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O Município de Maringá recebeu sua 1ª Vara Federal em
12 de junho de 1993, um sábado. A Vara foi criada pela
Lei nº 8.424/1992. A Resolução TRF4 nº 1/1993 tratou de
sua instalação e a Resolução TRF4 nº 7/1993 de sua
implantação.
Foi a primeira Vara Federal instalada sob a coordenação
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (instalado em
1989), uma vez que as Varas Federais até então existentes
no Paraná - em Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina foram instaladas ainda sob o comando do então Tribunal
Federal de Recursos (TFR), antecessor do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), não havendo os Tribunais
Regionais Federais.
A primeira Sede da Justiça Federal de Maringá foi o
Edifício Nagib Name, localizado na Avenida XV de
Novembro, 734, ocupada até hoje por quatro Varas
Federais. As outras duas localizam-se em prédio na Rua
do Herval, 968.

Acervo JFPR

Jornal O Diário

O Diretor do Foro à época da instalação, em 1993,
era o Juiz Federal Tadaaqui Hirose. O Diretor da
Secretaria Administrativa era o servidor Waldir
Jordan. O Presidente do TRF4 era o
Desembargador José Carlos Cal Garcia, que havia
sido também o primeiro Reitor da Universidade
Estadual de Maringá, entre 1970 e 1974.
Compareceram, ainda, à solenidade o Juiz Federal
Manoel Eugênio Marques Munhoz, da 3ª Vara de
Curitiba, e o Juiz Federal Alexandre Vidigal de
Oliveira, Juiz Federal da então Vara Única de
Londrina. Outras presenças ilustres foram do
Procurador da República em Londrina, Omar José
Baddauy, representando o Ministério Público
Federal (não havia, na época, representação do
MPF na cidade), e do advogado Wadson Nicanor
Peres Gualda, Presidente da Subseção de Maringá
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O
Prefeito Municipal Said Felício Ferreira também
compareceu à solenidade. O cônego Geraldo
Schneider, representando o arcebispo local,
procedeu à bênção das instalações.

Acervo TRF4

Acervo JFPR

Juiz Federal Tadaaqui Hirose à época
da instalação em Maringá.

Desembargador Federal José Carlos
Cal Garcia, Presidente do TRF4 em
1993.

Ata da instalação da 1ª Vara Federal de Maringá

Jornal O Diário

De junho a setembro de 1993, o então Juiz
Federal Néfi Cordeiro (atualmente Ministro
aposentado do STJ) atendeu a nova
Unidade, acumulando funções com a
titularidade da 10ª Vara Federal da Capital.
Acervo TRF4

O então Juiz Federal Néfi Cordeiro, primeiro magistrado de Maringá.

Acervo TRF4

O Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva,
atual Vice-Presidente do TRF4, foi o primeiro Juiz
efetivamente nomeado para a Subseção de Maringá.

O
primeiro
magistrado
efetivamente nomeado para a
Vara foi o Juiz Federal Fernando
Quadros da Silva, atual VicePresidente do TRF4, que
assumiria suas funções em
06/09/1993, após aprovação em
concurso
público,
sendo
Maringá, portanto, sua primeira
lotação
profissional.
O
magistrado seria sucedido, em
08/05/1995, pelo Juiz Federal
José Jácomo Gimenes, ainda hoje
atuante na Subseção, na
titularidade da 1ª Vara Federal,
sendo seu Juiz mais antigo.

Acervo JFPR

O Juiz Federal José Jácomo Gimenes, o mais
antigo da Subseção Judiciária de Maringá.

O
primeiro
Diretor
de
Secretaria da Vara Federal de
Maringá foi o servidor Glauco
José Chagas, de Curitiba, que
respondeu pela função de
14/06 a 11/07/1993. O Diretor
de Secretaria da Vara Federal
de Londrina, Lúcio Gonçalves
Lopes, respondeu pela Direção
da Vara de 12/07 a 04/08/1993.
A servidora Luiza Yoko Kokubo,
de Curitiba, também exerceu
interinamente a função, até a
designação oficial do primeiro
Diretor, o servidor José Alcyr
Calefi.

Acervo pessoal

O servidor Glauco José Chagas
respondeu pela Direção de Secretaria de
Maringá no início da instalação.

SERH-Achei

O servidor José Alcyr Calefi foi o
primeiro Diretor de Secretaria da então
Vara Única de Maringá.

