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A inauguração da 1ª Vara Federal da Justiça Federal do Paraná (JFPR)
fora da Capital aconteceu há 34 anos, em Foz do Iguaçu, no dia 18 de
junho de 1987.
A implantação se deu em decorrência da Lei nº 7.583/1986, por meio
do Provimento nº 337, de 12 de junho de 1987, do Conselho da
Justiça Federal (CJF), fixando na cidade a 10ª Vara da Seção Judiciária do
Estado do Paraná, especializada em matéria agrária. Em 1987 ainda
não havia os Tribunais Regionais Federais, criados pela Constituição
Federal de 1988, razão pela qual a instalação ocorreu por ato do CJF.
O Provimento em questão foi assinado pelo Ministro Lauro Leitão,
Presidente do então Tribunal Federal de Recursos (TFR) e do CJF.

18.06.1987 - ATA DE INSTALAÇÃO DA 1ª VARA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU

À solenidade compareceram o Juiz
Federal Rômulo de Souza Pires,
então Diretor do Foro da Seção
Judiciária do Paraná (SJPR), o
Presidente do Tribunal Federal de
Recursos (TFR) Ministro Lauro
Leitão, o Ministro Pedro Acioli,
também do TFR, Dr. Alcides Alberto
Munhoz da Cunha, representando o
Ministério Público Federal, e o Dr.
Álvaro Wendhausen de Albuquerque,
Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil – OAB/Subseção de Foz do
Iguaçu, dentre outras autoridades. O
primeiro Juiz designado para a nova
Vara foi o Juiz Federal Dagoberto
Loureiro. O servidor Waldir Jordan
era
o
Diretor
da
Secretaria
Administrativa.

A primeira Sede da Subseção Judiciária estava
localizada em uma casa na Rua Quintino
Bocaiúva, 1.116 (casa esta que já não existe
mais).

O Juiz Dagoberto Loureiro,
primeiro Juiz Federal de Foz

O Juiz Federal Tadaaqui Hirose
deslocou-se de Curitiba a Foz do
Iguaçu para os primeiros atendimentos
da Vara acompanhado dos servidores
Alice Aparecida Bueno, Elaine
Aparecida da Silva Rossi e Silvio
Natal Ribas, até a efetiva nomeação
do primeiro magistrado da Vara, o Juiz
Federal Dagoberto Loureiro. Após
seu primeiro ano de atuação em Foz
do Iguaçu, com a criação do Superior
Tribunal de Justiça e dos Tribunais
Regionais
Federais
pela
nova
Constituição Federal de 1988, o Juiz
Dagoberto
Loureiro
requisitou
relotação para o Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, com Sede em São
Paulo.

Contudo, muitos magistrados e servidores de Curitiba foram
fundamentais para o início dos trabalhos da Subseção
Judiciária de Foz do Iguaçu, mesmo sem terem sido
formalmente indicados por ato normativo oficial. Além dos
servidores do próprio quadro, a Justiça Federal no Município
contou com o auxílio temporário de uma servidora da Polícia
Federal e dois servidores da Prefeitura Municipal de Foz.
O juízes federais que se deslocaram da Capital para os
primeiros atendimentoa à 1ª Vara Federal de Foz do
Iguaçu foram:

O então Juiz Federal Tadaaqui Hirose
(hoje Desembargador Federal do TRF4
aposentado) à época em que se
deslocava de Curitiba a Foz para os
primeiros atendimentos da Vara

José Almada de Souza
José Carlos Cal Garcia
Rômulo de Souza Pires
Rubens Raimundo Hadad Vianna
Tadaaqui Hirose
Vladimir Passos de Freitas

Alice Bueno
Araci Klampeck
Aramis Ribas
Atílio Mendes
Dirceu Stresser
Elaine Aparecida da Silva Rossi
Fábio Luiz dos Santos
Gerson Luiz Dalla Stella
Ildebrando Rodrigues Ferreira
Isidório Baraniuk
Laís Miriam Araújo Filipak
Luiz Rei José da Silva

Luiz Victor Costa de Oliveira
Marco Antônio Vidal Cutruneu
Marina Lintzmayer
Mauro Vieira
Paulo Laurentino Barbalho
Rosana Takahara
Rubens Olívio Esmanhoto
Sebastião Amorim
Sílvio Natal Ribas
Telma Valério Lissot
Ubiratan Parana Xavier Rodrigues
Valter Doukey

