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O Município de Londrina recebeu

sua primeira Vara Federal em 21

de agosto de 1987, sendo a segunda

Subseção Judiciária paranaense

localizada fora da capital,

Curitiba. 

https://www.viajeparana.com/Londrina


A criação da 1ª Vara Federal de Londrina se
deu pela Lei nº 7.583/1986, e a
implantação pelo Provimento nº
343/1987. Em 1987 ainda não havia os
Tribunais Regionais Federais, criados pela
Constituição Federal de 1988, razão pela
qual a instalação ocorreu por ato do
Conselho da Justiça Federal (CJF). O
Provimento em questão foi assinado pelo
Ministro Evandro Gueiros Leite, então
Presidente do Tribunal Federal de Recursos
(TFR) e do CJF.

 
A primeira Sede da Subseção de Londrina, na Av. Santos Dumont, sendo reformada para receber a

1ª Vara do Município – Crédito:  Jornal Folha de Londrina

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/l7583.htm
https://www.trf4.jus.br/trf4/upload/arquivos/varas/prov343.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/presidentestj/article/view/1063/997
https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/presidentestj/article/view/1063/997


A inauguração da Subseção Judiciária, com a instalação de sua 1ª Vara Federal,
aconteceu em local na Avenida Santos Dumont, 1.615, em prédio antes ocupado
pela FUNAI.

 
Acervo JFPR

 
Acervo JFPR

 
Acervo JFPR



À solenidade compareceram o Juiz Federal Rômulo de Souza
Pires, então Diretor do Foro da Justiça Federal do Paraná
(JFPR), o Presidente do Tribunal Federal de Recursos (TFR)
Ministro Evandro Gueiros Leite, o Ministro Lauro Leitão,
também do TFR, o Senador Francisco Leite Chaves
(PMDB/PR), e o então Juiz Federal Vladimir Passos de Freitas,
que liderou a primeira equipe de servidores responsável pela
instalação da Vara, e foi seu primeiro juiz designado. O servidor
Waldir Jordan era o Diretor da Secretaria Administrativa da
época e também muito se dedicou a tornar realidade a
implantação da Vara Federal no Município. O servidor Lúcio
Gonçalves Lopes, Oficial de Justiça de Curitiba, e que já
acompanhava o Juiz Vladimir Passos de Freitas, foi o primeiro
Diretor de Secretaria da nova Vara Federal, removido da Capital
para Londrina.

O servidor Lúcio Gonçalves Lopes recebe cumprimentos do Juiz Federal Vladimir Passos de Freitas – o
primeiro Diretor e o primeiro Juiz da Subseção!  Acervo pessoal da servidora Glaucinele Gonçalves Lopes
Valido, filha do servidor Lúcio

https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/presidentestj/article/view/1063/997
http://www.stj.jus.br/web/verCurriculoMinistro?parametro=5&cod_matriculamin=0001179
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/francisco-leite-chaves


No dia da instalação da Vara foram
protocolados 5 processos. O Juiz
despachou o primeiro do próprio hotel
em que estava hospedado, às 0h30 da
madrugada do dia 22/08/1987,
requisitando informações à Polícia
Federal. Era um habeas corpus em
favor de um estrangeiro preso. O
advogado era o Dr. Domingos José
Perfeito e o Procurador da República
que oficiou nos autos era o Dr.
Antônio Fernando Barros e Silva de
Souza.

1º despacho 1º HC



Interessante notar que, como as instalações da Vara ainda não estavam totalmente prontas, o Juiz requisitou que as informações fosse entregues no seu quarto
de hotel em Londrina:

Pedido de informações 1º HC no hotel

A sentença foi assinada no dia 24/08, primeiro dia útil de funcionamento da Vara Federal de Londrina, concedendo a ordem de soltura. Interessante observar
também os carimbos e a assinatura do primeiro Diretor da Vara, Lúcio Gonçalves Lopes.





Em 26/08/1987 era impetrado o segundo HC da
Vara – desta vez um habeas corpus preventivo,
requisitado pelo Advogado Inamá Mattos
Ferreira. O HC pretendia que seu cliente não fosse
detido novamente (já havia sido detido
anteriormente e solto mediante fiança por ordem
do Juízo Federal da 8ª Vara Federal de Curitiba),
uma vez que, segundo a peça processual, estaria
sendo coagido como incurso no art. 334, do Código
Penal:

Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de
direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou
pelo consumo de mercadoria 

O Juiz Vladimir entendeu que, por já tramitar em
Curitiba a ordem anterior de soltura e de fiança, o
juiz da capital seria “prevento”, e lá deveriam ser
resolvidas as demais questões incidentais,
arquivando os autos no mesmo momento.