Veja todos os Juízes Federais que já passaram ou ainda atuam na
Subseção Judiciária de Maringá:

Adélcio Ferreira
Adriano José Pinheiro
Alexei Alves Ribeiro
Anderson Furlan Freire da Silva
Braulino da Matta Oliveira Júnior
Cléber Sanfelici Otero
Cristiano Aurélio Manfrim
Edvaldo Mendes da Silva
Emanuel Alberto Sperandio Garcia Gimenes
Erivaldo Ribeiro dos Santos
Fernando Quadros da Silva
João Batista Brito Osório
José Carlos Fabri

José Jácomo Gimenes
Karen Éler Pesch
Leda de Oliveira Pinho
Marcos César Romeira Moraes
Matheus Gaspar
Mônica Dorotéa Bora
Pedro Pimenta Bossi
Raphael Cazelli de Almeida Carvalho
Sérgio Luis Ruivo Marques
Sócrates Hopka Herrerias
Vanessa Viegas Graziano
Vitor Marques Lento

Os primeiros servidores designados para a Vara Federal de Maringá, entre 1993
e 1994, foram:

Adriano José Pinheiro (atualmente Juiz Federal em Paranavaí)
Ana Cristina Thiers Reis Lamartine Melo
Andréia Toigo Macedo Salgado do Nascimento
Carmen Lúcia Rodrigues Ramajo
Everton Renato Gouveia Moreira
Glaci Regina Pupin Ferreira Klockner
Helena Akiyama
José Alcyr Calefi
Josemar Leite Prete
Luiz Henrique de Souza Zappa

Manoel da Chagas
Maria das Graças Freire
Maurício Ramos
Newton Cesar Feltrim Aquotti
Osvaldo Nunes Rodrigues
Pedro Benedito de Moraes Filho
Regina Mayumi Gondo
Sérgio Ricardo Fiaes
Sueli Disero Aquino de Araújo
Walter de Souza Fernandes

Em 08/11/1996 a Subseção amplia o espaço
ocupado no Edifício Nagib Name. Uma
solenidade é realizada para comemorar o
crescimento da Subseção, conduzida pelo
Desembargador Federal Pedro Máximo Paim
Falcão, Presidente do TRF4, com a presença do
Juiz Federal Dirceu de Almeida Soares, Diretor
do Foro da JFPR, e do Juiz Federal Fernando
Quadros da Silva, Diretor do Foro local.

Acervo JFPR

A 2ª Vara Federal maringaense foi instalada
em 08/10/1998, decorrente da Lei nº
9.664/1998, cuja implantação se deu pela
Resolução TRF4 nº 23/1998 e instalação pela
Resolução TRF4 nº 37/1998. Na ocasião
também foi prestada homenagem ao
Desembargador Federal José Carlos Cal
Garcia, que havia falecido dois meses antes,
e que participara da instalação da Subseção
em 1993.

Acervo JFPR

Instalação da 2ª Vf de Maringá.

Ata da instalação da 2ª Vara Federal de Maringá.

Acervo JFPR

Jornal do Povo

Isto é História...
A 2ª Vara Federal de Maringá, instalada em 08/10/1998, foi titularizada
pela Juíza Federal Leda de Oliveira Pinho, primeira mulher magistrada
nomeada para a Subseção de Maringá. A Juíza havia tomado posse em
1995, tendo sido lotada como Substituta na 2ª Vara Federal de Curitiba,
da qual era titular o Juiz Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira.

acervo pessoal

A Juíza Leda de Oliveira Pinho toma posse em 1995, no TRF4 .

Primeira formação da equipe da 2ª Vara Federal de Maringá - acervo pessoal

Em uma entrevista concedida à Revista da Ajufe – Associação dos Juízes Federais, em março de 2014, a Juíza
conta os detalhes de sua carreira, e reflete sobre o papel da mulher na sociedade e no Poder Judiciário.

Sonho, assim, com um modelo de igual valorização

“

de ambos os sexos, de modo que o fator aleatório de
ter nascido homem ou mulher não interfira na
igualdade de oportunidades e de direitos de qualquer
deles. Esse modelo de igual valorização

é

possível,

depende da sociedade, de que tomemos, para cada um
de nós, a tarefa de perceber (olhar), compreender
ver) e superar (reparar) os prejuízos coletivos da

(

barreira cerrada de reserva de vagas em favor do
sexo masculino ainda presente no espaço público.
Criamos hoje o amanhã e poderemos transmudar as
dificuldades em oportunidades de crescimento, aceitar
novas responsabilidades e desafios, fazer o nosso
melhor e inspirar outras mulheres a fazer o mesmo”.

