altamente qualificada, que sempre
se dedicou diuturna mente no cumprimento de suas atribuições.

Temos a certeza que os 40 (quarenta) anos da Justiça Federal no Maranhão, comemorados no dia 06
de maio de 2008, representa um grande marco em nossa história porque consolida 40 (quarenta) anos de
atenção aos interesses da coletividade, de prestígio do interesse público e de respeito aos direitos e garantias
fundamentais do cidadão. Esperamos que a história construída, até o momento, por todos nós, magistrados
e servidores, seja uma fonte inesgotável de inspiração para as futuras gerações a fim de que prossigam com
brilhantismo a construção deste magnífico edifício, que é a Justiça Federal, lapidando com maestria a estrutura
que hoje edificamos.
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juiz, com a cooperação do Depositário - Avaliador. No
tocante aos serviços auxiliares, é de realçar-se o fato
de não haver motorista para as duas viaturas desta
Seção. Temos empregado nesse serviço um dos ser-
ventes que é motorista habilitado e tem mantido os
veículos em boa conservação. A importância da fun-
ção de motorista, nesta Seção liga-se à circunstância
de não raras vezes, fazermos diligências no interior do
Estado, utilizando a camioneta Rural Willis."

A situação com a carência de recursos humanos só
foi melhorar com a implantação do Plano de Classifi-
cação de Cargos da Justiça Federal de la. Instância
em 1974, que criou dois mil cento e dois cargos para
a Justiça Federal em todo o país.

por Sônia Jansen

Anos Rebeldes

Anos 70:
Tempos difíceis

A vida seguia. Embalada pela disco music, a ju-
ventude lotava as discotecas pelo mundo imitando
os passos de Jonh Travolta no filme "Os Embalos de
Sábado à Noite". O Brasil vivia o seu "Milagre Eco-
nômico" e na Seção Judiciária faziam-se "verdadeiros
milagres" para superar as dificuldades, que podem
ser constatadas nos relatórios encaminhados ao Con-
selho da Justiça Federal. O maior problema era a falta
de pessoal. Relatório enviado pelo diretor do foro em
1970 dizia: " ressente-se esta Seção da falta de pes-
soal para o manuseio de processos, pois no nosso
quadro, além da chefe de secretaria, há somente um
Oficial Judiciário e um Auxiliar Judiciário ... Igualmente
há falta de pessoal para o serviço puramente admi-
nistrativo que continua sendo feito diretamente pelo
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A Justiça Federal maranhense nasceu rodeada pela história de São Luís, bem aqui,
na rua Nina Rodrigues - do Sol, para os mais românticos - pertinho do majestoso Teatro Artur
Azevedo, em frente à Praça João Lisboa, próxima ao Edifício são Luís, a maior construção

revestida de azulejos da América Latina. Da janela do prédio nO43 vê-se o sobrado de azulejos
verdes onde viveu Aluízio Azevedo. Se descermos pela rua de Nazareth, passando pela Praça
Benedito Leite, chegaremos à Praia Grande, um imenso conjunto de arquitetura colonial onde

se avista a rua do Giz e sua escadaria esplêndida. Se subirmos pela rua do Sol,
chegaremos à Praça Deodoro da elegante Biblioteca Benedito Leite. Não poderia

ter escolhido melhor lugar na Ilha de Upaon-Açú.

Foi no dia 06 de maio de 1968, tempos difíceis
no Brasil. O mundo estava dividido pela guerra fria.
"Ao mesmo tempo jovens cantavam a mesma música,
deixavam o cabelo crescer e mudavam o comporta-
mento sexual", lembra Zuenir Ventura, autor do livro
1968, o ano que não acabou. A pop art rompia as
barreiras comporta mentais. A Tropicália, movimento
baseado na contracultura inglesa e nos hippies nor-
te-americanos apresentava os novos baianos Caetano
Veloso e Gilberto Gil, que brilhavam nos palcos dos
grandes festivais de música.

No dia 6 de maio daquele ano emblemático, quan-
do o jornal O Imparcial destacava na primeira página
o roubo do medalhão de Roberto Carlos, ocorrido em
Juiz de Fora, às dez horas da manhã, tinha início, no
número 43 da rua Nina Rodrigues, a Sessão Solene de
Instalação Definitiva da Seção Judiciária do Mara-
nhão, presidida pelo Ministro Henoch da Silva
Reis, na época Presidente do Tribunal Federal
de Recursos.

No final do mesmo ano, um prédio de estilo
colonial, localizado na rua das Hortas, passou a ser
o novo endereço da Justiça Federal que por lá per-
maneceu durante 20 anos.

r



Anos 80: Mudanças Físicas
e Estruturais

Chamados pelos economistas de "a década per-
dida", os anos 80 não trouxeram grandes revoluções
político-culturais nem foram marcados pela contesta-
ção, mas chegaram trazendo esperanças: consolida-
ção da abertura política, campanha pelas diretas, elei-
ção de Tancredo Neves e a redemocratização faziam
vislumbrar um novo país.

Foram também divertidos com suas novas tribos
de yuppies, metaleiros, góticos e darks. A cultura pop
ampliava seus espaços e as bandas de pop rock que
embalavam a geração saúde cresciam a cada dia e
conquistavam seu espaço.

Era tempo de crescer para a Seção Judiciária do
Maranhão e o problema com o espaço físico começou
a ser resolvido a partir de 1986 quando tiveram iní-
cio as discussões com vistas à construção do prédio
onde seria instalada a nova sede da Justiça Federal.
Em 04 de setembro de 1988 a sede foi inaugurada e
a Seção Judiciária passou a funcionar no edifício de
seis pavimentos da Areinha, com uma área total de
6.498,79 metros quadrados e capacidade para abrigar
seis varas, onde está até hoje.

A Constituição de 1988 ocasionou mudanças sig-
nificativas na estrutura da Justiça Federal. O Tribunal
Federal de Recursos foi substituído por cinco tribunais
regionais. A Seção Judiciária do Maranhão ficou vin-
culada ao Tribunal Regional Federal da la. Região,
que tem sua sede em Brasília e agrega ainda os esta-
dos do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Mato

~



das destacam-

regionais. O Maranhão ficou enquadrado no Padrão 3,
compondo-se de 4 varas, sendo três na capital e uma
em Imperatriz, região sul do Estado.

Anos 90
Crescimento acelerado
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Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima,
Tocantins e o Distrito Federal.

Com a Constituição surge um novo cidadão, mais
consciente e participativo, que busca mais os seus
direitos, acarretando um aumento da demanda por
justiça. Era necessário se preparar para responder SP 3O Anos
adequadamente a essa nova realidade. ,"0'" ~tf deira morre em ","r';" No d'la 27 de abr'll

Carlos l,..a .' joS1FI'II/I,W(flfl.\11! ~,

lIl'1ISetllllf/I.\IJVI - ~ d -
Mtlrt('doac(ltlelll;c{~':t.:~ -;---. e 1998, uma sessao
__ l"'-";; _••~:' •.._t<Il- I
:.::."',:=~~'~::'"..:.-:.::.:r~ I so ene marcou as come-
~~::. :::-~..~.~: ~.... I 30
~;"~;;t ::.::..s:.::...s::-~ ~C. • moraçoes pe os anos
~f:;::-~~~~~~ , . da Seção Judiciária do
::-;:-. _.-.. ••.•Ilt''j';;';':"''~:'''t;~ " ...•
-"':--£::;.':.::':. ;:;;::.~-::.-:::: Maranhao. Na data
I::='"í;:".;..;.:';.'~ ':':'::'-:;;~i::-:"';' _.' . '
~~~ a'?-.:.:.::.a .'\ .'. foi entregue a Meda-

O soul de Ed Mota agitava as festas por aqui. \W~~~i~fI~ , ' \ lha Ministro Carlos
O público jovem ainda guarda saudades de Kurt ~~~; ~==-..i. \" Madeira, instituída
Cobain, Mamonas Assassinas e Chico Science ~.:idê.~@~ ._.;:;.-~-~~'~_.pelo então Diretor
com sua nação zumbi, mas a grande novidade ~~~~? -;::'-.- do Foro, Flávio Dino
dos anos 90 - conhecidos como a época da mor- de Castro e Costa para homenagear perso-
te das utopias - foi a Internet, que em 1995 teve nalidades que, de alguma forma, contribuíram para o
sua operação comercial liberada pelos Ministérios das aprimoramento dos serviços judiciários.
Comunicações e ciência e Tecnologia. Graças à rede Os principais homenageados da noite foram os
mundial h.ouv: uma mudança significativa n~ forma pioneiros da Justiça Federal no Maranhão, o Desem-
de comunlcaçao entre as pessoas, tanto na vida pes- bargador Alberto Tavares Vieira da Silva e o saudoso
soai quanto na profissional. Ministro Carlos Alberto Madeira.

Foi também a época em que houve um avanço da Além de ser um momento de recuperação da me-
consciência ambiental que por aqui teve como ponto mória institucional as comemorações pelos 30 anos
de partida a Rio 92, uma conferência que reuniu, no da Justiça Federal; tiveram como objetivo promover
Rio de Janeiro, representantes de 179 países e que debates e ações institucionais destinadas a melhoria
tinha como objetivo encontrar meios de conciliar o dos serviços prestados.
desenvolv.imento socioeconômico com a preservação Entre as ações implementa-
dos ecossistemas do planeta. Antenados com a cons-
ciência ecológica, juízes e membros do Ministério Pú- se: ._
blico realizaram em São Luís no mês de dezembro de 1 - cnaçao de novos ca-
1997 o 10 Congresso Brasil~iro de Direito Ambiental nai: de aproximaçã~ com. a
da Magistratura e do Ministério Público. sociedade local atraves da Im-

O . t d S - J d' .,. f' . I plantação do serviço de penascresClmen o a eçao u IClana OI mais ace e- It t'
d d' d N . . , . a erna Ivas;ra o nessa eca a. ovas varas, mais JUizes e servl- A

dores criavam as condições para o ampliar a presta- . 2 - Novos para~etros de rela-
ção do serviço jurisdicional. Clonamento _com a Imprensa com

A d 1991 L. o 8 251 I' a estruturaçao da Seçao de Comu-prova a em , a el n . amp 10Uo . - S . I
d d I.. . f - d nlcaçao oCla;qua ro e pessoa e inStitUIU cargos e unçoes a e- ..

quados às necessidades. As Seções Judiciárias sofre- 3 - Melhona do ambiente de tra-
ram mudanças estruturais e funcionais e a Resolução
nO 18 do Tribunal Regional Federal da la Região, de
19 de dezembro de 1991 padronizou as seccionais de
acordo com o número de processos e características



vas Va
balho, segundo demandas dos funcionários (saúde,
espaço físico, etc.)

4 - Realização de eventos visando aumentar
presença social e a imagem positiva da instituição. •

5 - Instalação de terminais de auto-atendimentoS
para advogados e jurisdicionados. p ~

Em novembro de 1997 foi realizado o seminário "A
Qualidade no Serviço Judiciário" que deu início a u arribun
fase de diagnóstico e sistematização dos procedime - á h
tos vivenciados pela instituição. ar, o

A comemoração pelos 30 anos da Justiça Feéle-a1 n
ral no Maranhão serve como marco do início de uma dade
nova fase, de crescimento e modernização. no a

A década de 90 registrou um crescimento signifi- Vieira,
cativo da Justiça Federal no Maranhão. aI. na

No dia 30 de abril de 1999 foram inauguradas presen
três novas varas federais, na capital, criadas pela Lei lbu lal R
9.788, de 19 de fevereiro do mesmo ano. I I

A I 'd d d ' t I - d ç . ;) autoso enl a e e InS a açao as novas varas 101

presidida pelo então Presidente do TRF la Região, TRF,
Plauto Ribeiro. O Diretor do Foro na época, Reynaldo de
Soares da Fonseca, numa entrevista ao jornal O Im-
parcial, declarou: "Foi uma grande conquista, pois o
Judiciário Federal no Estado chegou ao final do milê-
nio no seu limite, desenvolvendo suas atividades com
uma estrutura de 12 anos atrás."

A instalação das novas varas possibilitou a espe-
cialização, ficando a 1a e a 2a responsáveis pelos pro-
cessos criminais, a 3a, a sa e a 6a pelos processos
cíveis e a 4a vara, pelas execuções fiscais.

Na época, tramitavam na Justiça Federal cerca de
34 mil processos.