Despacho no 2º HC em 26-08-1987

https://www.dicionarioinformal.com.br/ju%C3%ADzo%20prevento/


O Juiz Passos de Freitas respondeu pela 1ª Vara
Federal de Londrina por quase um ano, sem
prejuízo da jurisdição da 5ª Vara Federal de
Curitiba, da qual era titular. Atendia a 5ª Vara
às segundas e sextas-feiras, e a 1ª Vara de
Londrina de terça a quinta-feira.

As demais ações protocoladas nos primórdios
da Subseção Judiciária, em seus primeiros
momentos de funcionamento, podem ser
conferidas nesta reportagem do Jornal Folha
de Londrina:

Vara Federal recebe 5 ações no primeiro dia de trabalho – Fonte: Jornal Folha de Londrina



O Juiz Federal Zacarias Pólvora foi o primeiro juiz efetivamente nomeado para
a 1ª Vara Federal de Londrina, assumindo o posto em 09/06/1988. O servidor
Lúcio Gonçalves Lopes, que já acompanhava o Juiz Vladimir Passos de Freitas,
continuou na função de Diretor de Secretaria, sendo removido definitivamente
da Capital para Londrina. Dr. Zacarias aposentou-se em 08/06/1991, sendo
substituído pelo Juiz Federal Alexandre Vidigal de Oliveira, que seria o titular
da Vara até 1995.

O Juiz Federal Zacarias Pólvora,
primeiro juiz nomeado para
Londrina, atuou na Subseção de
26/02/1988 a 08/06/1991, data em
que completou 70 anos de idade e
aposentou-se.



Os servidores da Capital que auxiliaram nos trabalhos de instalação foram: 

Atílio Mendes
Claudio Guerra (cedido pelo Tribunal Federal de Recursos)
Edson José Trevisan
Harold Collin Jr.
Hélcio Otávio Carneiro
Hermínia de Jesus Barros e Silva Souza
Marco Antonio Vidal Cutruneu
Maria Nazareth de Oliveira Cancian
Mauro Vieira
Valéria Teixeira de Meiroz Grilo
Waldir Jordan



Os servidores efetivamente nomeados para a 1ª Vara Federal de Londrina, entre 1987 e 1990, foram:

Antônio Aparecido Calijuri
Clarimar Letícia Wolff dos Santos
Clóvis Peres Dias
Edson Galvão Patriota
Fernando Antonio Caetano Coelho
Gilmar Pracz
Irene Gonçalves de Campos
José Alcyr Calefi
José de Oliveira
Lúcio Gonçalves Lopes (designado como 1º Diretor de Secretaria da Vara)
Marcos Prudenciano
Mário Cezar Bertho
Rogério Rodrigues Dias
Sol do Céu Alves dos Reis
Yuky Kojo Rodrigues
Zenaide Cassanho



Veja as Magistradas e os Magistrados Federais que já passaram ou ainda atuam na Subseção Judiciária de Londrina

Adriano José Pinheiro
Alexandre Delanni Monaco
Alexandre Vidigal de Oliveira
Alexandre Zanin Neto
Alexei Alves Ribeiro
André Luis Medeiros Jung
Anne Karina Stipp Amador Costa
Artur César de Souza
Bruno Henrique Silva Santos
Cleber Sanfelici Otero
Cristiano Aurelio Manfrim
Danilo Pereira Junior
Décio José da Silva
Dineu de Paula
Douglas Camarinha Gonzales
Eduardo Fernando Appio
Edvaldo Mendes da Silva
Emmerson Gazda

Érika Giovanini Reupke
Fábio Delmiro dos Santos
Fábio Nobre Bueno Brandão
Fabio Nunes de Martino
Franco Mattos e Silva
Gabriele Sant'anna Oliveira Brum
Geórgia Zimmermann Sperb
Gilson Luiz Inácio
Gustavo Brum
Heraldo Garcia Vitta
João Carlos Barros Roberti Junior
João Pedro Gebran Neto
Leonardo Castanho Mendes
Lília Côrtes de Carvalho de Martino
Marcelo Malucelli
Márcio Augusto Nascimento
Marcos Eduarte Reolon
Marcos Hideo Hamasaki

Marcos Roberto Araujo dos Santos
Mauro Spalding
Nair Cristina Corado Pimenta de Castro
Oscar Alberto Mezzaroba Tomazoni
Ricardo Cagliari Bicudo
Richard Rodrigues Ambrosio
Roberto Lima Santos
Robson Carlos de Oliveira
Rogério Cangussu Dantas Cachichi
Sergio Luis Ruivo Marques
Soraia Tullio
Stella Stefano Malvezzi
Vicente de Paula Ataíde Jr.
Vinícius Sávio Violi
Vitor Marques Lento
Zacarias Pólvora
Zuudi Sakakihara





O Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas gravou um depoimento contando um pouco da 
história de instalação da Subseção de Londrina. 