Ana Maria Kulka
Antônio Aparecido Calijuri
Eduardo Nogarolli
Eliana Célia de Paula Machado
Eloi Hickmann
Eraldo Pedro Vianna
Felicíssimo Aureliano Silva Jr.
Joana Lúcia Dach
Léa Suzette de Faria Rachi
Luiz Carlos Frogeri
Márcia Aparecida de Lima
Marina Nova Mello
Marísio Jose Barreiros de Camargo
Moisés Alves de Faria
Osmar Kaczmarek
Ricardo Sakai
Roberto Basílio de Oliveira
Rubens Rocha de Miranda

Os demais juízes federais que passaram pela Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu ou que ainda atuam na localidade são:
Adriano Vitalino dos Santos
Alberi Augusto Soares da Silva
Alessandra Günther Favaro
Alex Péres Rocha
Aluísio Gonçalves de Castro Mendes
Álvaro Eduardo Junqueira
Ana Carolina Dousseau
Ana Lúcia Andrade de Aguiar
André de Souza Fischer
Anne Karina Stipp Amador Costa
Antonio César Bochenek
Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva
Camila Plentz Konrath
Catarina Volkart Pinto
Cesar Augusto Vieira
Cláudia Rocha Mendes Brunelli
Cristina de Albuquerque Vieira
Dagoberto Loureiro
Daniel Chiaretti
Daniel Marchionatti Barbosa
Diego Viegas Véras
Edgard Antonio Lippmann Júnior

Edilberto Barbosa Clementino
Eduardo Correia da Silva
Emmerson Gazda
Erivaldo Ribeiro dos Santos
Fábio Hassen Ismael
Flávia Hora Oliveira de Mendonça
Flávio Ayres dos Santos Pereira
Gueverson Rogério Farias
Gustavo Schneider Alves
Jail Benites de Azambuja
Joel Ilan Paciornik
José Carlos Fabri
José Ribeiro
Leandro Cadenas Prado
Luciana da Veiga Oliveira
Luciane Merlin Clève Kravetz
Luiz Antonio Bonat
Marcelo Cardozo da Silva
Marcos Josegrei da Silva
Mateus de Freitas Cavalcanti Costa
Matheus Gaspar
Matheus Lolli Pazeto

Murilo Brião da Silva
Nicolau Konkel Júnior
Paula Souza Moraes
Paula Weber Rosito
Pedro Carvalho Aguirre Filho
Rafaela Santos Martins da Rosa
Raphael Cazelli de Almeida Carvalho
Raquel Kunzler Batista
Ricardo Rachid de Oliveira
Roberto Cristiano Tamantini
Roberto Fernandes Júnior
Rodrigo Kravetz
Rodrigo Machado Coutinho
Rony Ferreira
Rubens de Mendonça Canuto Neto
Sandra Regina Soares
Sérgio Luis Ruivo Marques
Silvia Regina Salau Brollo
Tatiana de Oliveira Lavigne
Thais Sampaio da Silva Machado
Valkiria Kelen de Souza
Vera Lúcia Feil Ponciano

A Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu realizou o 2º júri da
História da Justiça Federal do Paraná, em 1988, presidido
pelo Juiz Federal Dagoberto Loureiro. O júri considerou
inocente um acusado pelo crime de homicídio, mas o
condenou por descaminho (entrada de mercadorias no país
sem o pagamento de tributos).

Em 27/07/1990, a Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu passou a
ocupar prédio na Rua Quintino Bocaiúva, 291.

A 2ª Vara Federal no Município foi criada pela Lei nº
8.424/1992, e instalada em 24/09/1993.

Em 17/02/1994 foi inaugurada a sede própria na Rua Edmundo de Barros, 1989.

Em 24/04/1997, a Subseção de
Foz do Iguaçu foi Sede da Sessão
Ordinária do Conselho da Justiça
Federal, que escolheu o local para
discutir as pautas administrativas
da Justiça Federal brasileira na
ocasião.