~~~~~:~F~!~,~:~:~ia novas Varasem Si
disse o direlor do Fó' que ção dos lrabalho .Essasmuda .

. .CO~lsidcntdo como um f~to são Judiciário, juiz f~~'::~~~: ~:af~:;:tm b~m r~cebidas p~r ~~:::'r;;SexiS:~ntesnaJUSliçaFe-
st6rtc? u Justiçn Federal do llaldo ~oares da Fonsec."I. ~ só tl1lrl\beego~a:pols.enlendeque peralriz~~ ""o luis e I emIm-
aranhuo. coloca em funciona. t HOJeem ca?a Varahá algo em à ne ICIOSprincipalmen CadaVamaéesperade sentença.
ento I~ats três Vnrns. A soleni. norllo de 9 mil processo. mas le comunidade. . méd' d ~POnsá\-elporuma
de de mstl\ln~~àoncontece ho' e vgomo c.om este Incremento. de. As I" e2"Varasserãoespecifi. I~ e9 nulprocessos.
17h, Com n presençndo Pre;i~ ~rádclllr pnra ~ metade, o que ~mente.destinadasaosproces. ~~~~~:e=mtua'
nte do Tribunnl Regional Fe. UlIl a não é ~ Ideal. "Foi uma sos cri~mais. A I" terá como li- InStalaçãodasnO\'l\S"V..,,;t;;;._-,
ral dn 1a R giilo. PI~'lto R'lbn'l' ~r:,nFdedeconquista, pois °Judie'l' tu~ar o luiz ey Belo Filho que também' ''''''''
d ". ~ uflO eraln Es d ch velO~el~peratril.ea2"peloiuiz ummetementonoqua.
• o diretor do TJR. Felipe dos li I d . 0 .. 'ta ° e&ouao F~ávlODmo que por estar licen. drode iulz.es.apro~ reo:t\le-
ntos Jacinto de desembar a ~na o mllêlllO no cu limite. ClUdopara0 mestrado emBra,,1 m<:nteemc:nnwrso.Ernl995.por
res' demai~ autoridad~ U

g
a~ e envolvendo sua" atividades l\a. será dirigida pela juiza "ub;. =~=~~a;:,~\5Ilsen- •

s à área jurídic" g com ~ma estrutura de 12 anos tituta,Qemêncial\\madalima.l\. 2.9'31~~na ,~.em \991.-
" ~ V <, '< • atrá •lembrando que para se ter <\'Vara rá d . d ' ~u "" cs,enumerosubIUT'-'" novas aras lomm CIladas uma idéia a 1"Vara r' . d _ se. esnna a às ex.ecu. -para5.\'1"1.\\"entenÇl"'-"\,;,;ode-

ela lI" W'9.788 d 19 de reverei. 1967 e. n~e períod~\~:~l ~:, ~o~ ft"cal e terá como titular o monstrao em-penb.o.a ~edade
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Anos 2000
A justiça do novo milênio

Na manhã do dia 11 de setembro de 2001 o mun-
do foi sacudido pela queda das duas torres do World
Trade Center em Nova Iorque. Estarrecidos, todos se
perguntavam se estaria começando a 3a Guerra Mun-
dial. Na América Latina ocorreu uma onda esquerdista
com as eleições dos presidentes da Venezuela, Chile
e Bolívia. O Brasil, pela primeira vez, tinha um repre-
sentante das classes populares no comando do país.

O Brasil conquista o penta-campeonato. A música
tecno embala as raves, o funk carioca explode e os
reality shows se popularizam na televisão brasileira.

Pelas ruas das grandes cidades desfilam jovens tatu-
ados e com piercings pelo corpo.

Consolidação da Internet como veículo de comu-
nicação de massa, globalização da informação, esta-
bilidade econômica mundial, expansão das comunica-
ções marcam essa década que ainda não terminou.

Em julho de 2001, a sanção da Lei que criou os
Juizados Especiais Federais representou um marco
na história da Justiça Federal, que inaugurava uma
nova fase mais próxima do cidadão. Os juizados pro-
metiam, além de simplicidade, mais rapidez e agili-
dade no exame de causas de menor complexidade
e cujo valor não ultrapassasse 60 (sessenta) salários
mínimos. Pela nova lei, qualquer cidadão maior de 18
anos pode ingressar com uma ação nos juizados sem
necessitar de advogado.

"£:~'\.,'..~ .
•.• ~t • õ':" .• ';: U'JJ.r ••

" •• _ •••••~ _<r.I ••roI~~~ U"',;>~, ~('_.'~~~.t": .
">:lo _ ~~ -. I

-;" .~:-.":' ~ .

c;ji5ÜIjlL @;J(J;lai - @((/;lanhiw----.----
CSi;Jifiil' C{jfffllYTU-taIÜIQ • 10 anM



No dia 18 de abril de 2002, a Seção Judiciária do
aranhão instalou o Juizado Especial Federal Cível,

que nos três primeiros meses já contabilizava 900
ações em tramitação. Atualmente, as subseções Judi-
ciárias de Imperatriz e Caxias já contam com Juizados
Especiais Adjuntos, facilitando o acesso, especialmen-
te de pessoas carentes, que residem em localidades
distantes e com transportes precários.

Nessa busca pela aproximação com o cidadão sur-
giu a idéia dos Juizados Especiais Itinerantes. Periodi-
camente, juízes, servidores e colaboradores pegavam
a estrada com destino às localidades mais distantes
para facilitar o ajuizamento de ações. Nessas jorna-
das, muitas vezes eles se emocionaram com situações
de calamidade em que viviam as pessoas, doentes,
imóveis, sem condições até mesmo de ir em busca de
seu direito mais básico: a dignidade humana.

Em 2005, o Juizado inovou com a instalação do
e-proc, um sistema de peticionamento eletrônico que
permite a advogados e seus credenciados o encami-
nhamento de petições pela Internet e que tem como
vantagens a eliminação do papel, a autuação auto-
mática dos processos e a facilidade nas consultas ele-
trônicas.

A Seção Judiciária do Maranhão conta atualmente
com 9 varas federais, sendo sete na capital e duas no
interior do Estado. Estão em tramitação cerca de ...
processos. São 18 juízes e 283 servidores servidores.

II Meni!,o SOU do tem;o
que se acaba e,

/ 'consequentemente,
sou aquele para quem - .-"

tudo que de novo venha,
recorda o anterior que

mais amava. II
(Bandeira Tribuzzi)
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CS/;Jifõ,f' C{J(mffl1r~'lJil,(l, • tO anfJ



No dia 07 de dezembro de 1995 foi instalada a
Subseção Judiciária de Imperatriz, em solenidade que
contou com a presença do então Presidente do Tribu-
nal Regional Federal da la Região, Juiz Mauro Leite
Soares, do Juiz Corregedor Nelson Gomes da Silva,
dos juízes Cândido Artur Medeiros Ribeiro Filho e Flá-
vio Dino de Castro e Costa. Assumiu a coordenação,
o Juiz Federal Roberto Carvalho Veloso. Complemen-
tavam a então chamada Vara descentralizada, os ser-
vidores Oton Cardoso Pereira - Diretor da Secretaria,
Antônio José Damasceno Silva, Antônio José de Souza
e Paulo Roberto Caldeira.

10 préClio da Seção Judiciária de Imperatriz

No início, a vara abrangia oito municípios. Já em
1997, o TRF da la Região, atendendo a provocação
da Subseção da OAB, estendeu a sua jurisdição, am-
pliando o atendimento. Em 1999, com a nova estru-
tura organizacional, a Vara Descentralizada de Impe-
ratriz passou a receber a denominação de Subseção,
constituindo-se numa Unidade Executora de Recursos
Orçamentários.

Desde 2006, a Subseção conta com o Juizado Es-
pecial Federal Adjunto.

c;f~ q~ -@(aumhiw
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Hoje, a Subseção funciona em sede própria, um
edifício moderno e espaçoso, com capacidade para
abrigar até três varas federais. Conta com dois juízes
e 24 servidores ativos.

Em abril de 2005, foi inaugurada a Subseção Judi-
ciária de Caxias, município há cerca de 400 quilôme-
tros de São Luís. Até 2007, a Subseção funcionou em
um prédio alugado no centro da cidade. No final do
ano, foi inaugurada a sede própria, uma construção
de arquitetura arrojada, com área de 1. 203 metros
quadrados e espaço para atender confortavelmente
juízes, servidores e usuários.

10 prédio da Seção Judiciária de Caxias

Em seu discurso, o Juiz Federal Diretor do Foro,
José Magno Unhares Moraes disse que" a inaugura-
ção da nova sede representa a consolidação do pro-
cesso de interiorização da Justiça Federal em nosso
Estado",

A Subseção de Caxias também já conta com o Jui-
zado Especial Federal Adjunto e é composta por 2
juízes e 27 servidores.



Os primeiros passos
para o futuro

.----

Novas instalações da Seção Judiciária de Caxias

II A memória é o ma~rial
que dá base e ao mesmo

tempo instiga a organização-
a seguir em frente.
(Paulo Nassar) II

Seção Judiciária do Maranhão a implantar em 2006
o Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ, adotan-
do a seguinte política: "promover com segurança e
celeridade a melhoria contínua do processamento e
solução das causas de sua jurisdição, mediante o de-
senvolvimento de modernas técnicas de gestão".

Implementado inicialmente nas seções de Proto-
colo Judiciário e de Classificação e Distribuição, o SGQ
tem como objetivo a certificação ISO 9001, um con-
junto de normas destinadas a certificar a qualidade
dos processos de uma organização.