Para assistir, é só clicar aqui!

https://www.youtube.com/watch?v=AlPxHcHsaLw&list=PLDkXg4NRE0kEtuR5tYddwiGLVct2usrTD


Em novembro de 1991 a Subseção mudou de endereço, passando a
ocupar prédio do antigo IBC - Instituto Brasileiro do Café, na
Avenida do Café, 543, local de sua Sede até hoje. O prédio era
conhecido na cidade como “Palácio do Café”, demonstrando a
importância da cultura cafeeira na região. 

A 2ª Vara Federal viria a ser instalada em 15/09/1993.

Em 17/12/1997, o prédio passa por reforma e é reinaugurado, com a
presença da Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
Desembargadora Federal Ellen Gracie Northfleet, do Diretor do
Foro da JFPR, Juiz Federal Dirceu de Almeida Soares. O Diretor
do Foro da Subseção de Londrina era o Juiz Federal Marcelo
Malucelli.

 
Prédio reinaugurado em 1997

 



 
Descerramento da placa de reinauguração em 1997

 

 
Prédio-Sede da Subseção de Londrina em foto atual

 



 
Descerramento placa instalação Vara de Execução Fiscal

 

Em 15/10/1998 viriam a 3ª e 4ª Varas
Federais. Em 1º/06/1999, Londrina
recebe sua primeira Vara Federal
Especializada em Execuções Fiscais (atual
7ª Vara Federal), cujo primeiro titular foi
o Juiz Federal Artur César de Souza, até
hoje atuando na Unidade.



 
Descerramento placa inauguração Vara Criminal em 2000

 

Em 05/05/2000, a Subseção de Londrina recebe
sua Vara Federal especializada em matéria criminal
(atual 5ª Vara), em solenidade presidida pelo
Desembargador Federal Fábio Bittencourt da
Rosa, Presidente do TRF4. A nova unidade foi
titularizada pela Juíza Federal Anne Karina Stipp
Amador Costa, atual Vice-Diretora do Foro da JFPR.



Em fevereiro de 2002, Londrina foi a primeira Subseção Judiciária
da 4ª Região a contar com um Juizado Especial Federal Adjunto
(JEFA), instalado junto à então 2ª Vara Federal (hoje, 4ª Vara). A
experiência, que se revelaria exitosa e seria expandida para diversas
outras Subseções do sul do país, foi proposta pelo Desembargador
Federal Teori Albino Zavascki, à época Presidente do TRF4, com o
apoio do Juiz Federal Fernando Quadros da Silva, então Diretor do
Foro da JFPR.

Em 07/10/2002 o 1º Juizado Especial Federal (JEF) do Município é
inaugurado (atual 6ª Vara Federal), desta vez sob forma de uma
Vara autônoma, muito em função do êxito do JEFA que havia sido
instalado no início do ano. O Diretor do Foro local era o Juiz Federal
Gilson Luiz Inácio; o titular da nova Vara foi o Juiz Federal
Emmerson Gazda. 

PIONEIRISMO EM JUIZADOSPIONEIRISMO EM JUIZADOS
  

 
Descerramento placa JEF 2002

 



Em 12/12/2002 inicia-se o funcionamento
do também primeiro Juizado Especial
Federal Itinerante (JEFI), desta vez primeiro
do país. Descentralizado de Londrina para
atendimento na cidade de Rolândia,
distante 24 km da Cidade-Sede da Justiça
Federal, o JEFI era de competência
previdenciária, e funcionou a partir de
convênio firmado entre a Subseção de
Londrina e a Faculdade Paranaense -
FACCAR. 



Em 08/07/2003, o JEF recebe o e-
proc (sistema eletrônico de tramitação
processual), em cerimônia conduzida
pelo Desembargador Federal Vilson
Darós, então coordenador dos JEFs na
4ª Região.



O 2º Juizado Especial Federal viria em 02/12/2004 (atual 8ª Vara Federal). O Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Londrina era o Juiz Federal Décio José
da Silva; a nova Unidade foi confiada ao Juiz Federal Eduardo Fernando Appio.



Atualmente integrada por 8 Varas Federais, um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
(Cejuscon), uma Central de Mandados (Ceman), e um Núcleo de Apoio Judiciário e Administrativo
(NAJA), a Subseção de Londrina é a maior da Seção Judiciária do Paraná, excentuando-se Curitiba. A
Subseção também atende parcialmente as Unidades Avançadas de Atendimento (UAAs) de Arapongas,
Astorga, Ibaiti, Ivaiporã e Wenceslau Braz. 