Pela Lei nº 9.664/1998 foram criadas as duas Varas Federais Criminais da Subseção, instaladas em 09/10/1998. A então Desembargadora
Federal Ellen Gracie Northfleet era a Presidente do TRF4 (ela viria a ser a primeira mulher a compor o Supremo Tribunal Federal em
14/12/2000 e a primeira a presidi-lo entre 2006 e 2008). O Diretor do Foro da JFPR era o então Juiz Federal Néfi Cordeiro; e o Diretor da
Subseção de Foz, o Juiz Federal José Ribeiro.

Em 11/06/2007, a Subseção celebra seus 20 anos
de instalação, com a presença de Juízes que já
haviam atuado no local, como Dagoberto Loureiro,
seu primeiro magistrado em 1987, e o
Desembargador Federal Álvaro Junqueira, que,
na ocasião, representou a Presidência do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (TRF4). O Juiz
Federal João Pedro Gebran Neto era o Diretor do
Foro da JFPR e a Juíza Federal Luciana da Veiga
Oliveira era a Diretora do Foro da Subseção.

As Juízas Federais Catarina Volkart Pinto e Camila Plentz Konrath
participaram, nos dias 14 e 28/07/2007, do Projeto Consulado Itinerante,
promovido pelo Consulado Brasileiro em Ciudad del Leste, no Paraguai. As juízas,
acompanhadas das servidoras Denise Dronneau Portela, Margarete
Garavaglia e Silvana Salvatti, participaram de reuniões com brasileiros
residentes no Paraguai (os chamados “brasiguaios”), informando a situação jurídica
do residente no exterior e seus direitos. Além da Justiça Federal, eram convidados
representantes da Polícia Federal, Receita Federal, INSS, Banco do Brasil, etc. O
Cônsul brasileiro Antonio Fernando Cruz de Mello organizou duas dessas visitas da
Justiça Federal - às cidades de Naranjal e Santa Rita.

A Juíza Catarina Volkart Pinto conversa com brasileiros residentes
em Naranjal

De 11 a 13/09/2009, a Subseção de Foz do Iguaçu destaca-se pela participação nas “Expedições da Cidadania”, na Reserva Indígena Tekoa
Ocoy, em São Miguel do Iguaçu/PR. O projeto foi fruto de parceria da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) com o TRF4 e teve como
objetivo levar a populações tradicionais (indígenas, quilombolas e ribeirinhas) um conjunto de atividades detinadas a garatir o direito à
cidadania efetiva.

Foram atendidos todos os indígenas
que
já
possuíam
Registro
Administrtivo de Nascimento de
Índio (RANI) das Aldeias Indígenas
Tekoha Ocoy, localizadas em São
Miguel do Iguaçu, e de Tekoha
Añetete
e
Tekoha
Itamarã,
localizadas em Diamante d’Oeste.
Foram oferecidos gratuitamente
diversos serviços, por órgãos
públicos que atuaram em conjunto:
emissão de CPF, carteira de
idetidade, carteira de trabalho, título
de eleitor, serviços previdenciários,
alistamento militar, ajuizamento de
ações no Juizado Especial Federal
(JEF), cadastro de Bolsa-Família,
programa Leite das Crianças,
vacinação
de
febre
amarela,
orientação sobre saúde bucal,
vídeos e palestras sobre saúde.

O evento de abertura contou com a participação dos Juízes Federais Danilo
Pereira Junior, Diretor do Foro da JFPR e Marcelo Malucelli, de Curitiba, e
Juízes Federais da Subseção de Foz. A solenidade de abertura do evento foi
conduzida pela Desembargadora Federal Sílvia Goraieb, do TRF4.

Em 11/12/2009, a Subseção Judiciária de Foz
do Iguaçu foi a primeira na 4ª Região da Justiça
Federal a receber o processo eletrônico junto
às Varas Criminais. O então chamado “processo
virtual” foi instalado pelo Presidente do TRF4,
Desembargador Vilson Darós. O Juiz
Federal Danilo Pereira Jr. era o Diretor do
Foro da JFPR e o Juiz Rony Ferreira era o
Diretor da Subseção.