Na esteira do SGQ, a Seção Judiciária do Mara-
nhão aderiu ao programa GESPÚSLICA - Programa
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - que
tem como finalidade contribuir para a melhoria da
qualidade dos serviços prestados e para consolida-
ção de uma administração pública profissional voltada
para os interesses do cidadão através da aplicação de
instrumentos e abordagens gerenciais.

Em outubro de 2006, a Justiça Federal recebeu a
certificação do GESPÚSLICA que acontece após uma

Voltar ao passado é uma forma de entender o pre-
sente e de projetar o futuro. Ao resgatar sua trajetó-
ria, a instituição passa a entender suas atitudes, seu
conhecimento e seus valores e cria as condições para
as mudanças futuras, preservando, entretanto, sua
verdadeira identidade.

A Seção Judiciária do Maranhão começa a encarar
novos desafios. O edifício-sede, em São Luís passa
por reformas e adaptações para atender às neces-
sidades atuais. Já teve substituídos os elevadores e
toda sua instalação elétrica e o piso das áreas co-
muns. No anexo, funcionam o Juizado Especial Fede-
ral, o restaurante dos servidores e o serviço médico-
odontológico.

Este ano foi adquirido um novo prédio num ter-
reno ao lado do edifício anexo e que vai melhorar a
distribuição do espaço da Seção Judiciária. O contrato
de compra e venda foi assinado pelo Diretor do Foro
da Seção Judiciária, José Magno Unhares Moraes no
dia 24 de março e no dia 15 de abril, a Presidente
do Tribunal Regional Federal da la Região, Assusete
Magalhães, recebeu uma placa de agradecimento por
seu empenho para que o negócio fosse concretizado.

As subseções ganharam, recentemente, suas no-
vas sedes próprias, projetadas para servirem por cer-
ca de dez anos.

A busca constante do aperfeiçoamento e de uma
gestão voltada para a satisfação do usuário, levou a



avaliação onde são considerados os resultados obti-
dos com o programa. A primeira etapa leva em conta
a auto-avaliação feita pela instituição referente a sete
critérios de excelência da gestão pública: liderança,
estratégias e planos, cidadãos e sociedade, informa-
ção e conhecimento, pessoas, processos e resultados.
Um grupo de auditores do programa examina a auto-
avaliação atribuindo uma pontuação, que no caso da
Seção Judiciária foi superior à da avaliação interna,
garantindo a participação no programa.

Com a certificação, a Justiça Federal passou, ofi-
cialmente, a fazer parte de um Plano Nacional para
Melhoria no Serviço Público. Atualmente está em cur-
so o Plano de melhoria que tem como objetivo apri-
morar a gestão e aumentar a pontuação nos próximos
ciclos de diagnóstico.

Existem ainda, ações setoriais com vistas à melho-
ria da qualidade do trabalho, na Seção Judiciária. A sa
Vara, comandada pelo Jiz Federal José Carlos do Vale
Madeira, realizou um treinamento de 5 S e a 6a Vara
implementou o Programa "De Olho na Qualidade" e o
"6a Vara em Dia", por iniciativa do Juiz Federal Marce-

Novas instalações
da Seção Judiciária
de Imperatriz

lo Dolzany . Este último foi selecionado para participar
da sa Mostra Nacional de Trabalhos da Qualidade do
Judiciário, realizada em Brasília, em 2007.

Também em 2007, Diretores e Supervisores parti-
ciparam de um programa de capacitação em desen-
volvimento gerencial e a partir daí foi elaborado o
Planejamento Estratégico da Seção Judiciária. No do-
cumento foram definidos a missão, a visão de futuro,
os valores da instituição, além das metas e resultados
a serem alcançados e o Plano de Ação, que está em
fase de execução.

E assim a Justiça Federal prosseguirá seu caminho
rumo ao cumprimento de sua missão: " Prestar servi-
ços aos jurisdicionados efetivos e em potencial, res-
peitados os princípios constitucionais de sua compe-
tência e abrangência, de forma a garantir a justiça no
âmbito federal à sociedade do Estado do Maranhão",
estabelecendo como visão de futuro, "tornar-se uma
referência de gestão na 1a Região, respondendo com
presteza e eficiência as solicitações de forma ética e
socialmente responsável" e escolhendo como valores,
além da ética, a transparência, a cidadania, a urbani-
dade, a gestão participativa e o comprometimento".



a1talgia.-eMao
Para uma conversa informal, reuniram-se cinco dos funcionários mais antigos da Justiça

Federal no Maranhão: Nelson de Castro Weba, Oficial de Justiça e Justino Chagas de Almeida,
Técnico Judiciário, que ingressaram na Seção Judiciária em 1979, Maria Auxiliadora Pantoja,
e José de Paula Bezerra Júnior - Técnicos Judiciários, de 1981, além de Sebastião Trindade
de Araújo Filho, Analista Judiciário, de 1985. Num tom bem-humorado, eles relembraram

momentos marcantes em suas trajetórias profissionais, contaram algumas histórias engraçadas
e falaram das condições de trabalho antes da evolução tecnológica ..

Nossas festas de final de ano eram muito boas. Como
havia poucos funcionários, éramos como
uma família."

Weba - Na Justiça Federal sempre
teve muito trabalho.
Auxiliadora - Quan-

do os computadores che-
garam, era um para três servidores. A

disputa era acirrada.

Sebastião - "Eu costumo
dizer que tenho várias mães e a Justi-
ça Federal é uma delas. Eu me lembro
que quando fui convocado e me disse-
ram o valor do salário eu levei um susto.

Era quatro vezes o que eu ganhava no meu
emprego anterior. Pra quem tinha casado há pouco
tempo ... A imagem positiva que a Justiça Federal tem
hoje perante a sociedade vem do seu início. Da serie-
dade que sempre marcou o trabalho dos seus juízes e
servidores. A Justiça Federal é uma grife. O sonho de
muitos estudantes de Direito de São Luís é estagiar
na Justiça Federal."

Justino - "Aqui, a gente tem opor-
tunidade de crescer profissionalmen-
te. Muitos servidores daqui prestaram
concursos e hoje são juízes, promoto-
res. Eu ,que entrei aqui com 21 anos,

aprendi muito. Nós tínhamos que bater
ponto. Quando atrasava, tinha que fazer requerimen-
to de abono, com justificativa, e não adiantava usar a
chuva como desculpa, o Dr. Alberto (Alberto Tavares
- Diretor do Foro) costumava dizer "se o sor nasce
para todos, a chuva também nasce." Mas o juiz dava
o exemplo, era sempre o primeiro a chegar. Lembro
que éramos 33 funcionários e a folha de pagamento
era feita em máquinas de calcular manuais. Quando
chegaram as máquinas elétricas foi uma grande evo-
lução."

O papo foi repleto de boas lembranças e algumas
gargalhadas. Num ponto, todos concordaram: a Justi-
ça Federal é um ótimo lugar para se trabalhar. O am-
biente é agradável, os recursos materiais e humanos
são excelentes. Todos se disseram felizes e realizados
com a carreira que construíram na Seção Judiciária
do Maranhão.

(j) Weba - "Fui o 15° servidor nomea-
...,. do. Entrei como Auxiliar Judiciário e de-
.~ ../' pois fui promovido por antiguidade. A
./ i marca da Justiça Federal na época, era
, . a austeridade, o rigor no cumprimento

do horário de trabalho.Tudo tinha de estar
dentro dos conformes. Um fato que me marcou foi a
criação da Delegacia Regional da SERJUS(Associação
dos Servidores). Eu fui um dos primeiros associados.
Entrar para a Justiça Federal resolveu a minha vida.
Minha meta para o futuro é fazer pós-graduação em
Gestão Pública."

Júnior - "A gente trabalhava com
aquelas máquinas pé duro (máquina de
datilografia manual). Levava uma sema-
na só para redigir um edital de leilão. A
gente rezava pra não errar. Eu também

sou do tempo do mimeógrafo. Naquela
época não havia máquinas copiadoras. Quando bor-
rava era um desespero."

Auxiliadora - "Nós éramos uns seis
funcionários na secretaria. Todos fica-
vam juntos na mesma sala e os proces-
sos eram controlados através de uma
ficha que cada um preenchia à sua ma-

neira, então"'quando outro servidor consul-
tava a ficna, não entendia nada das siglas e abre-

\l
viações. Quando foi inaugurada a 3a Vara, éramos
apenas eu e a,diretora e já tínhamos 800 processos.
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Uma justa homena~em

" A poesia não pode
ser definida pelo seu
uso, mas sentida pelas
periódicas revoluções de
sensibilidade que provoca,
fazendo com que possamos

ver o mundo renovado.
É assim que a procuro e

dela me aproximo, 1Jl
na constante vigília

do seu culto.
{Ministro Carlos Madeira}

Nascido em São Luís do Maranhão, filho do profes-
sor de música José Francisco Madeira e da costureira
Juliana da Conceição Madeira, Carlos Alberto Madei-
ra formou-se Bacharel pela Faculdade de Direito do
Maranhão. Exerceu com competência a advoca-
cia e o jornalismo. Foi ainda fundador da Esco-
la de Administração do Maranhão e professor
de Direito Administrativo. Instalou a Justiça
Federal no Maranhão, onde exerceu a ma-
gistratura com zelo e competência.

Em 1977 tomou posse como Ministro do
Tribunal Federal de Recursos e em 1985
como Ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral

Carlos Madeira foi, além de jurista bri-
lhante, amante e artífice da poesia. Sobre o
fazer poético assim declarou: "A poesia não
pode ser definida pelo seu uso, mas sentida
pelas periódicas revoluções de sensibilidade
que provoca, fazendo com que possamos
ver o mundo renovado. É assim que a pro-
curo e dela me aproximo, na constante vigília
do seu culto".