O prédio da Subseção também abriga, além da Justiça Federal, que ocupa a maior área, a Advocacia-
Geral da União, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e um Posto da Caixa Econômica
Federal.



Isto é História…



11-10-1975 - Audiência de naturalização

Muito antes da Justiça Federal chegar ao Município, o Juiz Federal Milton Luiz Pereira, então Titular da 1ª Vara Federal de Curitiba, e Diretor

do Foro da JFPR, presidiu, em 11/10/1975, uma audiência de naturalização, realizada no Fórum Estadual da cidade. À sessão comparece também o

então Prefeito de Londrina, José Richa. 

https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/coletanea/author/proofGalleyFile/355/317
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Richa


No ano de 2005, o velho Palácio do Café é modernizado. Nova reforma é realizada no prédio, com a troca das esquadrias e reposicionamento dos

aparelhos de ar condicionado. 

A reforma de 2005 deu face moderna ao Palácio do Café – NAJA/Londrina O prédio após a reforma da fachada – NAJA/Londrina



Em 20/11/2007, a Subseção comemora 20 anos de instalação, com solenidade alusiva à data. Do TRF4 compareceram os Desembargadores Federais

Vladimir Passos de Freitas, que liderara a primeira equipe para instalação da Subseção, e Edgard Lippmann Jr., representando a Presidência do

Tribunal. O Juiz Federal Marcelo Malucelli era o Diretor do Foro da Seção Judiciária e o Juiz Federal Franco Mattos e Silva era o Diretor da

Subseção de Londrina.

Os Juízes Marcelo Malucelli e Franco Mattos e Silva descerram a placa alusiva à data – NAJA/LondrinaA placa comemorativa dos 20 anos da Subseção – NAJA/Londrina



Em 24/08/2012 é a vez da comemoração dos 25

anos da Subseção! A solenidade festiva contou

com a participação do Desembargador Federal

Tadaaqui Hirose, Corregedor da Justiça

Federal da 4ª Região, e do Juiz pioneiro da

Subseção, Desembargador Vladimir Passos de

Freitas. A Direção do Foro da JFPR estava sob

a liderança do Juiz Federal Friedmann

Anderson Wendpap e o Juiz Federal Gilson Luiz

Inácio era o Diretor do Foro local.

 

Solenidade comemorativa marcou os 25 anos da Subseção - NAJA/Londrina

 



Em maio de 2020 foi ativada a “usina

fotovoltaica”, composta por 442 placas de

captação de energia solar, instaladas sobre a

cobertura do prédio, com estimativa de gerar

20.000kWh/ mês e de reduzir em até 70% do

valor da fatura de energia elétrica. É a

primeira experiência do gênero na JFPR.

 

A Subseção utiliza placas fotovoltaicas, instaladas sobre o telhado do prédio – NAJA-Londrina

 



O site da Memória Institucional da JFPR contém fotos de diversosO site da Memória Institucional da JFPR contém fotos de diversos

eventos históricos da Subseção Judiciária de Londrina!eventos históricos da Subseção Judiciária de Londrina!  

Confira Confira aquiaqui!!

https://memoria.jfpr.jus.br/fotos-londrina/


A Justiça Federal de Londrina, por intermédio das três Varas Federais Cíveis da
Subseção e do CEJUSCON – Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Mediação
e Cidadania, promoveu, em 2012 e em 2015, audiências de conciliação entre o
Município de Londrina, a Infraero e os desapropriados de áreas para as obras de
ampliação do Aeroporto de Londrina. Participaram também a AGU - Advocacia-
Geral da União e o Ministério Público Federal.

Em 2012 foram realizadas 40 audiências, com 100% de acordos homologados,
em valores que totalizaram R$ 9.253,465. Em 2015 obteve-se o percentual de
76,31% de acordos nas 38 audiências realizadas, em valores que chegaram a R$
16.451.275,72.  Em 2015 o Cejuscon era dirigido pelo Juiz Federal Márcio Augusto
Nascimento, que coordenou a finalização dos acordos.