Na noite daquele mesmo dia, o primeiro inquérito
policial eletrônico foi instaurado. Após um flagrante
de contrabando, ocorrido na cidade, os policiais, na
Delegacia da Polícia Federal, lavraram o flagrante e o
transmitiram às 20h44min para a Justiça Federal. Às
22h52min, ainda no dia 11, a Juíza Federal
Luciana da Veiga Oliveira, que estava no plantão,
assinou o primeiro despacho do procedimento.

Momento em que a Polícia Federal transmitiu o primeiro inquérito policial para a JF de Foz

A 5ª Vara Federal, também especializada em matéria criminal, foi criada pela Lei nº 12.011/2009 e instalada pela
Resolução nº 3-TRF4, de 18/01/2020, sendo oficialmente inaugurada em 10/02/2011.
Em 09/06/2011, a Subseção recebe seu Cejuscon - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, já na
Sede da Rua Pedro Basso, 920.

A 6ª Vara Federal também foi criada pela Lei nº 12.011/2009,
porém foi especializada em matéria previdenciária, inclusive
em causas do Juizado Especial Federal, e instalada em
09/03/2012, pela Resolução nº 11-TRF4, de 01/02/2012. A
Presidente do TRF4, Desembargadora Marga Inge Barth
Tessler, conduziu a solenidade, ao lado do Juiz Federal
Friedmann Anderson Wendpap, Diretor do Foro da JFPR,
e do Juiz Federal Rony Ferreira, Diretor do Foro da
Subseção de Foz do Iguaçu. Na ocasião também foi lançada
a pedra fundamental de construção da nova Sede da
Subseção.

Atualmente as 6 Varas Federais estão assim distribuídas: 4 Varas na Sede da Rua Edmundo de Barros (3 especializadas em matéria criminal e
uma em matéria previdenciária) e as 2 Varas Cíveis ocupam Sede alugada na Rua Pedro Basso.

Como parte das exigências para licenciamento ambiental da área em que será construída a nova Sede, a Prefeitura Municipal de Foz exigiu o
plantio de mudas nativas em outra região da cidade. Magistrados, servidores e familiares uniram-se, então, num grande mutirão de plantio de
mudas! Em 27/09/2012, às margens do riacho do Bairro Santa Rita, foram plantadas 350 mudas de espécies nativas da região, sendo mais
300 mudas doadas ao horto municipal.

Em 30/10/2015, o então Presidente do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal
(STF), Ministro Ricardo Lewandowski, deu início, em
Foz do Iguaçu, à execução do projeto Audiências de
Custódia. Foi a primeira audiência do projeto na
Justiça Federal do país. A audiência foi conduzida pelo
Juiz Federal Sérgio Luis Ruivo Marques.
No dia 29/10 havia sido ministrado, a juízes de toda a 4ª
Região, curso sobre temas como “Audiências de
Custódia – aspectos processuais extrínsecos e
intrínsecos: fundamentos e implicações” e “Prática da
Audiência de Custódia: a experiência de São Paulo”.

A 1ª audiência de custódia do país aconteceu na Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, em
30/10/2015. Da esq. para a dir.: Procurador da República Alexandre Halfen da Porciúncula, Ministro
Ricardo Lewandowski, Juiz Federal Sérgio Luiz Ruivo Marques e Defensor Público da União Shamyl
Cipriano.

A Audiência de Custódia, prevista pela Resolução nº 213/2015 – CNJ, consiste na
apresentação da pessoa presa em flagrante ao juiz em até 24 horas. A adesão da
Justiça Federal ocorreu em 23/09/2015, durante solenidade realizada em
Florianópolis (SC) com a presença do ministro Lewandowski. O TRF4 foi a segunda
corte federal a implantar as audiências de custódia em sua estrutura
organizacional.
“O que é importante dizer é que a Audiência de Custódia não é um incentivo à
soltura de presos. Pelas suas características, o projeto exige apenas que o preso
seja apresentado imediatamente ao juiz para que ele confira sua integridade
física e, em seguida, verifique se é caso de mantê-lo recluso ou se ele pode
responder o processo em liberdade”, refletiu o Juiz Federal Rony Ferreira, da 2ª
Vara Federal do Foz do Iguaçu, à época da implantação das Audiências na
Subseção.

A Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu também já
participou inúmeras vezes do Projeto “Paraná em
Ação”, do Governo do Estado, em que serviços são
ofertados
à
comunidade
–
informações
previdenciárias, financiamento de habitação popular,
fornecimento de documentos (RG e carteira de
trabalho), palestras educativas em saúde, etc.
Juízes e servidores também já visitaram a Apae
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), a
Abrapec (Associação Brasileira de Assistência às
Pessoas com Câncer), a AACD (Associação Cristã de
Deficientes Físicos), dentre muitas outras entidades,
sempre levando informação e auxílio em campanhas
diversas.
A Subseção participou em diversas edições do projeto. À direita, o Juiz Rony Ferreira e servidores
participantes do projeto

A 1ª ação civil pública (ACP) protocolada na Subseção
Judiciária foi a de nº 87.1018182-2, assinada em 10/10/1990
pelo então Procurador da República Clèmerson Merlin Clève,
contra a Funai, Ibama e Itaipu Binacional.

Indígenas Ocoy

Na ação, o Ministério Público Federal requeria a proibição de derrubada da mata na região ocupada pela Reserva Indígena Ocoy,
do povo Avá-Guarani, no Município de São Miguel do Iguaçu, com a fiscalização permanente do Exército, ou Polícia Federal ou
ainda pela Polícia Militar do Estado do Paraná; requeria, ainda, nova demarcação da área pela Funai, uma vez que os marcos da
reserva haviam sido retirados por madeireiros e colonos lindeiros, bem como prestação de assistência médica e alimentar
àquela comunidade indígena, uma vez que os índios eram beneficiários do comércio irregular de madeira que se buscava coibir.
A ACP pedia, por fim, a cessação completa do desmatamento na área, seu total reflorestamento, com o plantio das espécies
nativas extraídas ilegalmente, prestação de assistência médica aos índios, a fim de debelar uma grande epidemia de malária, e
apresentação, pela Funai, de projeto de fomento de atividades econômicas a serem realizadas pelos indígenas para a
subsistência da Reserva. O MPF requereu, ainda, a realização de perícia interdisciplinar para apuração e quantificação dos
prejuízos ecológicos já observados na área.
O Juiz Federal Edgard Antônio Lippmann Jr. concedeu a liminar em 24/10/1990, atendendo todos os pontos do pedido do
MPF. A sentença, de 18/11/1996, foi lavrada pelo Juiz Federal Substituto Cláudio Roberto da Silva, que a julgou
parcialmente procedente. Funai e Ibama recorreram, porém, ao TRF4.

O processo gerou, já na fase de cumprimento de
sentença, 12 volumes de laudo antropológico, com
cerca de 200 páginas cada volume, tornando-se um
processo de alta complexidade. Estes laudos serviram,
inclusive, como base de outras ações do MPF e para
medidas de proteção aos índios empreendidas pela
Funai.

Reserva Indígena Ocoy

A Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu tem atuação importante na proteção ambiental, já que jurisdiciona a área do Parque Nacional do
Iguaçu, cuja área é de 169.695,88 hectares, abrigando o maior conjunto de quedas d’água do mundo e preservando grandes áreas do bioma
da Mata Atlântica. O Parque, criado pelo Presidente Getúlio Vargas, por meio do Decreto nº 1.035/1939, recebeu, em 1986, o título de
Patrimônio Natural da Humanidade, concedido pela Unesco. Em 2011, as Cataratas do Iguaçu foram consideradas uma das Sete Maravilhas
Naturais do Mundo.

A Subseção exerceu importante liderança no cumprimento de
decisões judiciais que determinaram o fechamento definitivo da
“Estrada do Colono”, rodovia de 18 km que cortava o parque, ligando
os Municípios de Serranópolis do Iguaçu e Capanema, mas causava
grandes prejuízos à fauna e à flora locais. A primeira sentença
determinando o fechamento da Estrada foi proferida pelo Juiz
Federal Milton Luiz Pereira, da 1ª Vara Federal de Curitiba, em
17/08/1987. O processo não foi sentenciado em Foz, uma vez que a
Ação Civil Pública nº 0086736-15.1986.4.04.7000, proposta pelo
Ministério Público Federal, fora protocolada quando ainda não havia
sido instalada a Subseção Judiciária em Foz do Iguaçu.