Por ocasião das comemorações dos 30 anos
da Justiça Federal no Maranhão, o Ministro foi

homenageado ao dar nome a mais alta comenda
da Seção Judiciária, a Medalha Ministro Carlos Ma-
deira e também durante a Sessão Solene da qual

participou. Faleceu pouco tempo depois, no
dia.... ~.-
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Senador Henrique de La Roque; Secretário de
Agricultura Lourenço Tavares Vieira da Silva;
Gerente da CEFno Maranhão Antonio Saldanha;
Ministro Henoch da Silva Reis, Presidente do
Tribunal Federal de Recursos; Juiz Federal Carlos
Alberto Madeira; Desembargador Lauro Berrêdo
Martins, Presidente do TJ-MA; Professor Luiz Rêgo,
Secretário de Educação

@f!Ii.5iW de c;ffMltJ1tuiw da
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Sentido horário: Juiz Federal Substituto Alberto José Tavares Vieira
da Silva; Presidente da Junta de Conciliação do Trabalho João Freire
Medeiros; Advogado Hélio Freire; Auditor Militar Fuad Amate; Ministro
Henoch da Silva Reis, Presidente do Tribunal Federal de Recursos

Secretário de Segurança Cel.
Paulo Maranhão; Ministro Henoch

da Silva Reis, Presidente do
Tribunal Federal de Recursos;

Secretário de Agricultura
Lourenço Tavares Vieira da

Silva; Juiz Federal Carlos Alberto
Madeira; Advogado Silva Ferreira;

Desembargador LauroBerrêdo
Martins, Presidente do Tribunal

de Justiça do Maranhão

oMaranhão no TRF 1a Região

Seção Inaugural do Tribunal Regional
Federal da la Região (22.06.1989)
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Festa de comemoração ao 10 aniversário
do Tribunal Regional Federal da la Região
(30.03.1990)
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Weliton Militão
Ingresso na Justiça Federal em 26/08/1988

Dionisio Rodrigues Nunes
Ingresso na Justiça Federal: 19/10/1979
Faleceu em dezembro de 1988

João Bosco Medeiros de Sousa
Ingresso na Justiça Federal: 26/02/19

Alberto José Tavares Vieira da Silva
Ingresso na Justiça Federal: 28/04/1967
Presidente do TRF 1a Região entre março
de 1989 e abril de 1991
Aposentou-se como Juiz do TRF 1a Região
em setembro de 1992

Carlos Alberto Madeira
Ingresso na Justiça Federal: 28/04/1967
Posse como Ministro do Tribunal Federal
de Recursos: 06/12/1977
Posse como Ministro do STF: 04/09/1985

Leomar Barros Amorim de Sousa
Ingresso na Justiça Federal: 23/02/1987
Promovido para o TRF 1a Região:
17/03/2004

Cândido Artur Medeiros Ribeiro Filho
Ingresso na Justiça Federal: 04/10/1988
Promovido para o TRF 1a Região: 18/11/1996

Solange Salgado da Silva
Ingresso na Justiça Federal: 10/08/1992
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Reynaldo Soares da Fonseca
Ingresso na Justiça Federal: 20/09/1993



Marcelo Dolzany da Costa
Ingresso na Justiça Federal: 20/09/1993

- .

José Carlos do Vale Madeira
Ingresso na Justiça Federal: 30/05/1994

I •

Roberto Carvalho Veloso
Ingresso na Justiça Federal: 24/11/1995

Vera Carla Nelson de Oliveira Cruz
Ingresso na Justiça Federal: 20/09/1993

Carlos D' Ávila Teixeira
Ingresso na Justiça Federal: 30/05/1994

Jorge Luís Girão Barreto
Ingresso na Justiça Federal: 20/02/1997
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Flávio Dino de Castro e Costa
Ingresso na Justiça Federal: 30/05/1994

Ney de Barros Bello Filho
Ingresso na Justiça Federal: 24/11/1995

Vânila Cardoso André de Moraes
Ingresso na Justiça Federal: 28/02/1997



Rosimayre Gonçalves de Carvalho
Ingresso na Justiça Federal: 30/09/1998

José Magno Linhares Moraes
Ingresso na Justiça Federal:

Edna Márcia Medeiros Ramos
Ingresso na Justiça Federal: 30/09/ 1998

César Cintra Fonseca
Ingresso na Justiça Federal: 30/09/1998

Nelson Loureiro dos Santos
Ingresso na Justiça Federal: 30/09/1998

Francisco Luís Alves
Ingresso na Justiça Federal: 30/09/1998
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Clemência Maria Almada Lima de Ângelo
Ingresso na Justiça Federal: 30/09/1998

Clodomir Sebastião Reis
Ingresso na Justiça Federal: 30/09/1998

Francisco Hélio Camelo Ferreira
Ingresso na Justiça Federal: 07/12/1999



,

Sandro Helano Soares Santiago
Ingresso na Justiça Federal: 07/12/1999

Ricardo Felipe Rodrigues Macieira
Ingresso na Justiça Federal: 07/12/1999

Wellington Cláudio Pinho de Castro
Ingresso na Justiça Federal: 07/12/1999

\ ._~

Agliberto Gomes Machado
Ingresso na Justiça Federal: 07/12/1999

Lucas Rosendo Máximo de Araújo
Ingresso na Justiça Federal: 07/12/1999

Ivo Anselmo Hõhn júnior
Ingresso na Justiça Federal: 12/11/2001

lino Osvaldo Serra Sousa Segundo
Ingresso na Justiça Federal: 27/11/2001

José Valterson de lima
Ingresso na Justiça Federal: 17/02/2003

Neian Milhomem Cruz
Ingresso na Justiça Federal: 17/02/2003
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Newton Pereira Ramos Neto
Ingresso na Justiça Federal: 24/06/2005

George Ribeiro da Silva
Ingresso na Justiça Federal: 03/04/2006

Rubem Lima de Paula Filho
Ingresso na Justiça Federal: 15/12/2004

Mauricio Rios Júnior
Ingresso na Justiça Federal: 03/04/2006
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Márcio Sá Araújo
Ingresso na Justiça Federal: 03/04/2006

Alex Schramm de Rocha
Ingresso na Justiça: 25/06/2007
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Ata da Sessão Solene de Instalação Definitiva
da Seção Judiciária do Maranhão, da Justiça

Federal de Primeira Instância.
Aos seis dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e oito, às dez horas, n,asede da Seção Ju-

diciária do Maranhão, da Justiça Federal de Primeira Instância, no segundo pavimentá' do prédio à rua Nina
Rodrigues, número quarenta e três, nesta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, realizou-se
a sessão solene de instalação definitiva da referida Seção, presentes o Excelentíssimo Senhor Ministro He-
noch da Silva Reis, os doutores Carlos Alberto Madeira, Juiz Federal no Maranhão e Alberto José Tavares
Vieira da Silva, Juiz Federal Substituto, o doutor João Boabaid Itapary, Procurador da República, o senhor
doutor Antônio Dino, Vice-Governador representando o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, o
desembargador Antônio Rodrigues Moreira, Presidente do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Elei-
toral, o deputado Manoel Gomes, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, os senhores deputados
federais: Henrique La Roque de Almeida, José Pires de Sabóia, e Oswaldo Nunes Freire, os senhores
desembargadores: Esmarágdo de Sousa e Silva, Kleber Moreira de Sousa, Luiz Liberato Barroso, Moacyr
Sipuaba da Rocha, Alberto Macieira Neto, João Teixeira Neto, Nicolau Dino de Castro e Costa, Lauro Ber-
rêdo, do Tribunal de Justiça do Estado, o Coronel Alberto Liege Braga, Comandante da Guarnição de São
Luis, Coronel Hugo Hortêncio de Aguiar, Comandante do 24 BC, Tenente Coronel Eduardo Santana, Coronel
Antônio Mederos, Comandante da Polícia Militar do Estado, Tenente Gerhardt Dietrich, Comandante da
Base Aérea de São Luis, doutores José Antônio Lopes de Almeida e Silva, José Joaquim Filgueiras, Antônio
Pacheco Guerreiro, Judite de Oliveira Pacheco, José Maria Marques, Enes de Almeida, Ives Miguel Ázar,
Juizes de Direito, o major José Costa Ferreira Belchior, Sub Delegado do Departamento de Polícia Federal,
o doutor Pedro Neiva de Santana, Magnífico Reitor da Universidade do Maranhão, os professores Fernando
dos Reis Perdigão, José Ribamar da Cunha Oliveira, Virgílio Domingues, Doroteu Soares Ribeiro, José Maria
Ramos Martins, da Faculdade de Direito de São Luis, doutor Warwick Trinta, Presidente da Junta de Con-
ciliação e Julgamento de São Luís, João Freire de Medeiros, Juiz da mesma Junta, Antenor Mourão Bogéa,
Presidente da Ordem dos Advogados, Seção do Maranhão, professor Luiz Rêgo, Diretor do Colégio de São
Luis, doutor Cid Leite, Inspetor da Polícia Federal, José Ribamar Araujo, diretor da Estrada de Ferro São
Luis Terezina, Antônio Figueredo Saldanha, Diretor da Caixa Econômica Federal, Joacir Quinzeiro, Delegado
Regional do Trabalho, Sócrates Balga Mendes, Gerente da Agência Local do Banco do Brasil, o doutor Silvio
Teixeira, representante do Chefe do 15° Distrito Rodoviário Nacional, doutor Adolfo Silveira, Procurador da
Fazenda Nacional, doutor Haroldo Tavares, Secretário de Viação e Obras Públicas, doutor Eliezer Moreira
Filho, Secretario de Administração, Coronel José Rodrigues Paiva, Secretário de Segurança, doutor Benito
Neiva, representando o Secretário de Interior e Justiça, doutor Lourenço Tavares Vieira da Silva, Secretário
de Agricultura, doutor Dionísio Nunes, Procurador Geral da Justiça do Estado, doutor Raimundo Araujo
Neto, Sub-Procurador do Estado, doutor Deusdedit Vieira da Silva, doutores José Vera Cruz Santana, Kleber
Moreira, Pedro Leonel Pinto de Carvalho, Raimundo Rocha Leal, Jouglas Abreu Bezerra, Máximo Martins de
Freitas, José Teixeira de Araujo, Hélio Freire, Cloves Viana, advogados, senhores Glacymar Marques, Ary
Marques, José Luís Rodrigues, e outras autoridades federais e estaduais. Abertos os trabalhos, tomaram
lugar à mesa o senhor Ministro Henoch da Silva Reis, os Juízes da Seção Judiciária, o Procurador da Re-
pública, o Vice-Governador do Estado, o Presidente da Assembléia Legislativa e o Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado. Falou, inicialmente, o senhor Henoch da Silva Reis, expondo as finalidades do ato, e
congratulando-se com a instalação desta Seção Judiciária. A seguir, falaram o Juiz Federal Carlos Alberto
Madeira, o senhor desembargador Antônio Rodrigues Moreira, Presidente do Tribunal de Justiça, o depu-
tado Manoel Gomes, Presidente da Assembléia Legislativa e o senhor Antenor Mourão Bogéa, pela Ordem
dos Advogados do Brasil. Declarando definitivamente instalada a Seção Judiciária Federal do Maranhão, o
Ministro Henoch da Silva Reis, voltou a falar, agradecendo a presença das altas autoridades, que presti-
giaram este ato solene. Encerrados os trabalhos, foi mandada lavrar a presente ata por mim, Benita Motta
Leal, Chefe de Secretaria da Seção Judiciária do Maranhão, a qual vai assinada pelo senhor Ministro Henoch
da Silva Reis, pelos Juízes Federais e pelo Doutor Procurador da República.
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Federal do Maranhão.

Passemos, então, a anotar alguns sucessos, principalmente ligados à luta que encetamos, juntamente com
o então Juiz Federal Carlos Alberto Madeira, em busca de instalações condignas, necessárias ao bom funcio-
namento da nossa Justiça Federal no Maranhão.

Fiquemos entre considerar que a juventude é um estado de espírito
e a idade mero preconceito aritmético ou com Lacassagne, quando esti-
mou a primavera da velhice entre os 60 a 70 anos de vida.

Sem nos preocuparmos com a marcha fatal do tempo, porque nada
adianta, e até pode prejudicar, torna-se mais racional experimentarmos
a felicidade de quem não perdeu a lembrança do passado, vivencia a
dimensão do presente e vislumbra o cenário do futuro.