DOIS GRANDES MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO RESOLVERAM AS AÇÕES DEDOIS GRANDES MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO RESOLVERAM AS AÇÕES DE

DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE LONDRINADESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE LONDRINA

 
2012 - Audiências de desapropriação para ampliação do Aeroporto de Londrina –

NAJA/Londrina
 



Veja o que conta o Juiz Gilson Luiz Inácio, atual Diretor do Foro de Londrina, sobre aquelas marcantes conciliações pré-processuais para a História da Subseção:

 
2015 - Audiências de desapropriação para ampliação do Aeroporto de Londrina

 

“O Dr. Rogério Cangussu Dantas Cachichi (atual Juiz Federal em
Jacarezinho) era, em 2012, Vice-Diretor do Foro e Coordenador da CEMAN
de Londrina, e atuava comigo no CEJUSCON, embora nas audiências vários

Magistrados participaram. O Dr. Rogério foi peça fundamental para que
aquelas primeiras 40 audiências tivessem 100% de acordo, pois atendemos,

digamos assim, pré-processualmente, todas as pessoas que tiveram os
imóveis desapropriados e que foram convidadas a comparecer à JF, onde,
pessoalmente, por mim e pelo Dr. Rogério, foram atendidas, sanando as
dúvidas e esclarecendo eventuais contratempos que poderiam, em tese,

dificultar a rápida solução (como, por exemplo, ausência de
inventário/arrolamento relativamente à pessoa em cujo nome o imóvel

estava registrado). Na segunda fase, em 2015, havia imóveis pertencentes a
pessoas jurídicas e pessoas que não residiam aqui, e nem todas

compareceram na ocasião do ‘convite pré-processual’, seja porque não
aceitaram a indenização ofertada, o que foi resolvido depois, na ação

judicial que prosseguiu”



A emancipação de Jataizinho e a “Pequena Londres”
 



O Distrito de Londrina, antes conhecido como Gleba Três
Bocas, foi elevado à categoria de município, emancipando-
se de Jataizinho, pelo Decreto nº 2519, assinado pelo
interventor Manoel Ribas. O Município foi instalado em
10 dezembro de 1934, com traçado planejado pelo urbanista
Jorge Macedo Vieira e pelo engenheiro russo Alexandre
Rasgulaeff. Seu primeiro prefeito foi Joaquim Vicente de
Castro, nomeado pelo interventor. O primeiro prefeito
eleito foi Willie da Fonseca Brabazon Davids (entre 1936-
1940), anteriormente prefeito de Jacarezinho. 

A cidade floresceu e experimentou alto índice de
crescimento populacional e econômico durante todo o
século XX, amparado inicialmente pelo plantio e
comercialização do café, tendo recebido a alcunha de
"Capital do Café".  

Wilie Davids, o primeiro prefeito eleito de Londrina
Crédito creative commos - domínio público

 

https://www.casacivil.pr.gov.br/Pagina/Manoel-Ribas
https://www.maringahistorica.com.br/index.php/2012/07/jorge-de-macedo-vieira.html
http://www.assembleia.pr.leg.br/deputados/perfil/willie-da-fonseca-brabazon-davids


A partir dos anos 1970, o perfil
econômico londrinense foi se alterando
progressivamente, tendo evoluído para
um importante e diversificado centro
industrial e econômico regional, até se
tornar uma das principais cidades do sul
do país (é o quarto Município mais
populoso da Região, atrás de Curitiba,
Porto Alegre e Joinville, contando com
575.377 habitantes, segundo estimativa
do IBGE de 2020).

 
1ª Sede da Prefeitura de Londrina em 1936 - Fonte Câmara Municipal de Londrina

 



O papel da Companhia de Terras Norte do Paraná

Antes da colonização extensiva do Norte do Paraná, havia, entre seus habitantes, além
dos índios Caingangues, uma população pobre instalada na floresta e que já derrubara
parte dela para a criação de animais e o plantio de produtos agrícolas para subsistência.
Na década de 1920, houve início da formação de grandes fazendas. 

O inglês Simon Joseph Fraser, mais conhecido como Lord Lovat, veio ao Brasil em 1924 e
visitou o norte do Paraná. Em 1925, junto a Arthur Hugh Miller Thomas, ao engenheiro
Gastão Mesquita Filho, João Domingues Sampaio criou a Companhia de Terras Norte
do Paraná. Essa companhia iniciou seu trabalho de colonização sob a orientação de
ingleses. Ao observarem a névoa característica da mata da região, viram semelhanças
com a neblina da cidade de Londres, e a fim de homenagear suas origens denominaram a
comarca de "Londrina", que significa "pequena Londres" em homenagem à capital inglesa.

 
Simon Joseph Fraser, o Lord Lovat - Crédito wikipedia

creative commons - domínio público
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caingangues
https://www.maringahistorica.com.br/index.php/2009/07/o-mais-influente-do-norte-do-pr-lord.html
https://www.maringahistorica.com.br/pioneiros/63/arthur-hugh-miller-thomas
http://www.cmnp.com.br/melhoramentos/historia/


A Companhia de Terras Norte do Paraná foi uma espécie
de loteadora que, após comprar terras, derrubou parte da
floresta, abriu estradas e organizou a divisão desse espaço
em lotes urbanos e rurais, que foram vendidos. 