A Juíza Leda em seu gabinete - acervo pessoal

A Juíza também implementou, com o apoio do então Juiz Federal Substituto José Carlos Fabri (hoje Juiz Federal da 1ª Vara Federal
de Campo Mourão), projetos importantes de inovação das rotinas de trabalho e de qualificação dos servidores, com destaque para:

Projeto “Cópia de Decisões e Despachos – Dois em Um”:
iniciado em outubro de 2003, envolvia as decisões em que
houvesse necessidade de comunicação às partes, por
mandado, ofício ou carta de intimação ou de citação. Os
Juízes determinavam que se extraísse cópia da decisão e
assinalava que ela estaria apta à comunicação oficial (Ex:
“Cópia desta decisão servirá como Ofício”). A numeração era
obtida em tempo real e até as atas que estivessem sendo
elaboradas em audiência poderiam se prestar a essa
finalidade. Com isso, deixou-se de elaborar um significativo
número de expedientes, o que reduziu a datilografia em mais
de 80%, eliminou toda uma cadeia de atividades de emissão,
remessa, conferência e assinatura e liberou tempo de Juízes e
Servidores para o contingente de processos em trâmite na
Vara e para as metas de produtividade.

A Juíza Leda e o então Juiz Substituto José Carlos Fabri - acervo pessoal

Projeto de “Qualificação Integrada - QI”: visava incrementar a capacitação dos servidores, estagiários e voluntários, pelo
compartilhamento de conhecimentos e habilidades, promover um ambiente propício à comunicação eficiente e apto a
maximizar o fluxo de ideias inovadoras, buscar um padrão de excelência e o comprometimento com os resultados almejados.
Era operacionalizado por três práticas realizadas no contrafluxo do atendimento ao público. Primeira, o estudo em grupo na
sala de audiências, tendo como instrutores, em regra, os próprios Juízes e Servidores da Vara e, como grade, conteúdos teóricos
e estudo de casos. Segunda, a formação de duplas de orientador e orientando, para que aqueles que exercessem tarefas mais
repetitivas tivessem a oportunidade de desempenhar outras que permitissem o progresso do raciocínio jurídico e a troca de
experiências nas diferentes atividades. Terceira, a multiplicação de conhecimentos, mediante a reprodução de conteúdo
aprendido pelos servidores que houvessem saído para fazer algum curso.
Projeto “Papel é Vida”: tinha por objetivo conscientizar os públicos interno e externo para a adoção de uma postura racional,
ecológica e econômica, quanto ao uso do papel no âmbito judicial. Pautava-se pela busca na objetividade do conteúdo, na
impressão em frente e verso e no cuidado para evitar a duplicação de peças já juntadas aos autos ou a juntada desnecessária de
textos legais, jurisprudenciais ou doutrinários. No âmbito externo, sua implantação envolveu o diálogo com advogados,
procuradores, colaboradores e professores sobre a importância do projeto. Diferentemente dos demais, deste participaram as
outras Varas da Subseção Judiciária. Este projeto inspirou muitos outros, até fora do Estado e da Justiça Federal.
Leia a entrevista completa da 1ª Juíza Federal de Maringá aqui:

Conhecendo as Juízas Federais - Leda de Oliveira Pinho

A 3ª Vara Federal, especializada em matéria criminal (era então denominada
Vara Federal Criminal), chegou em 1º/06/1999, criada pela mesma Lei nº
9.664/1998, todavia implantada pela Resolução TRF4 nº 15/1999 e instalada
pela Resolução TRF4 nº 34/1999.

Acervo JFPR

A 4ª Vara Federal (que correspondia à 3ª Vara Federal Cível), criada pela Lei nº 9.788/1999, implantada e instalada pela
Resolução TRF4 nº 18/2001, chegou em 15/05/2001.

A Lei nº 10.772/2003 criou a Vara do Juizado
Especial Federal Cível e Criminal, implantada e
instalada pela Resolução TRF4 nº 51/2003, hoje
correspondente à 6ª Vara Federal de Maringá,
especializada em causas do Juizado Especial Federal
Cível e Previdenciário da
Subseção. A solenidade de
instalação
ocorreu
em
1º/12/2003.