Se os vivos não se preocuparem em fixar a memória dos fatos dos
quais foram protagonistas ou testemunhas, deixarão que o seu tempo
seja um espaço em branco da história de seu povo. Nesse caso, surgirão
opiniões futuras desencontradas, pretendendo explicar o desconheci-
do.

Achamos, dessarte, de bom alvitre atendermos ao amável convite
para registrarmos acontecimentos, a partir da reimplantação da Justiça
Federal no Brasil, particularmente os ocorridos na Seção Judiciária do
Maranhão.

Redobramos nossa alegria porque fomos instados a fazê-lo a convite
do jovem Juiz Federal José Magno Linhares Moraes, nosso ex-aluno,
monitor na cadeira de Direito Penal, no Curso de Direito da Universidade

r
,

1
Fomos nomeados para exercer, na Seção Judiciária do Maranhão, o cargo de Juiz Federal Substituto, em

13 de março de 1967, logo após completarmos 28 anos de idade, verificando-se a posse, em Brasília, no dia
28 do mês de abril do mesmo ano.

Na mesma ocasião, deu-se a investidura de Carlos Alberto Madeira, no cargo de Juiz Federal, mais tarde
Ministro do Tribunal Federal de Recursos e do Supremo Tribunal Federal. A solenidade que marcou a reim-
plantação da Justiça Federal de 1a instância realizou-se sob a presidência do Ministro Oscar Saraiva, então
Presidente do Tribunal Federal de Recursos.

Retornando a São Luís, por incumbência do Juiz Federal Carlos Madeira, entramos em contato com o
Desembargador Raimundo Eugênio de Lima, Presidente, ao tempo, do
Tribunal de Justiça do Maranhão, que determinou a pronta entrega das
instalações onde funcionava a 1a Vara da Comarca, cuja competência
era para processar e julgar os feitos da Fazenda Federal.

A questionada vara ficava situada no andar térreo do Tribunal de
Justiça, sendo a última da ala esquerda, do lado esquerdo do corredor,
em frente ao cartório da Vara da Família.

O juiz dos feitos da Fazenda Federal, Dr. Luis Liberato Barroso, de
imediato, determinou ao escrivão da 1a Vara, José Franklin da Serra

Costa, que providenciasse a entrega dos processos em andamento para
os novos funcionários da Justiça Federal, permanecendo no arquivo
estadual os feitos definitivamente julgados. Outros processos vieram
das três varas criminais da capital.

Os trabalhos desenvolveram-se da melhor maneira possível, porque
três funcionários da vara estadual, Sofia Brasil Lopes, substituta do es-
crivão, e dois Oficiais de Justiça, Leôncio Sales Serejo e Clóvis Manoel
Gonçalves, foram incorporados aos quadros da Justiça Federal. A boa
vontade e capacidade dos três ajudaram o empenho dos novos.

" Os trabalhos
(Jesenvolveram-se

da melhor maneira possível,
porque três funcionários

"-da vara estadual, ( ... ) foram
incorporados aos quadros da

Justiça Federal.
A boa vontade e capacidade

dos três ajudaram '1
o empenho dos novos., J
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" Os próprios juizes:
compravam o material

de expediente e mandavam
confeccionar os carimbos
pessoais e os da Seção,
repartindo os custos

meio a meio II

Passaram a compor os quadros da Seção Judiciária do Maranhão,
além dos acima citados: Dra Benita Leal Moreira, nossa primeira Diretora
de Secretaria, oriunda dos quadros da Previdência Social Federal; Dra

- Lia Rocha Varella, da Capitania dos Portos; D. Yvonne Lisboa Moraes
Rego, dos Correios e Telégrafos; José Alberto Belchior Braga, Depositá-
rio, Avaliador, Leiloeiro, vindo do Instituto Brasileiro do Café; José Reis
Assunção e Dimas Rodrigues de Miranda, que servia no gabinete do
Ministro da Educação Jarbas Passarinho.

Dispunha a antiga 1a Vara de apenas três carteiras, uma das quais
passou a ser ocupada pelo Juiz Carlos Madeira e era empregada na re-
alização das audiências, ficando os partícipes das mesmas em situação
de visível desconforto. As duas outras carteiras eram partilhadas pelas
funcionárias Benita, Lia, Yvonne e Sofia, ficando desalojados os dois
Oficiais de Justiça Leôncio e Clóvis. Este último, padecendo de grave
enfermidade, entrou no gozo de sucessivas licenças e cedo deixou nos-
so mundo.

Dimas, a rigor nosso chefe de portaria, sem condições de exercer
seus misteres, colaborava em tarefas internas.

José Reis, servente, depois motorista, passou considerável tempo sem dirigir porque só mais tarde a Seção
veio a contar com uma caminhonete Rural Willys, cor preta, destinada ao cumprimento das diligências judi-
ciais, servindo, também, de condução para o Juiz Federal Carlos Madeira e funcionárias.

Não contávamos com local para depositar bens contristados nas ações cíveis e criminais. Os objetos apre-
endidos nos inquéritos policiais permaneciam sob a guarda da autoridade policial, o Subdelegado Regional de
Polícia Federal. Quanto aos bens penhorados nas execuções fiscais, alguns, os próprios executados eram os
depositários e quanto aos demais, ocorria a nomeação de fiéis depositários estranhos ao feito. Às vezes, uns
e outros eram verdadeiramente infiéis, desviando ou deixando perecer os objetos.

Além do livro destinado ao registro das ações, outros surgiram, a exemplo do Rol dos Culpados, proceden-
do-se, também, ao sistema de controle através de fichas.

O desejável normal funcionamento da Seção sofria patentes prejuízos. Enquanto o juiz presidia as audiên-
cias, ao som do martelar das teclas da máquina de datilografia, repicavam, em descompasso, outras duas acio-
nadas por funcionários que cuidavam de lançar nos papéis de giro cartorial os devidos assentos. Entrementes,
adentravam o recinto advogados, partes e terceiros em busca de informações ou ajuizando novos feitos.

Os oficiais de justiça entregavam mandados cumpridos, recebiam novos e buscavam lugar para consignar
certidões. O parapeito do corredor em frente a nossa sala servia de escrivaninha.

Apareciam, ainda, curiosos e metediços dispostos a bisbilhotar o ambiente e tecer comentários sobre "a
Federal". Tudo era novidade e alvoroço!

A convite do Procurador Regional da República, Dr. João Boabaid Oliveira Itapary, fomos acomodados em
seu gabinete, um autêntico cubículo, no 1° andar do Tribunal, no qual mal cabia sua carteira, sendo a nossa
uma tabuinha embutida naquela.

Coube-nos, na condição de Juiz Federal Substituto, cuidar das ações criminais e instruir os novos funcio-
nários sobre os atos cartorários ordenatórios, em razão de contarmos com anterior exercício nesse tipo de
serventia forense.

A funcionária Sofia Brasil era a única possuidora de larga experiência cartorária em matéria cível.
Os próprios juízes compravam o material de expediente e mandavam confeccionar os carimbos pessoais e

os da Seção, repartindo os custos meio a meio.

Em ambiente tão eclético, dispersivo e com nuances de mercado persa não havia clima propício ao regular
funcionamento da Justiça Federal. Embora acolhidos de maneira tão pronta e fraternal, podemos dizer, as
circunstâncias apontavam que deveríamos buscar mais amplas acomodações.

Consignados agradecimentos aos nossos anfitriões e companheiros da magistratura estadual, arrumamos
tudo e partimos.

2
A carência de imóveis de aluguer próximos ao fórum estadual e a premência de tempo, determinaram nos-

sa mudança para o segundo e último andar do Edifício Vanguarda, situado na Rua do Sol, nO43, em frente à
Praça João Lisboa.

O imóvel edificado entre a sede social do Grêmio Lítero Recreativo Português e o sobrado de número 33,
residência do notável advogado jubilado Luís Carvalho, pertencia à firma Pinheiro Gomes. No lugar que nós
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1'0 imóvel ( ..•) passou
para a Justiça Federal
no dia 18 de novembro
de 1969, mediante
escritura lavrada

no cartório do Tabelião
Oswaldo Soares.

Assinamos o documento
relativo ao contrato

na condição de representantes
da parte adquirente. 11

passamos a ocupar, funcionou a Rádio Ribamar, de onde anunciava um dos seus locutores, com voz imposta-
da, que estava falando "dos altos do último andar do Edifício Metrópole", depois denominado Vanguarda.

A escada que conduzia à Seção, escura, sem corrimão, com degraus de apoucada altura e por demais es-
treitos, apresentava perigo à vista. Subir os dois lances dessa escada constituía tarefa para portadores de boas
condições físicas. Sem dúvida, a escalada não era penosa para o grupo dos funcionários mais jovens, mas,
talvez, afadigasse os relativamente jovens, ou de outro modo dizendo, os relativamente velhos.

Passamos a contar com uma sala de audiências, na frente, de dimensões razoáveis.
Cu 'ê das criminais iniciavam, pontualmente, às 8,00 horas, prolongando-se além das 10,00 horas,

:..Ja-c ,.,ã realizadas audiências do cível.
.0 restante recebeu divisórias de madeira compensada, ficando o gabinete do Procurador Regional

:ê:- :'b 'ca em sala nos fundos.
~egaram novos funcionários: José Ribamar Lima, que passou a cuidar do arquivo da Seção, assim como

:: . no cumprimento de mandados; José Henrique Coelho, Oficial de Justiça e Luzia Arcângela Ribeiro,
a do IAPETEC.
Alcançar a Seção, em virtude das pré-ditas escadas, era penoso, causando sérias dificuldades às pessoas

mais idosas e com dificuldades de locomoção.
Pouco tempo permanecemos "no último andar" do edifício retro nominado. A falta de espaço e a dificuldade

de acesso geraram justas reclamações para quem pretendia tratar de interesses na Seção.

3
Ante as gestões do Juiz Federal Carlos Madeira, o Presidente do Tribunal Federal de Recursos autorizou a

aquisição de uma sede própria para a nossa Seccional.
Constituiu-se uma comissão integrada pelo Juiz Carlos Madeira, o Procurador João Itapary e um represen-

tante da OAB/MA para cuidar do assunto, tendo sido selecionados quatro imóveis:
1) A casa pertencente ao comerciante Jaime Sousa, situada na Rua da Paz, nO 60S, antes de propriedade

do Dr. José Murta, notável médico, com consultório na Praça João Lisboa, nO 190.
2) A residência da família Colares Moreira, localizada na mesma artéria nO 588. Atualmente, no seu lugar

funciona um estacionamento rotativo.
3) O solar sito na Rua do Sol, nO302, construído pelo Engenheiro Ignácio José Gomes de Sousa, em 1836,

pai do gênio Joaquim Gomes de Souza, o Souzinha, matemático, astrônomo, filósofo, antólogo, professor,
parlamentar, doutor em Ciências Matemáticas e Físicas pelo Rio de Janeiro e em Ciências Médicas por Paris,
entre outro títulos, falecido aos 34 anos, em Londres. Hoje em dia, funciona nesse prédio o Museu Histórico
e Artístico do Maranhão.