O loteamento de propriedade da Companhia tinha como
maior acionista a empresa Paraná Plantations Limited de
Londres, com a compra de mais de 500.000 alqueires de
terras. A empresa também foi responsável pela construção
da Estrada de Ferro São Paulo-Paraná. A companhia foi
abrindo a ferrovia e fundando cidades a cada dez ou quinze
quilômetros. Assim, entre os nomes indígenas escolhidos
como Apucarana, Arapongas, Cambé, Ibiporã, Jandaia,
Tapejara, Umuarama e outros, sobressaem os nomes de
inspiração inglesa como Londrina, Rolândia (nome de
origem germânica), e Lovat (atual Mandaguari). Cidades
como Maringá, Cianorte, Sarandi e Umuarama, foram
também loteadas por esta mesma empresa. 

A Sede da Companhia de Terras Norte do Paraná na década de 1930 - Fonte Câmara Municipal de Londrina



 
Os primeiros loteamentos - Fonte Câmara Municipal de Londrina

 

Inauguração do término do assentamento dos trilhos da Estrada de Ferro São Paulo-Paraná até Londrina, em
1934 - Fonte creative commons - domínio público



A propaganda foi muito usada para atrair compradores, e nela chamava-se
a atenção para a "Terra Roxa” e a "terra sem saúva". Esta propaganda, aliada
a outros motivos, como a pobreza e a esperança de vida melhor, fizeram
com que muitas pessoas de todo o Brasil (principalmente paulistas, gaúchos
e mineiros) comprassem terras ou fossem procurar trabalho no Norte do
Paraná. Além dos brasileiros, também vieram imigrantes da Alemanha,
Itália, Lituânia e Japão.

 
O cartaz de propaganda das terras férteis da região

Fonte Câmara Municipal de Londrina
 

A Segunda Guerra Mundial obrigou a Inglaterra a reduzir suas imensas
despesas. Entre a relação de empresas colocadas à venda, constava a
Companhia de Terras Norte do Paraná. Diante da dificuldade de negociar
com o governo a compra de uma nova gleba de 100.000 alqueires, a
Companhia decidiu diversificar suas atividades, incorporou uma empresa
que se chamava Companhia Melhoramentos, que fabricava cerâmica e
beneficiava madeira, dedicando-se à construção civil para facilitar as
vendas e a vida dos recém chegados. Quando a Companhia de Terras Norte
do Paraná absorveu essa outra empresa, alterou o nome para Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_roxa_(solo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAva


O “Ouro Verde” e a Capital Mundial do Café

Em muito pouco tempo, nas décadas de 1950 e 1960, Londrina obteve
desenvolvimento econômico impressionante, sobretudo pelo plantio
de café. No ano de 1961 estima-se que a região foi responsável por
cerca de 51% do grão produzido no mundo, sendo então chamada de
"Capital Mundial do Café". Os fazendeiros, proprietários de grandes
extensões de terra, construíram casarões e ficaram conhecidos como
os "Barões do Café". Os grãos eram chamados de "Ouro Verde", nome
dado ao maior Cine Teatro da Cidade, inaugurado em 1952.

 
Fonte: gratispng.com

 

https://teatroouroverde.wordpress.com/


Em 1975, houve a ocorrência de uma grande geada, chamada “geada negra” que atingiu todo o norte do Paraná, arruinando as
plantações de café. Alguns iniciaram novamente o trabalho, enquanto outros investiram em negócios alternativos. Como após o
plantio das mudas de café é necessário esperar cerca de 2 anos para iniciar as primeiras colheitas, Londrina perdeu o posto de
grande produtor mundial, mas já havia desenvolvido um crescimento urbano razoável com indústrias, universidades e prestação de
serviços.

 
Fazenda de café em Londrina - década de 1930 – Crédito Museu do Café

 

 
Cine Teatro Ouro Verde - Crédito Prefeitura de Londrina

 

http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2015/07/geada-negra-que-destruiu-pes-de-cafe-no-parana-completa-40-anos.html


Memórias fotográficas: a fotografia e fragmentos da história de Londrina 

O Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss, vinculado à
Universidade Estadual de Londrina, ocupa prédio que abrigou uma antiga
estação ferroviária da cidade; inaugurado em 1970, o Museu fica na Rua
Benjamim Constant, 900, Centro, e abriga grande coleção de fotografias,
mapas e plantas da cidade desde sua colonização. O Museu possui até uma
mini plantação de café, para demonstrar a importância do Café para o
desenvolvimento da Cidade. A visita virtual a algumas áreas do Museu pode
ser feita aqui!