Acervo JFPR

Em 2005, a 3ª Vara Cível é especializada, pela Resolução
TRF4 nº 24/2005, em causas ajuizadas por idosos e feitos
relacionados ao Sistema Financeiro da Habitação, tendo
sido a primeira do Brasil com esta competência. A
solenidade de sua especialização aconteceu em 17/03/2005.
A Primeira Vara Federal do Idoso do Brasil, especializada
em matéria previdenciária e toda adaptada ao atendimento
às demandas das pessoas idosas, foi jurisdicionada pelos
Juízes Erivaldo Ribeiro dos Santos e Alexei Alves Ribeiro, e
estava localizada na Avenida Cerro Azul, 544, esquina com
Rua Dr. Arion Ribeiro de Campos, na Zona 02. (Leia box
especial na página 36).

Acervo JFPR

Em 17/03/2005 também foi instalada a Vara Federal
especializada em Execuções Fiscais com Juizado Especial
Federal Cível Adjunto (atual 5ª Vara Federal), criada pela
Lei nº 10.772/2003, implantada e instalada pela Resolução
TRF4 nº 23/2005.

Em 10/02/2010 a Subseção recebe o processo eletrônico (eproc), em solenidade no Plenário da Câmara Municipal de Maringá. O Juiz Federal
Danilo Pereira Jr. era o Diretor do Foro da JFPR; a Subseção de Maringá era dirigida pelo Juiz Federal Anderson Furlan Freire da Silva. O Juiz
Federal Sérgio Renato Tejada Garcia, então coordenador do eproc na 4ª Região, também compareceu.

No dia 30/05/2011 a Subseção Judiciária
recebeu o Cejuscon - Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania, com a
presença do Desembargador Federal
Vilson Darós, Presidente do TRF4, do Juiz
Federal Danilo Pereira Jr., Diretor do Foro
da JFPR, e da Juíza Federal Anne Karina
Stipp Amador Costa, Coordenadora do
Cejuscon da JFPR. O Juiz Federal Anderson
Furlan Freire da Silva era o Diretor do
Foro local. O primeiro magistrado
coordenador do Cejuscon de Maringá foi o
Juiz Federal José Carlos Fabri, que ficou na
função até 16/03/2014.

Naja-Maringá

A Subseção faz 20 anos!
Em 2013, a Subseção Judiciária de Maringá completou 20
anos de instalação! Além da edição de uma Revista
Comemorativa, a Subseção foi homenageada, no dia
19/09/2013 em uma Sessão Especial da Câmara Municipal
da Cidade. Na ocasião, foi celebrado termo de cooperação
técnica com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região para
uso do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), além da
entrega do brasão do Município e do título de mérito
comunitário ao Desembargador Federal Tadaaqui Hirose,
então Presidente do TRF4, e ao Juiz Federal Marcos César
Romeira Moraes, Diretor do Foro da Subseção à época. Na
sessão solene também foi entregue o título de Cidadão
Honorário ao Desembargador Federal Fernando Quadros da
Silva, o primeiro juiz efetivo da Subseção. A notícia e as
fotos do evento podem ser vistas aqui: Câmara Municipal de
Maringá homenageia a Justiça Federal no Município em
seus 20 anos.

Juízes homenageados pela Câmara Municipal em 2013 pelos 20 anos da Subseção.

E no dia 20/09/2013 a Subseção sediou a
comemoração dos seus 20 anos de instalação. O
Desembargador
Federal
Tadaaqui
Hirose,
Presidente do TRF4, iniciou seu discurso lembrando
sua participação na instalação da Vara Única, em
1993, como Diretor do Foro da JFPR. "É uma honra
estar presente em Maringá em datas tão
significativas para a Justiça Federal. Meu apreço e
admiração pelos magistrados federais e servidores
que desempenham seus papéis com qualidade,
dedicação e eficiência", afirmou.
Como primeiro juiz federal titular da Vara Única de
Maringá e atualmente desembargador federal,
Fernando Quadros da Silva nominou servidores
que trabalharam na mesma época e destacou a
dedicação de magistrados e servidores para tornar
a Justiça Federal o referencial que é hoje.

O Juiz Marcos César Romeira Moraes, Diretor do Foro de Maringá em 2013, recebe a homenagem da Câmara.