4) O imóvel da Rua das Hortas, nO 223, em frente à Praça Odorico Mendes, construído pelo engenheiro
Antonio Vieira da Silva, herdado pelo filho do casal proprietário, Dr. Stélio Cavalcanti, dono do Cotonifício Cân-
dido Ribeiro.

A escolha recaiu sobre este último prédio que já pertencia ao comerciante Júlio Gonzalez.
O imóvel, avaliado em cento e quarenta mil cruzeiros novos, passou para a Justiça Federal no dia 18 de

novembro de 1969, mediante escritura lavrada no cartório do Tabelião
Oswaldo Soares. Assinamos o documento relativo ao contrato na condi-
ção de representantes da parte adquirente.

Devemos registrar que a liberação dos recursos para comprar nossa
primeira sede contou com o empenho do Senador Henrique de La Ro- _
cque Almeida.

O Ministro Henoch Reis, do Tribunal Federal de Recursos, veio de
Brasília, a fim de instalar, oficialmente, a Justiça Federal no Maranhão.
Da solenidade participaram as mais representativas autoridades locais,
particularmente do meio jurídico.

A Procuradoria Regional da República ocupou as três principais salas
do andar térreo e os compartimentos restantes acomodaram o setor
administrativo da Seção, enquanto o andar de cima coube aos os se-
tores cível, criminal, das execuções fiscais, a sala das audiências e os
gabinetes dos juizes.

O controle dos processos continuava nos moldes antigos: fichas e
livros.

A expedição de certidões, a cargo da funcionária Sofia Brasil, de-
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II O Juiz Dionísio
possuía a humildade
dos verdadeiros

sábios, a honestidade
do justo varão
e conhecimento
multidisciplinar II

mandava trabalhosa consulta nos livros de registro de ações cíveis,
criminais e de execuções fiscais.
Certa feita, um candidato apressado procurou obter certidão

para fins eleitorais e, um tanto inquieto, pensando prestar valioso
esclarecimento, adiantou que já comparecera apenas uma única
vez perante a Justiça Federal, na condição de testemunha. A ze-
losa Sofia retirou os óculos, franziu o sobrolho e, encarando o
aspirante a candidato, retrucou, em tom grave: "Agora, moço, vou
ter mais cuidado na minha busca, porque já vi, aqui, várias vezes,
testemunha virar réu" ...
O setor das execuções fiscais era chefiado por D. Yvonne, que,

no período de férias da Dra Benita, cumulava sua chefia com a
direção da secretaria; Lia Varella tratava da matéria criminal, en-
quanto o cível teve sucessivos chefes.

Na execução fiscal, os despachos registrados nas fichas eram
quase soletrados, com energia, em voz alta, por D. Yvonne, que
acompanhava o que uma das suas auxiliares escrevia. Certa fei-
ta, a recipiendária do ditado, (pessoa de idade avançada e mío-

pe), tropeçou na redação, ensejando a seguinte indagação da chefa: "Fulana, há quanto tempo tu não vais ao
oculista?" Sem dúvida, uma forma discreta ou irônica de corrigir a redatora equivocada.
Nas execuções liquidadas mediante o pagamento do débito cabia a clássica sentença: "Vistos, etc. Face ao

pagamento do débito, julgo extinta a presente ação. Intimem-se, dê-se baixa na distribuição e arquive-se."
Abaixo vinha o lugar próprio para consignar a assinatura do sentenciante e o cargo exercido. Nesses casos, a
altíssima confiança depositada pelos juízes em Dona Yvonne a credenciara a escrever à mão o texto, deixando
em branco o lugar destinado à assinatura do juiz. Quando chamada para atender alguém nesses momentos
jurisdicionais, Dona Yvonne declarava altissonante: "Não posso. Agora estou sentenciando".
Quanto deve a Justiça Federal maranhense à pessoa tão proba e digna!
Recebemos o primeiro automóvel, um modelo Simca Chambord, destinado ao Juiz Federal Carlos Madeira,

e, quase sem intervalo, uma camioneta Variant, Volkswagen, em substituição à antiga Rural Willys da Ford.
Recordo-me de um fato relacionado ao carro.

O funcionário Dimas recebeu a incumbência de representar os juízes da Seção numa solenidade. O Juiz
Carlos Madeira recomendou que o motorista José Reis se apresentasse a Dimas, a fim de conduzi-lo até o local
do evento, lembrando a este que ele iria representar os dois juízes, No dia imediato, nosso fiel mandatário,
ao ser indagado sobre o cumprimento da missão, perguntou ao Juiz Madeira: "O senhor não disse que eu iria
representar os dois juízes?" Diante da resposta afirmativa veio a queixa do representante: "É, então, seu Zé
Reis cometeu duas faltas, porque não abriu a porta do carro para a entrada e a saída de dois juízes". Ocorre
que nunca adotamos por norma determinar ao motorista abrir ou fechar a porta para os juízes.
Registremos que o nosso chefe de portaria Dimas, mesmo em clima tropical, nos momentos mais solenes,

não dispensava traje completo, incluindo colete.

O Juiz Federal Carlos Madeira foi nomeado Ministro do Tribunal Federal de Recursos pelo Presidente Ernesto
Geisel. Exultamos com sua significativa vitória, mas lamentávamos não poder mais contar com a companhia
do colega e amigo.

Demorou algum tempo a chegada do novo Juiz Federal Dionísio Rodrigues Nunes, ex-Procurador Regional
da República, que substituíra o Dr. João Itapary, promovido para Brasília. O Juiz Dionísio possuía a humildade
dos verdadeiros sábios, a honestidade do justo varão e conhecimento multidisciplinar.
Logo depois, vieram dois excelentes juízes: João Bosco Medeiros de Sousa, ex-Procurador da INCRA e Le-

omar Barros Amorim de Sousa, advogado dos quadros do Banco da Amazônia.
A Procuradoria da República passou a contar com dois destacados representantes: Petrônio Maranhão

Gomes de Sá e Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues. O primeiro, dotado de raciocínio muito rápido, estilo jor-
nalístico, capaz de, como se costuma dizer, no vulgo, apanhar as coisas no ar. O segundo, arguto observador,
autor de argumentação detalhada e lógica .

.0 volume de serviço da Seção aumentara. Novos funcionários foram nomeados para as duas Varas em
funcionamento.

O espaço físico não mais condizia com as necessidades de então, embora nos tenham sido devolvidas as
salas ocupadas pela Procuradoria da República que conseguira, mediante cessão do INCRA, instalações na
Rua do Alecrim.
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" A construção
marchou célere.

Dentro de dez meses
o prédio estava
concluído. II

4
Durante a Presidência do Ministro Lauro Leitão à frente do Tribunal Federal de Recursos, fomos convocados

para colaborar nos dois últimos concursos para o cargo de Juiz Federal Substituto, tendo sido aprovado o Juiz
Leomar Amorim no penúltimo e o Juiz Cândido Ribeiro no subseqüente.

O Diretor Geral do órgão, Dr. Jair Ferreira da Cunha - primeiro Diretor Geral do Tribunal Federal da la
Região, a nosso convite - alvitrou a hipótese de ser construído um prédio destinado ao depósito de bens
apreendidos.

Ponderamos que precisávamos de nova sede, pois acabara de ser instalada a 3a Vara da Seção Judiciária
do Maranhão.

A chamado do Ministro Lauro Leitão, fomos conversar com ele e o Dr. Jair, no gabinete deste, apresentan-
do-se, dessarte, a oportunidade para pleitear a nova sede.

Lembrei-o que a Justiça Federal maranhense recebera um terreno doado pela Prefeitura Municipal, porém
o perdemos, pois transcorrera o prazo de cinco anos, expirado na gestão do Ministro José Fernandes Dantas,
sem que a construção da sede se iniciasse.

Ficou resolvido assim: caso arranjássemos um terreno, sem intervalo, a construção deveria ser desenca-
deada.

O certo é que, regressando, acertamos com a Dra Lia Rocha Varella, vereadora e Diretora de Secretaria
da laVara, da qual nós éramos titular, sucessivos pleitos para conseguirmos a doação de um terreno, junto à
nova administração municipal.

A idéia ganhou imediata adesão da Senhora Gardênia Gonçalves, Prefeita de São Luís à época, que, em
tempo recorde, enviou a mensagem veiculadora da doação à Câmara Municipal.

Sem demora, à unanimidade, os nossos edis sacramentaram a doação.
Não esqueceremos esses prestimosos homens públicos que, num gesto fidalgo, concederam ao Ministro

Lauro Leitão o honroso título de cidadão ludovicense.
Telefonamos para o Ministro Lauro Leitão que perguntou a quantas andava o assunto do terreno. Res-

pondemos que a nossa parte estava cumprida e estávamos no aguardo da promessa dele. No dia imediato,
desembarcaram os Doutores Paulo César Lima e Alcides Diniz da Silva, acompanhados de dois engenheiros do
Tribunal Federal de Recursos. Demos nossas sugestões e a equipe retornou para Brasília.

O Ministro Presidente nos chamou com o objetivo de voltar a discutir a planta, mas sem nada a acrescentar,
trouxemos prontos os editais de concorrência.

A firma cearense CIMA, estabelecida em São Luís, ganhou a concorrência, com preço muito aquém dos
demais competidores. Natural, nesses casos, a inconformação dos perdedores. Obtemperaram que a firma
vencedora não teria condições de efetivar a construção pelo valor proposto.

Recebemos, então, uma representação de uma das empresas recorrentes, à frente da qual se encontrava
um engenheiro, pré-anunciado como mestre nacionalmente acatado, especialista na construção de pontes,
viadutos e construções de grande porte.

Acomodamos a caravana na sala das audiências, ante o número de integrantes e a quantidade de tubos
grandes que portavam e até um projetor. Ouvimos a longa exposição do laureado mestre, mas, confessamos,
em face da complexidade da matéria, altamente especializada, que aguardaríamos as razões recursais e so-
licitaríamos o parecer de técnicos do Tribunal Federal de Recursos. As explicações que chegaram do órgão
superior nos convenceram no sentido de julgar improcedente o recurso.

Convocamos o engenheiro proprietário da CIMA, explicando-lhe
que as obras seriam fiscalizadas pelo engenheiro civil e matemático
Dr. Antonio Oliveira Paiva.

A primeira carrada de concreto a ser empregada na fundação do
prédio foi recusada pelo nosso fiscal, porque chegara a destempo,
tornando-se imprópria para a finalidade visada. O mesmo aconteceu
com a segunda, em razão de motivo igual.

Em outra etapa da construção, o Dr. Paiva advertiu o engenheiro
da obra a fim de que recomendasse aos operários o emprego de
massa em toda a extensão dos azulejos. Munido de uma varinha
na qual afixada numa das pontas a ogiva de um projétil, o Dr. Paiva
passou a tocar os azulejos da copa do andar térreo e vários cantos
quebraram, por falta de massa. A empresa arrancou todos e colocou
outros. Quem se der ao trabalho de observar esse compartimento
verificará quão bem assentados ficaram.