Atualmente o maior Museu do Café do Brasil fica em Santos/SP; São Paulo
também teve sua economia enriquecida pelo grão, sobretudo entre os anos de
1800 e 1930. 

A economia cafeeira no Paraná até a década de 1970 

Conheça a História do Instituto Brasileiro do Café (IBC) 

Vídeo: A geada que acabou com o café no Paraná em 1975 - Memória
Paranaense 

RPC - Meu Paraná - Conheça a história das antigas fazendas de café do
Paraná; uma delas foi cenário de um filme de Hollywood 

 
O Museu Histórico de Londrina possui uma mini plantação de café para demonstrar aos

visitantes a planta do Ouro Verde - Fonte blogmalainquieta
 

https://issuu.com/bdlf/docs/2013_memorias-fotograficas_paulo-cesar-boni_etall_
https://issuu.com/bdlf/docs/2013_memorias-fotograficas_paulo-cesar-boni_etall_
https://www.uel.br/museu/
https://www.google.com.br/maps/@-23.308505,-51.1595951,3a,75y,310.91h,81.46t/data=!3m7!1e1!3m5!1sEwTC4IEV7zIAAAQvOivkNg!2e0!3e2!7i13312!8i6656
http://www.museudocafe.org.br/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/outubro2011/historia_artigos/10historia_artigo_oliveira_semi.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/outubro2011/historia_artigos/10historia_artigo_oliveira_semi.pdf
https://revistacafeicultura.com.br/?mat=66569
https://revistacafeicultura.com.br/?mat=66569
https://www.youtube.com/watch?v=cRH-hxeOGq8
https://www.youtube.com/watch?v=cRH-hxeOGq8
https://redeglobo.globo.com/rpc/meuparana/noticia/conheca-a-historia-das-antigas-fazendas-de-cafe-do-parana-uma-delas-foi-cenario-de-um-filme-de-hollywood.ghtml
https://redeglobo.globo.com/rpc/meuparana/noticia/conheca-a-historia-das-antigas-fazendas-de-cafe-do-parana-uma-delas-foi-cenario-de-um-filme-de-hollywood.ghtml


OS IMIGRANTES JAPONESES E A CONSTRUÇÃO DEOS IMIGRANTES JAPONESES E A CONSTRUÇÃO DE
LONDRINALONDRINA

Familia japonesa - Crédito StockvaultFree



A vinda de imigrantes japoneses para o Brasil foi motivada por
interesses dos dois países: o Brasil necessitava de mão-de-obra para
trabalhar nas fazendas de café, principalmente em São Paulo e no
norte do Paraná, e o Japão precisava aliviar a tensão social no país,
causada por seu alto índice demográfico. Para conseguir isso, o
governo japonês adotou uma política de emigração desde o princípio
de sua modernização, iniciada na era Meiji (1868). 

A imigração japonesa no Brasil tem como marco inicial a chegada do
navio Kasato Maru, em Santos, no dia 18 de junho de 1908. Do porto
de Kobe a embarcação trouxe, numa viagem de 52 dias, os 781
primeiros imigrantes vinculados ao acordo imigratório estabelecido
entre Brasil e Japão, além de 12 passageiros independentes.

O navio Kasato Maru, primeiro navio a trazer imigrantes japoneses ao Brasil - Crédito Mundo Nipo



Em 1912 os primeiros japoneses chegaram ao Paraná, tendo como precursora uma família procedente da província de Fukushima, e que se estabelece na Fazenda
Monte Claro, em Ribeirão Claro, cidade situada no norte do Estado. Em agosto de 1913 um grupo de 107 imigrantes chega ao Brasil para trabalhar em uma mina
de ouro, em Minas Gerais. Foram os únicos mineiros na história da imigração japonesa ao Brasil. O Paraná foi o segundo Estado brasileiro a receber mais
imigrantes nipônicos (75 mil, contra 352 mil em São Paulo; o terceiro Estado foi o Mato Grosso, com 8 mil, segundo a Comissão do Recenseamento da Colônia
Japonesa. The japanese immigrants in Brazil. Tokyo: University of Tokyo Press, 1964).

Imigrantes japoneses e sua forte presença nas lavouras do Norte do Paraná - Crédito Revista Ideias



Até o ano de 1937 a chegada de imigrantes japosenes seguiu acelerada. A mão de obra era rapidamente absorvida
nas fazendas de café e na horticultura. Em 1938, ano antecedente à Segunda Guerra Mundial, o governo federal
começou a limitar as atividades culturais e educacionais dos imigrantes. Em dezembro, decretou o fechamento de
todas as escolas estrangeiras, principalmente japonesas, alemãs e italianas.