Juiz Milton Luiz Pereira, cuja sentença fechou a
Estrada do Colono em 1987

A estrada permaneceu fechada até 08/05/1997, quando foi
invadida para retomada do caminho em meio ao parque. Em
14/01/1998, o Juiz Federal Zuudi Sakakihara, da 1ª Vara de
Curitiba, determinou novo fechamento, atendendo ordem do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).
Hoje o processo tramita na 11ª Vara Federal de Curitiba,
especializada em matéria ambiental e agrária. As ordens de
fechamento foram confirmadas pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4), e pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
Ao apreciar a Correição Parcial o TRF4 ordenou novo
fechamento da Estrada, determinando, ainda, a apreensão
da balsa que permitia a travessia do Rio Iguaçu entre os
Municípios de Capanema e Serranópolis.

Mapa mostra o trecho da estrada em meio ao parque

A Subseção Judiciária de Foz, com o auxílio da Polícia Federal,
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Exército, Capitania
dos Portos do Paraná e Ibama foi responsável pelo
cumprimento da Carta de Ordem nº 2000.70.02.000310-0 e
consequente fechamento da Estrada.
Houve reiteradas tentativas, inclusive violentas, de reabertura
do caminho, todas impedidas pela Subseção. Os invasores
chegaram a queimar postos do Ibama ao longo da antiga
Estrada, numa tentativa de reabertura ocorrida em outubro
de 2003.
Nova sentença de fechamento foi proferida em
19/10/2007, pela Juíza Federal Pepita Durski Tramontini.

Imagens de conflitos em
tentativas de reabertura da
Estrada em 2003

O TRF4 produziu um documentário, em três capítulos, contando a história da
Estrada e seu fechamento definitivo, determinado pela Justiça Federal.

Fauna e flora fecham veio aberto em patrimônio da humanidade - Parte 1
Fauna e flora fecham veio aberto em patrimônio da humanidade - Parte 2
Fauna e flora fecham veio aberto em patrimônio da humanidade - Parte 3

Porém…
O
Deputado
Federal
“Vermelho”
(PSD/PR)
apresentou, em 2019, o Projeto de Lei nº 984, que
altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, para
criar a categoria de Unidade de Conservação
denominada Estrada-Parque e institui a EstradaParque Caminho do Colono no Parque Nacional do
Iguaçu, alegando questões de ordem econômica
para a reabertura. Em 09/06/2021, a Câmara dos
Deputados aprovou o regime de urgência para
tramitação do PL,.
Leia mais: Estrada do Colono: após
fechamento definitivo em 2007, 90% das
margens da estrada se encontram em
recuperação

A estrada e o Parque

Situada em zona de fronteira com o Paraguai, a cidade de Foz do
Iguaçu enfrenta historicamente problemas relacionados a tráfico de
drogas, contrabando e descaminho.

E a Justiça Federal no Município participa ativamente, sempre que
demandada, do combate a estes crimes praticados na região. Veja, no
quadro abaixo, algumas Operações de destaque em que a Subseção
Judiciária atuou de forma célere e eficaz.

A Ponte da Amizade entre Brasil e Paraguai é
cenário de tráfico e descaminho

Operação

Caso Banestado
(início das
apurações)

Ano

Objeto
Caso que investigou, processou e julgou a evasão de divisas do Brasil, em montante que chegaria a US$ 30 bilhões, movimentados entre 1996 e 1997. O principal destino do dinheiro no exterior era
a agência do Banestado (Banco do Estado do Paraná) em Nova York.

1998

Segundo a Polícia Federal, um grupo de doleiros operava diversas contas (tipo CC5) no Banestado em NY, de onde movimentavam dinheiro para outros bancos nos EUA. De lá, reenviariam a
paraísos fiscais. Além de suspeita de lavagem dinheiro e ligações com o tráfico, o relatório apontou o envolvimento de políticos e familiares no esquema.
O processo iniciou na Subseção de Foz, porém, com a criação de Vara Especializada em Crimes Financeiros em Curitiba, em 2003, o processo foi remetido à Capital.

As ações de repressão ao contrabando e descaminho, desencadeadas pela Delegacia da Receita Federal e Foz do Iguaçu no âmbito da Operação Comboio Nacional, representam um marco
histórico importante, pois contribuíram significativamente para a redução do volume de mercadorias ilegais que entravam no território nacional.