A firma atrasou no desempenho do cronograma da obra, tendo
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o Dr. Paiva aplicado à empresa a multa prevista.

O engenheiro-chefe da construtora, muito aborrecido, procurou atribuir o atraso ao excepcional índice
pluviométrico de São Luís, no período chuvoso atravessado. Solicitamos ao reclamante que colocasse no
papel as razões do seu dissenso a fim de que ouvíssemos a opinião do fiscal. Assim feito, demos ensanchas
à manifestação do Dr. Paiva que, através de gráficos coloridos, indicativos das variações pluviométricas, de-
monstrações matemáticas e outros recursos, refutou os argumentos do seu colega de profissão. Chegamos a
um acordo com o dono da CIMA: a firma trabalharia 24 horas por dia a fim de acertar o cronograma e a multa
seria dispensada.

O pagamento da obra era por etapas. Ao fim de cada uma, o engenheiro Paiva atestava o serviço feito, o
pessoal de engenharia do Conselho da Justiça Federal conferia e o setor competente do Conselho pagava a
fatura.

A construção marchou célere. Dentro de dez meses o prédio estava concluído.

O proprietário da firma e o engenheiro da obra fizeram questão de ressaltar que, graças ao Dr. Paiva, eles
melhoraram muito em termos de eficiência operacional e gerenciamento.

Notemos que os espaços do prédio são bem amplos e em cada Vara temos uma copa. A finalidade dessa
medida visou dar maior conforto aos serventuários e evitar que, no momento do lanche, os mesmos ficassem
desconfortavelmente agrupados num só lugar.

Antes de nos mudarmos da Rua das Hortas para o atual prédio da Avenida Senador Vitorino Freire, sugeri-
mos a adoção de uniforme para os funcionários. Objetivávamos uma uniformidade - daí o nome uniforme - no
trajar, que serviria para distinguir os funcionários das pessoas estranhas ao serviço, além de evitar maiores
despesas e constrangimentos aos menos privilegiados economicamente e o uso de indumentárias inadequa-
das ao ambiente. Verificamos que a medida era do agrado geral.

Os funcionários promoveram reuniões, discutiram e escolheram os modelos masculino e feminino.
Na inauguração do prédio, a cor bege dos uniformes cedeu lugar ao azul marinho.

Quando recebíamos visitas dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos e de outras autoridades, incluin-
do-se colegas nossos que vinham, ocasionalmente, nos substituir, a condigna apresentação dos funcionários
merecia referências elogiosas. Este detalhe contribuiu para a nossa Seção ser escolhida para receber a visita
oficial do Ministro Antonio Brancaccio, Presidente da Corte de Cassação da Itália, acompanhado de vários Mi-
nistros do extinto Tribunal Federal de Recursos.

Um dia, alguém resolveu abolir o uso do uniforme, a pretexto de estar instalando a "democracia". Não nos
compete julgar qual o benefício real ou imaginário decorrente da medida, nem procurar compreender o que
se deva entender por democracia, no caso.

Às vésperas da inauguração da nossa nova sede, recebemos de Brasília uma placa alusiva ao evento, que
se encontra assentada na entrada principal, do lado direito. Observamos que dela não constava qualquer
alusão aos nomes do Ministro Lauro Leitão, que já não estava mais na presidência do TFR, nem do Dr. Jair
Ferreira da Cunha, Diretor Geral.

Comunicamos ao encarregado da feitura da placa, em Brasília, que não mandaríamos fixá-Ia, pois conside-
rávamos uma ingratidão e injustiça a omissão. Depois de, aproximadamente, uma hora, recebemos a comu-
nicação de que viria uma placa para complementar a outra. Até hoje, está colocada logo abaixo da primeira,
contendo os seguintes dizeres: "A construção deste prédio teve início na administração do Ministro Lauro
Leitão e foi concluída na presidência do Ministro Gueiros Leite, sendo diretor do Conselho da Justiça Federal o
Dr. Jair Ferreira da Cunha."

Infelizmente, há os que ignoram os ensinamentos de Santo Ambrósio: "A gratidão é o primeiro dever do
homem".

A inauguração do fórum ocorreu no dia 04 de setembro de 1988, com a presença do Presidente da Repú-
blica, Ministros de Estado e dos Tribunais Superiores, das mais altas autoridades do mundo jurídico e admi-
nistrativo do Maranhão, em solenidade presidida pelo Ministro Gueiros Leite, Presidente do Tribunal Federal
de Recursos.

Fizeram uso da palavra, na ordem seguinte: o Juiz Federal Diretor do Foro, que éramos nós, o Presidente
da República, José Sarney, e o Presidente Tribunal Federal de Recursos, Ministro Evandro Gueiros Leite.

A mesa diretora dos trabalhos estava composta pelos oradores ora apontados, e, ainda, o Governador do
Estado, Epitácio Afonso Cafeteira, de acordo com a orientação do diplomata representante do Itamaraty.

Todos os móveis, máquinas de escrever e demais equipamentos, adquiridos pelo Conselho da Justiça Fe-
deral, em Brasília, chegaram a São Luís via terrestre.

O Ministro Gueiros Leite proporcionou as melhores condições para a instalação, mandando, ainda, um es-
toque reserva de móveis e máquinas de datilografia, estas em número tão significativo, que foram estocadas
em sala especial.
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Três funcionários do Conselho da Justiça Federal emprestaram inestimável contribuição para a construção
e funcionamento da nova sede: Dr. Jair Ferreira da Cunha, Diretor-Geral do Conselho da Justiça Federal; Dr.
Paulo César Lopes Lima, Diretor de Orçamento e Dr. Alcides Diniz da Silva, Diretor Administrativo.

O prédio da nossa Seção tem cinco amplos andares e foi projetado para albergar dez varas, quando exis-
tiam apenas três.

Acharam alguns que um imóvel daquele tamanho era um exagero, projeto de visionário.
Não podemos cuidar das coisas com a visão acanhada do hoje, mas considerar, prospectiva mente, o

cenário do futuro e, dessarte, prever para prover. Atualmente, todos os andares estão ocupados; ocorreu a
necessidade da construção de um anexo, para acomodar mais varas e, logo mais, surgirá a necessidade de
criar outros espaços.

Destacamos, neste passo, que São Luís, ao tempo da conclusão da nossa nova sede, não possuía linha de
transporte coletivo capaz de servi-Ia.

Contamos, então, com a pronta colaboração de Benedito Ferreira Pires Primeiro, homem público e empre-
sário do ramo de transportes coletivos, que colocou à disposição dos nossos funcionários, gratuitamente, um
ônibus para transportá-los, tendo como ponto de partida e retorno a Praça do Panteon.

A Prefeitura de São Luís, em curto prazo, instalou linhas regulares de coletivos acabando com o proble-
ma.

Deixemos consignado que a Justiça Federal maranhense teve a ventura de contar com dedicado e com-
petente corpo profissional e tem formado uma geração triunfante de Juízes, membros do Ministério Público e
eficientes profissionais do Direito, em várias outras áreas.

Quando deixamos a sede da Rua das Hortas, projetamos transferi-Ia para o Ministério Público Federal. Bem
cuidou do assunto o jovem e operoso Procurador Regional da República João Marques Farias Filho.

Nos tempos em que estivemos na Justiça Federal no Maranhão, durante os impedimentos dos Procuradores
da República, muito nos auxiliaram os seguintes Procuradores do Estado do Maranhão: Dionísio Rodrigues
Nunes - que ingressou, também, no M.P. Federal -, José Ribamar Seguins, Amandino Teixeira Nunes, Elimar
Figueiredo Almeida e Silva, e Diomar Bezerra Lima.

A Procuradora Elimar Figueiredo enfrentou certa fase de turbulência na Justiça Eleitoral e demonstrou,
como sempre, muita firmeza e equilíbrio.

Já no prédio novo, serviu, embora por pouco tempo, o Juiz Welinton Militão dos Santos.
"Last but not least", destacamos a contribuição inestimável dos bons advogados que habitaram nossa Se-

ção Judiciária.
Sempre contamos com o apoio irrestrito e colaboração dos dirigentes da OAB/Maranhão e fazemos questão

de citar os nomes dos que a presidiram, durante nossa permanência na Seção Judiciária do Maranhão: Antenor
Mourão Bogéa, José Ribamar Cunha Oliveira, José Carlos Sousa Silva, Doroteu Soares Ribeiro, Carlos Sebastião
Silva Nina e José Antonio Figueiredo de Almeida e Silva.

Em março de 1989, fomos promovidos, pelo critério de merecimento, para Brasília, onde tivemos a honrosa
incumbência de sermos escolhidos para instalar o Tribunal Regional Federal da la Região, e, após eleição,
entre pares, presidi-lo no intercurso do seu primeiro biênio.

Muito mais poderíamos registrar sobre a Seção Judiciária do Maranhão, na qual vivemos longos e venturo-
sos anos. Ocorre que nos propusemos a registrar instantâneos e não as memórias.

Nos limites restritos das nossas forças, ao lado dos nossos colegas magistrados, procuramos corresponder
à confiança e o generoso apreço da nossa gente, tudo fazendo para bem exercer a difícil missão de julgar o
próximo.

Cremos que os Juízes do presente estão conscientes da grande responsabilidade que lhes toca quanto aos
destinos da Justiça Federal no Maranhão e tudo farão para cumprir o sagrado dever de, na expressão de Celso,
"dar a cada um o que é seu e distinguir o justo do injusto".

Fomos partícipes ou testemunhas presenciais dos instantâneos acima consignados, portanto não escreve-
mos por informação. Cremos, de tal sorte, havermos escapado do defeito de contar histórias relatando fatos
informados por terceiros.

Não sabemos, entanto, até que ponto ficamos imunes ao pecado inevitável, apontado por Padre Antonio
Vieira, na sua "História do Futuro", segundo a qual "todos na tinta de escrever misturam a tinta do seu afe-
to".

Alberto José Tavares Vieira da Silva
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ALBUM IMAGINARIO

II

II Além de jUrista/e
magistrado exemplar,
o Ministro Madeira era

pessoa humilde,
despido de vaidades,
e de simplicidade

comovente

A Justiça Federal de la Instância, após a proclamação da República, foi
criada com o Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, pelo Governo Provisório,
segundo o modelo dualista do Judiciário norte-americano, que dividia a justiça
em estadual e federal. Após 47 anos de funcionamento, foi extinta pelo Estado
Novo em 1937.

Com o Ato Institucional nO 02, de 27 de outubro de 1965, e a instalação
das primeiras varas, a Justiça Federal, disciplinada pela Lei 5.010/66, era res-
tabelecida no Brasil. O Tribunal Federal de Recursos, instituído em 1946 para
desafogar o Supremo Tribunal Federal, passou então a ser a segunda instância
da nova justiça.