As comunidades oriundas dos países integrantes do Eixo (Itália, Alemanha e Japão) começaram a sentir os
sintomas do conflito iminente. Em 1940, todas as publicações em japonês tiveram a sua circulação proibida. No ano
seguinte, chegaram as últimas correspondências do Japão. Até o fim da guerra, os japoneses viveram um período de
severas restrições, inclusive com o confisco de bens.

A presença de descendentes nipônicos em Londrina, e em todo o Norte do Paraná, é muito significativa. O Estado é
o segundo em número total de imigrantes e descendentes japoneses .

Fonte: História da imigração japonesa no Brasil - Assembleia Legislativa de São Paulo

https://www.al.sp.gov.br/noticia/?10/01/2008/historia-da-imigracao-japonesa-no-brasil


PARA SABER MAISPARA SABER MAIS

RPC - Meu Paraná - Conheça curiosidades da forte
influência da cultura japonesa na região Norte do Paraná 

https://redeglobo.globo.com/rpc/meuparana/noticia/conheca-curiosidades-da-forte-influencia-da-cultura-japonesa-na-regiao-norte-do-parana.ghtml


CURIOSIDADES…CURIOSIDADES…

 
Fonte: favpng.com



No hall de entrada do prédio-sede da Subseção há
um painel com uma foto panorâmica parcial da
cidade de Londrina na década de 1930. A foto, cuja
cópia ampliada foi fixada no hall, é parte integrante
do processo histórico – Apelação Cível nº 6326 -
guardado na Sala da Memória da JFPR, porém já
digitalizado e disponível para consulta na íntegra.

A LONDRINA DE 1930 NO HALL DO PRÉDIOA LONDRINA DE 1930 NO HALL DO PRÉDIO
  

 
Painel com foto parcial de Londrina em 1938 - Fonte AC 6326/Sala da Memória JFPR

 

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/apelacao-civel-no-6-326-volumes-1-a-3


A Apelação Cível foi interposta em Ação de Manutenção de Posse proposta por por diversos habitantes da região contra
Francisco Gutierrez Beltrãom (Sim! Ele mesmo, o Engenheiro Francisco Beltrão, que deu nome ao Município do
Paraná), João Leite de Paula e Silva e Mabio Palhano (comissário de Terras) em que se requeria a expedição de mandado
de manutenção de posse, para obstar turbação das terras dos autores.

 Alegaram que a posse deles somada a de seus antecessores contava mais de sessenta anos, posse que era mansa,
pacífica, ininterrupta e de boa-fé, consistindo em ocupação efetiva, com cultura habitual e benfeitorias, sendo sempre
respeitada por terceiros. 

O Juiz Federal Affonso Maria de Oliveira Penteado julgou procedente a ação em 27/10/1931, confirmando em
definitivo o mandado provisório, para manter os autores na posse do imóvel Jacutinga, situado no Distrito de Jataí,
município de São Jerônimo, condenando os réus a desistirem da turbação sob a pena de multa. 

 Os réus apelaram ao Supremo Tribunal Federal em 12/12/1931. O STF, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
nulidade do processo e deu provimento à apelação, para julgar a ação improcedente. O relator do acórdão foi o
Ministro Eduardo Espínola.

http://www.stf.jus.br/portal/ministro/presidente.asp?periodo=stf&id=179


Você sabia que o Auditório do Prédio-Sede da Subseção Judiciária de
Londrina foi inaugurado, originalmente, em 14/09/1970, quando
ainda pertencia ao IBC – Instituto Brasileiro do Café, com a
apresentação da peça teatral “O Exercício”, de Lewis John Carlino,
com os atores Glauce Rocha e Rubens de Falco?

O espetáculo discute relações e diferenças de dois atores - que já
foram namorados - às vésperas da estréia de uma peça. Com vários
episódios tragicômicos, o texto aborda também as dificuldades que
os atores encontram no exercício da profissão.

UM AUDITÓRIO LITERALMENTE ESPETACULAR!UM AUDITÓRIO LITERALMENTE ESPETACULAR!  
  

 
Placa de inauguração do Auditório do então Palácio do Café, em 1970

 

https://pipocamoderna.com.br/2020/06/lewis-john-carlino-1932-2020/
https://www.mulheresdocinemabrasileiro.com.br/site/mulheres/visualiza/209/Glauce-Rocha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rubens_de_Falco


 
Peça O Exercício, que inaugurou o Teatro do então Palácio do Café, em Londrina, em 1970 

Fonte astrosemrevista.blogspot
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