Comboio

2005 a 2015

A Justiça Federal de Foz do Iguaçu, com base na denúncia, emitiu 364 Mandados de Busca e Apreensão (MBA) de ônibus, relativamente a 81 empresas. Foram realizadas por esses veículos, em 2004,
9.832 viagens a Foz do Iguaçu, transportando em 12 meses, mais de US$ 1 bilhão em mercadorias. A busca e apreensão foi realizada no Distrito Federal e mais seis estados - Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e São Paulo.
Em 2005 foram apreendidos, no total, 641 ônibus e mais de US$ 62 milhões em mercadorias contrabandeadas ou descaminhadas, o que representou um aumento de 86% em relação a 2004.
Um vídeo sobre a Operação foi produzido pela Receita Federal.
A Operação Cavalo de Fogo teve como objetivo desarticular organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos 72 mandados de prisão e 46 mandados de busca e
apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR.

Cavalo de Fogo

2014

Ao longo de pouco mais de dois anos de investigação foram efetuadas 55 apreensões, a maioria de entorpecente oriundo do Paraguai. Foram apreendidos aproximadamente 37.000 quilos de
maconha, 1.300 quilos de cocaína, 560 quilos de crack, três fuzis, 12 pistolas de calibre de uso restrito, 56 veículos e R$ 450mil em espécie, que seriam utilizados no pagamento da droga. Além disso,
84 indivíduos foram presos em flagrante.
As drogas apreendidas, fornecidas por narcotraficantes paraguaios, ingressavam no Brasil pelo Lago de Itaipu e tinham como destino os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Bahia e Pernambuco.

Resposta
Integrada

A 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu condenou oito pessoas pelo assalto seguido de morte, ocorridos na sede da transportadora de valores Prosegur, em Ciudad del Este, Paraguai. Todos os réus
foram condenados a penas superiores a 20 anos de reclusão.

2018

Em decorrência do trabalho realizado pelos peritos da PF, que coletaram vestígios biológicos para identificação dos criminosos por meio de exames de DNA, foi possível identificar a participação
dos envolvidos, sendo o caso o mais complexo investigado pela Instituição envolvendo exames de genética forense.
O “Caso Prosegur” foi considerado o maior assalto da história do Paraguai ocorrido na madrugada de 24 de abril de 2017.

A Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, por sua localização privilegiada,
em Município que abriga o Parque Nacional do Iguaçu, o maior
conjunto de quedas d’água do planeta, e a Itaipu Binacional, segunda
maior usina hidrelétrica do mundo, já sediou inúmeros seminários,
cursos e encontros de trabalho.
Também já hospedou por três vezes – em 2004, 2010 e 2013 - a
Semaju – Semana da Justiça Federal, evento esportivo, cultural e de
confraternização, que reunia magistrados, servidores, estagiários,
funcionários terceirizados e familiares de toda a 4ª Região da Justiça
Federal (PR, SC e RS).
A abertura do evento costumava ser realizada à noite, no mirante da
Itaipu Binacional, em meio a sua iluminação especial, que encantava a
todos os visitantes.

2004 - O vôlei - uma das modalidades dos jogos

2004 - O time vencedor do futebol

2013 - A canoagem, uma das atrações da Semaju

Olho as águas caindo sem parar
Num moto-contínuo
de força, energia, vibração, poder.
Quedas sem fim me fascinam.
Estonteante, de tão belo.
Um imenso entorno- floresta
verde-água, verde-bandeira, verde-vida
num límpido céu de azul-contraste.
Chuviscos de energia me atingem.
Respiro o molhado
que sobe das pedras
e esfumaça o ar.
Olhos fechados,
braços abertos
ouvidos atentos
à grande concha sem mar.

Fico ali, absorvendo.
Me absolvendo?

Imagem-memória
quero tecer metáforas
para os abismos do eu:
é depois que caímos que podemos
reerguer o ser humano à sua altura?
Água-mãe
que deixa teus filhos beberem da fonte
da pedra que canta
(como encantou aos índios e a Santos Dumont)
Deságue, foz de tudo
te conserve Iguaçu*.
* Iguaçu significa a pedra que canta, na língua Guarani