O então Diretor do Foro da JFPR, Juiz Federal Nivaldo Brunoni,
apontou a expansão da Justiça Federal de Maringá nestes 20 anos.
“Hoje, com seis unidades judiciárias onde tramitam 16 mil processos,
com especialização de matérias, destaco a prestação jurisdicional
célere, eficaz e de qualidade. Este cenário é resultado do empenho e
compromisso dos magistrados e servidores que aqui passaram e
ainda permanecem”.
O Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Maringá na ocasião, Juiz
Federal Marcos César Romeira Moraes, homenageou em seu discurso
o servidor Manoel da Chagas, Oficial de Justiça, então com 20 anos de
Justiça Federal (falecido em 12/12/2020), e o Juiz Federal José Jácomo
Gimenes, como juiz mais antigo atuando em Maringá. Ambos
receberam uma placa de agradecimento.
SERH - Achei

Manoel da Chagas, servidor falecido em 2020, homenageado
durante as comemorações dos 20 anos da Subseção.

Para este dia, poderíamos imaginariamente tentar

“

reconstruir o esforço coletivo em atender os milhares
que vieram

à

Justiça Federal. Imaginariamente

empilhar os quase

200

mil processos que

já

tramitaram em Maringá. Muito trabalho, muitas
horas, muita dedicação. As avalanches de processos,
os

12

mil por vara, as grandes operações policiais, a

intervenção da JF em várias questões de repercussão
popular, os mutirões de conciliação. Tudo feito, tudo
devidamente entregue. Devemos nutrir, hoje, o
sentimento de satisfação de ter dado

à

comunidade o

atendimento que ela buscou; ter a satisfação de ter
feito parte da história da vida de cada uma das
pessoas que confiou na Justiça Federal!”
Juiz Federal Marcos César Romeira Moraes, Diretor do Foro da JFPR
em 2013, em discurso na solenidade comemorativa aos 20 anos da
Subseção Judiciária de Maringá

NAJA-Maringá

Momentos da comemoração dos 20 anos da Subseção Judiciária de Maringá.

NAJA-Maringá

NAJA-Maringá

Placa Comemorativa aos 20 anos da Subseção de Maringá.

A Resolução TRF4 nº 63/2014
criou a Unidade Avançada de
Atendimento no Município de
Astorga,
cujo
atendimento
começou em 08/05/2014, e é
realizado pelas Subseções de
Maringá e Londrina. A Unidade
ocupa área de 109,52 metros
quadrados, e é atendida por um
servidor e uma estagiária. No
local há uma sala de perícias e
uma sala de audiências com
videoconferência.

Momentos da instalação da UAA de Astorga em 08-05-2014; na primeira foto descerram a placa inaugural os Juízes Marcio Antônio
Nascimento, então Diretor do Foro da Subseção de Londrina, e Marcos César Romeira Moraes, Diretor do Foro de Maringá; na
última o Juiz Nivaldo Brunoni e o Prefeito de Astorga na ocasião, Arquimedes Ziroldo, abrem a fita inaugural – Relatório NajaMaringá

Em 05/10/2014 a Subseção Judiciária de Maringá sedia o
encontro do “Programa de Sustentabilidade da JFPR”, reunindo
Juízes e servidores dos NAJAs e Seajas da JFPR. O
Desembargador Federal Tadaaqui Hirose, Presidente do TRF4,
também compareceu ao evento.
Em 2014 a Subseção iniciou o projeto de mudar o aspecto estéril
do terraço do prédio da Av. XV de Novembro, com a plantação
de árvores frutíferas e flores em vasos e grama em bandejas
especiais em caráter experimental. A adoção do terraço verde
trouxe um espaço para apreciar e relaxar. Também auxilia na
melhora da umidade do ar e redução de temperatura no terraço
e, consequentemente, nos espaços internos com paredes e
janelas adjacentes a ele. A Subseção também passou a
incentivar o uso da bicicleta para o deslocamento de
magistrados, servidores, estagiários e terceirizados, instalando
um bicicletário na garagem da Sede da Rua XV de Novembro.
NAJA-Maringá

Programa de Sustentabilidade da JFPR - 05-10-2014.
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NAJA-Maringá