Faz quatro décadas, portanto, nessa segunda fase, que a JF passou a inte-
grar, na ordem constitucional, os órgãos que compõem o Poder Judiciário bra-
sileiro. Tal jubileu, motivo de orgulho e contentamento para os seus membros
de ontem, de hoje, e de sempre, - não se sabe a razão - passou esquecido,
apagado, sem celebração pública e solene.

Se é verdade que os homens passam e as instituições ficam, não é menos verdade que a história das ins-
tituições é também a memória das pessoas que as fizeram e lhes deram o melhor da sua mocidade, talento,
inteligência e energia.

Por isso, é imperioso lembrar aqueles que inauguraram a Justiça Federal no Maranhão, na sua fase de
auto-afirmação, em momento difícil, de governo autoritário no Brasil. São eles os juizes federais Carlos Alberto
Madeira, Alberto José Tavares Vieira da Silva e, depois, Dionísio Rodrigues Nunes.

O primeiro contato que tive com a Justiça Federal foi em 1975, na Faculdade de Direito da Rua do Sol.
Iniciava, eu, o terceiro período de Direito quando assomou à sala de aula um senhor alto, forte, voz grave,
trajando terno preto, cujo ar solene imprimia temor reverencial.

Na apresentação, deixou claro que teríamos de estudar muito Direito Penal, assim como chegar pontual-
mente no horário da aula, pois acentuava que "a hora não é antes da hora, nem depois da hora; a hora é na
hora da hora."

Assim conheci o doutor Alberto José Tavares Vieira da Silva,
então juiz federal e professor da Faculdade de Direito da UFMA.
O Professor Vieira da Silva (assim o trato no recesso de nossa
amizade), recentemente aposentado da cátedra, foi um dos mais
brilhantes professores da Faculdade de Direito.

Espírito disciplinado, perfeccionista, portador de sólida cul-
tura jurídica, filosófica e humanista, mais que um professor, foi
um mestre consumado. As suas aulas a que todos acorriam eram
verdadeiras conferências, tamanha a erudição, a densidade e a
transcendência dos ensinamentos transmitidos. O segredo de tal
prestígio perante os alunos deve-se certamente aos seus dotes de
orador impecável, que encanta e seduz com discursos repletos de
ensinamentos e sabedoria.

Como juiz federal, teceu sentenças (parte das quais estão en-
cadernadas e repousando na Biblioteca da Justiça Federal), que
são verdadeiros monumentos jurídicos e que constituem muitas
delas juízos premonitórios há 30 anos atrás de teorias hoje con-
sideradas novidades, como é o caso, v.g., da causa supra legal de
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exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, importada da doutrina alemã,.

Além de instalar em 1967, com o juiz federal Carlos Alberto Madeira, a Seção Judiciária do Maranhão, fun-
dou em 1989 o Tribunal Federal da la Região, sediado em Brasília, capital da República. Após a aposentadoria
em 1992, ainda relativamente jovem, é hoje uma espécie de presidente emérito da Corte, pois considerado
por todos os seus dirigentes o seu \\ eterno presidente".

Devo confessar, passados mais de 30 anos, que por sua bendita influência credito-lhe o sonho que realizei
de ser também juiz federal e professor da Faculdade de Direito.

O juiz federal Carlos Alberto Madeira, quando o conheci em 1987, já era ele Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal desde 1985. Antes fora Ministro do Tribunal Federal de Recursos, tomando posse nesta Corte em
1977.

Juiz meticuloso, isento, com acendrado espírito de justiça, tinha pleno domínio do Direito Público, nomea-
damente do Direito Administrativo. Em sua biblioteca particular, possuía praticamente todos os autores clássi-
cos do Direito Administrativo Francês.

Após o seu falecimento em 1998, graças ao espírito benemérito de dona Maria da Paz, sua esposa, a biblio-
teca foi doada à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil/MA, cujo presidente da época, doutor Raimundo
Marques, inaugurou-a dando-lhe o nome de \\ Biblioteca Ministro Carlos Madeira.".

Além de jurista e magistrado exemplar, o Ministro Madeira era pessoa humilde, despido de vaidades, e de
simplicidade comovente. Já Ministro do Supremo Tribunal Federal, quando em visita à Seção Judiciária do Ma-
ranhão, vi-o várias vezes humildemente sentado em frente à mesa do José Alberto, então Diretor da Secretaria
Administrativa, ou da Antônia Percílio, substituta deste, em conversa animada, inteirando-se das novidades,
como se fosse um simples visitante.

O terceiro juiz federal pioneiro, cuja memória não pode ser esquecida, é o doutor Dionísio Rodrigues Nu-
nes.

Professor do Curso de Direito da UFMA, ministrava aulas de Direito Processual Penal com domínio soberano
sobre a disciplina, da qual foi titular creio que por quase duas décadas. Admirado pelos alunos, era pessoa
prestimosa, humilde, de inteligência e espírito superiores.

O juiz Dionísio era um homem estudioso, inteligente, um grande jurista. Era também simples, bondoso,
sem vaidades. Estas últimas qualidades entretanto não lhe diminuíam a imparcialidade para julgar os jurisdi-
cionados com equilíbrio, firmeza, e senso de justiça. Embora exarando sentenças condenatórias em processos
penais, pode dizer-se que não tinha inimigos, mercê sobretudo de sua humildade.

Mais do que professor e juiz federal, o doutor Dionísio Rodrigues Nunes foi um ser humano iluminado pela
sabedoria divina, dotado de elevado senso de justiça, portador de profunda generosidade e que deixou lições
imorredouras não apenas nas aulas ministradas aos seus alunos, mas principalmente nas sentenças justas
com que dirimiu os conflitos de seus semelhantes. É ele exemplo para todos aqueles que queiram ser justos
e bons!!

Quatro décadas são passadas! Quanto tempo consumido!

Folheando o álbum imaginário de recordações da Justiça Federal, já amarelecido pela poeira do tempo,
encontramos aí as figuras tutelares dos patriarcas Carlos Alberto Madeira, Alberto José Tavares Vieira da Silva
e Dionísio Rodrigues Nunes, homens abnegados, que souberam manter acesa a chama da Justiça e que são
credores da nossa eterna gratidão.

Celebrar o jubileu de 40 anos da Justiça Federal é antes de tudo enaltecer os juizes pioneiros, aqueles que
fundaram a instituição, e que lhe emprestaram a mocidade, o talento e a própria vida.

Leomar Barros Amorim de Sousa
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" •••0 corajoso JUiZ'd;
Maranhão não era inimigo
da reforma agrária e sim
intolerante com o confisco
e a afronta ao princípio
constitucional da justa

indenização... "

A história da Justiça Federal no Maranhão, por vezes, se confunde
com a própria construção democrática de um Judiciário independente,
mesmo sem qualquer rompimento com a regra constitucional de har-
monia entre os Poderes.

Nesse sentido, a trajetória iniciada por Carlos Madeira e Alberto Viei-
ra da Silva, posteriormente acompanhada por Dionísio Nunes e demais
magistrados que foram chegando, foi marcada pelos trilhos do equilí-
brio, da dedicação e da independência, atributos imprescindíveis para
boa prestação jurisdicional.

Foram muitos, creiam, os momentos em que decisões judiciais co-
rajosas e desassombradas tiveram que ser prolatadas. No entanto, vou
aproveitar este momento para relembrar apenas uma.

Com efeito, envolvido o Poder Executivo em arrojado programa de
reforma agrária, em que sobravam decretos expropriatórios e escassos
eram os recursos para fazer face ao princípio constitucional da prévia
e justa indenização, deparou-se o então Juiz Federal Alberto Vieira da
Silva com inusitado comportamento do órgão expropriante, que, após
ser imitido na posse do bem, passava a descuidar do andamento pro-

cessual, de modo a dificultar o pagamento devido em decorrência de tal intervenção.
Assim é que, de posse da área para implemento da política oficial de reforma agrária, o Incra, sempre que

instado para depositar o valor que se destinava às despesas da necessária perícia judicial, alegava a indispo-
nibilidade de recursos para tanto, logo suplicando por interminável dilação de prazo.

A partir daí, veio a percepção de que a Justiça começou a se transformar em verdadeiro muro de lamenta-
ções, com as partes expropriadas vagando pelos corredores em busca do que lhes era devido.

Dentro desse contexto, a equação final se apresentava simples. Primeiro, o ajuizamento de mais e mais
ações. Segundo, a súplica de que recursos inexistiam para as despesas processuais. Terceiro e último compo-
nente, os feitos ficariam paralisados aguardando a realização da perícia em futuro tido como incerto.

Foi, então, que Alberto, com coragem e equilíbrio, concluindo
que era insustentável aquela situação, decidiu sobrestar todas as
imissões de posse em novas expropriatórias, até que o exproprian-
te cumprisse com suas obrigações nos feitos em andamento. Na
decisão dizia: Para expropriar, o Poder Público ao invés de verba
pretende utilizar apenas o verbo. E, em tempo futuro. Proferido o
decisum, o mundo desabou. O Ministro da Reforma Agrária bradou.
A imprensa repercutiu e agravos foram interpostos. O extinto Tribu-
nal Federal de Recursos, contudo, manteve integralmente a deci-
são que impedia a continuidade desse abuso por parte do Incra.

Passado o momento da tormenta, todavia, todos começaram
a perceber que o corajoso Juiz do Maranhão não era inimigo da
reforma agrária e sim intolerante com o confisco e a afronta ao
princípio constitucional da justa indenização, corolário do pilar de-
mocrático que deve nortear uma sociedade que esteja submetida
ao Estado de Direito.

Mutatis mutandis, lembro que a Suprema Corte do País já ex-
perimentou, também, inúmeras provações desse jaez. A história
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registra que Getúlio Vargas ousou anular por decreto uma decisão do STF.
Aliomar Baleeiro, eminente jurista baiano, com muita ousadia e destemor capitaneou o Excelso Pretório

na declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 322, traçando, a partir de então, as novas premissas
quanto ao exame da "urgência", "interesse público relevante" e "segurança nacional", a merecer consideração
do órgão guardião primeiro da Lex Mater contra as extravagâncias do legislador solitário.

Esses, alguns dos inúmeros exemplos que devem merecer de nós, juízes de hoje, uma madura reflexão
sobre o papel e a responsabilidade que nos cabe, no dia a dia de quem tem a missão de prestar a jurisdição
almejando sempre o respeito à Carta Maior como forma de manter pacificado o nosso tecido social.

Portanto, na quadra da atual vida nacional devemos ficar atentos, para com tranqüilidade e idêntico entu-
siasmo bem aplicar as leis, mantendo infinito o espírito de justiça, de maneira a evitar a tirania na reprimenda
imposta ao réu (não obstante a justa severidade), como quem esteja a cauterizar uma chaga, eis que somente
assim poderemos impedir o sentimento de vindita particular.

A Constituição de 1824 já proclamava no art. 151: "o poder judicial é independente", E foi nesse manda-
mento, ao meu sentir, que sempre residiu o compromisso e desafio de todos nós, juízes sucessores de Madeira,
Alberto e Dionísio, na tarefa de distribuir justiça na Seção do Maranhão.

Cândido Artur Medeiros Ribeiro Filho
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