Atualmente a Subseção Judiciária de Maringá ocupa
dois prédios. Na Sede da Avenida XV de Novembro, 734
(Edifício Nagib Name), são 2.998 metros quadrados, que
abrigam 4 Varas Federais, a Central de Mandados
(Ceman), o Centro de Conciliação (Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania - Cejuscon), o Núcleo
de Apoio Judiciário e Administrativo (NAJA), os
Arquivos Judicial e Administrativo e duas salas de
videoconferência.
A 4ª e a 6ª Varas Federais, especializadas em matéria
dos Juizados Especiais Federais e em matéria
previdenciária, assim como duas salas de perícia e uma
sala de videoconferência, localizam-se na Rua do
Herval, 968, em área de 1.200 metros quadrados, local
antes ocupado pela Justiça Eleitoral no Município. O
imóvel, cedido pela União, é ocupado desde 2014, após
passar por obras de reforma e adaptação.

Acervo JFPR

Sede Edifício Nagib Name - Rua XV de Novembro, 734, no ano de 2021.

Acervo JFPR

NAJA-Maringá

Obras de reforma da Sede da Rua do Herval para abrigar os JEFs da Subseção.

Para saber mais:
O site da Memória Institucional da JFPR contém muitas fotos, documentos e notícias sobre a Justiça Federal em Maringá.

É só clicar aqui: Galeria de Fotos da Subseção Judiciária de
Maringá.
Aqui: História da Subseção Judiciária de Maringá e atas de
instalação.
E aqui para a edição especial da Revista Comemorativa - 20
anos da Subseção Judiciária de Maringá - 2013.

Maringá sediou a Primeira Vara Federal especializada em idosos do Brasil
A Justiça Federal do Paraná instalou, no dia 17 de março de 2005, a
primeira Vara Federal especializada em Idosos do Brasil, como
previsto pela Resolução TRF4 nº 24/2005, resultante da
especialização da já existente 3ª Vara Federal do Município (hoje
correspondente à 4ª Vara Federal). Maringá havia sido a Subseção
escolhida por conta da grande quantidade de processos impetrados
por idosos. A ideia era prestar atendimento mais ágil e
personalizado a esta população. O Presidente do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, à época, era o Desembargador Federal
Vladimir Passos de Freitas. O Juiz Federal Nicolau Konkel Jr. era o
Diretor do Foro da JFPR e o Juiz Federal José Jácomo Gimenes era o
Diretor da Subseção de Maringá. A Vara Federal do Idoso (que
também atendia as causas do SFH - Sistema Financeiro da
Habitação) foi titularizada pelo Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos
Santos. O Juiz Federal Substituto era Alexei Alves Ribeiro. A Unidade
estava localizada em prédio exclusivo, chamado de Fórum Social, na
Av. Cerro Azul, 544, esquina com Rua Dr. Arion Ribeiro de Campos,
na Zona 02.

A Vara funcionou com esta exclusividade até 27 de
outubro de 2006, quando a Resolução TRF4 nº 54/2006,
assinada pela Presidente do TRF4, Desembargadora
Federal Maria Lúcia Leiria, transformou-a em Vara de
Juizado Especial Federal Cível, por entender que a
prioridade aos idosos, prevista no art. 71 do Estatuto do
Idoso (Lei nº10.741/2003) “é validamente exigível em
qualquer Vara Federal, portanto, sem prejuízo,
mantendo-se obrigatória independentemente da
existência de vara especializada”. Finalmente, em 1º de
setembro de 2011, a Resolução TRF4 nº 82 transformou
novamente a Vara, alterando sua competência para
“processar e julgar exclusivamente as causas do juizado
especial previdenciário, renomeando-a para 2ª Vara do
Juizado Especial Federal Previdenciário”.

2005.03.18 Inauguração VF Idoso e Fórum Cerro Azul.

Evidentemente era preciso dar todo apoio ao Estatuto, e fazer

“

com que os idosos fossem bem tratados na Justiça, tivessem
preferência, como a Lei mandava. Veio daí a ideia de haver
uma Vara exclusiva ao idoso. Não foi algo simples porque a
maioria dos processos era da Previdência Social e era preciso
separá-los e dar preferência aos dos idosos. Era um trabalho
de formiguinha. Mas o Tribunal aprovou a criação da Vara
sem nenhum problema. A Subseção de Maringá providenciou
tudo para que a instalação ocorresse

-

um prédio separado,

com local confortável para espera, algo espetacular e inédito
para a época. A inauguração foi muito prestigiada. A Vara foi
muito importante para a imagem do Poder Judiciário, em
especial da Justiça Federal da

4ª

Região, pois demonstrou a

preocupação com esta população.”
Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas, aposentado, e Presidente
do TRF4 à época da instalação da Vara inédita no país.

Acervo TRF4

Eu visitei asilos, casas de repouso, condomínio de

“

idosos

na

poca.

é

Queria

entender

suas

necessidades....fomos destinatários de reclamações de
maus tratos contra idosos, etc. Eu sei que muito daquilo
que fizemos, ou que recebíamos como reclamação, não
era competência nossa, mas no mínimo estávamos
servindo como um canal de diálogo e encaminhamento
de reclamações. Isso hoje seria muito atual, dentro do tal
sistema multiportas, onde o que menos interessa

é

a

preocupação se somos ou não competentes para isso ou
aquilo”.
Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, titular da Primeira Vara Federal
do Idoso do Brasil, hoje atuando na 3ª Turma Recursal dos JEFs do Paraná.
Editora JC

Casos Marcantes
A Subseção Judiciária de Maringá decidiu questões importantes e de relevância histórica para a região. A seguir, dois exemplos:
No ano de 2001, 4 ações foram ajuizadas perante a 2ªVara Federal de Maringá para discutir questões relativas à licitação,
contratação, aditamento e execução irregulares, com superfaturamento, das obras de construção do Hospital Metropolitano
de Maringá (hoje Hospital Municipal de Maringá Drª Thelma Villanova Kasprowicz, e em cujo anexo funciona a UPA da Zona
Sul (Unidade de Pronto Atendimento): uma ação civil pública, uma ação popular, uma ação cautelar e uma ordinária. Tais
ações foram processadas e julgadas em conjunto, tendo como réus o Município de Maringá, alguns agentes públicos
municipais, dentre eles o ex-prefeito e o ex-secretário de saúde, bem como as construtoras e seus administradores. A
sentença, prolatada em 2009, reconheceu a nulidade de toda a contratação, pois feita sem licitação regular. Como a obra já
havia sido executada e o contrato foi considerado nulo, determinou-se a indenização do trabalho feito pelas construtoras com
base em valores de mercado, com a consequente devolução dos valores pagos a maior, pouco mais de R$ 1 milhão na época.
Ao final, os réus foram condenados ao ressarcimento dos valores ao Erário, suspensão de direitos políticos e proibição de
contratar com o poder público. Com pequena modificação da pena aplicada a um dos réus, o TRF manteve as condenações
em sede de apelação. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça modificou minimamente a condenação, apenas para afastar
a condenação ao pagamento de honorários ao Ministério Público. Por fim, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não
houve alteração no que foi decidido anteriormente. Entretanto, aguarda-se decisão daquela corte em matéria submetida à
sistemática de Repercussão Geral (Tema 309). (A Ação Civil Pública 2001.70.03.004542-9 foi digitalizada e agora tramita no eproc n.º 5000038-80.2021.4.04.7003).

Prefeitura Municipal de Maringá

O atual Hospital Municipal de Maringá, antigo Hospital Metropolitano - Aldemir de Moraes.

Saiba mais: Ex-prefeito é condenado a devolver R$ 7
milhões aos cofres públicos
Prefeitura Municipal de Maringá

A UPA de Maringá, que funciona junto ao Hospital Municipal.

Em 13/11/2012 o Ministério Público
Federal ajuizou a Ação Civil Pública
perante a 2ª Vara Federal de
Maringá postulando a desativação da
custódia/carceragem na Delegacia
de Polícia Federal de Maringá. Em
2013
foi
proferida
sentença
acolhendo
os
pedidos
e
determinando a desativação da
custódia/carceragem e concedendo o
prazo de um ano para cumprimento.
A sentença posteriormente foi
confirmada pelo TRF da 4ª Região e
STJ. (ACP 50123319720124047003).

portal comunicare

Voluntariado: muitas campanhas ao longo dos anos!
A Subseção Judiciária de Maringá realiza, desde 2005,
muitas ações de voluntariado. As atividades começaram
no Salão Paroquial da Igreja Católica de Sarandi, muito
embora não houvesse cunho religioso nestas ações.
Desde então, magistrados e servidores da Subseção
realizam campanhas de arrecadação de alimentos
(cestas básicas), roupas, calçados, brinquedos,
chocolates, móveis e eletrodomésticos, material escolar,
presentes, enfim, itens que podem minimizar o
sofrimento de famílias ou auxiliar Instituições
beneficentes a melhor prestar assistência. E atuam
também oferecendo oficinas de artesanato, passeios a
crianças carentes, e apoiando projetos como o “sopão”,
aulas de capoeira e música (Projeto “Ginga, menino!”, e
Projeto “Tambores”, da UEM).
Ações voluntárias da Justiça Federal do Paraná em Maringá.
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A História de Maringá

O desbravamento da região de Maringá

Em meados da década de 1930 o escritório da
Companhia de Terras Norte do Paraná, onde
eram negociados os lotes da região, ficava
situado em Londrina. Os compradores se
dirigiam ao escritório para adquirir as
propriedades, e logo partiam para começar a
derrubada das árvores nativas, visando preparar
o terreno para a prática da agricultura, em
especial para a plantação de café.
Acervo Maringá Histórica

Primeiro escritório da Companhia de Terras Norte do Paraná instalado em Maringá.

Maringá Histórica

Maringá Histórica

O primeiro lote de Maringá, de numeração 1/A, foi adquirido pelo padre alemão Emílio
Clemente Scherer, que chegou ao Brasil em 1938, fugindo do nazismo. O Padre Scherer
é considerado o primeiro pioneiro desbravador de Maringá. A propriedade que ele
adquiriu - localizada em uma região hoje conhecida como bairro Cidade Alta - foi
batizada de Fazenda São Bonifácio. Foi nesta propriedade que, a 12/02/1940, surgiu a
primeira igreja de Maringá, a Igreja São Bonifácio, construída com madeira de árvores
da própria fazenda. A igreja existe até hoje, no prolongamento da Rua Dolores Duran.

acervo Maringá Histórica

Prefeitura Municipal de Maringá

Capela São Bonifácio, a primeira igrejinha de Maringá, na fazenda de mesmo nome.

O padre alemão Emílio Clemente Scherer, pioneiro de Maringá.

Em 1942, surgiu também um pequeno povoado que servia como ponto de apoio aos pioneiros desbravadores que já começavam a trabalhar
nas propriedades rurais locais: a área hoje chamada de Maringá Velho. No entanto, a formação do Maringá Velho não se deu de forma
precária e desordenada. O historiador do Patrimônio Histórico de Maringá, João Laércio Lopes Leal, conta que o povoado cresceu
obedecendo a um planejamento criado por Aristides Souza Mello, diretor da Companhia de Terras Norte do Paraná, que projetou o pequeno
povoado de seis quadras, formado por poucas casas e estabelecimentos comerciais, estes voltados a atender às necessidades básicas da
população rural.

A fundação da cidade
A fundação oficial de Maringá deu-se em 10 de maio de 1947,
quando a Companhia de Terras Norte do Paraná (que foi
adquirida por investidores brasileiros nos anos 1940 e foi
rebatizada como Companhia Melhoramentos Norte do Paraná em
1951) abriu um escritório na cidade, no cruzamento entre a
Avenida Duque de Caxias e a Rua Joubert de Carvalho (a
construção existe até hoje). Foi nessa data que a Companhia
iniciou a venda dos lotes na região do Maringá Novo. Maringá
pertenceu, porém, ao Município de Mandaguari, do qual foi
distrito até 1951, quando, pela Lei nº 790, de 14 de fevereiro de
1951, foi elevada à categoria de Município.
Veja aqui algumas imagens da solenidade de fundação da cidade!

maringapost

A Cia de Terras Norte do Paraná lança a Pedra Fundamental
de Maringá, marco zero da colonização da cidade.

A primeira residência construída no Maringá
Novo ficava na Av. Brasil, entre as avenidas
Getúlio Vargas e Duque de Caxias, e pertencia ao
gerente da Companhia, Alfredo Werner Nyffeler.
Construída em madeira, a casa atualmente
encontra-se no campus da UEM (Universidade
Estadual de Maringá), para onde foi transferida
em 1984, e atualmente abriga o Museu da Bacia
do Paraná.
Na década de 1950, Maringá pulou de 40 mil
para 100 mil habitantes, destacando-se a Vila
Operária e o Maringá Velho como regiões mais
prósperas, seguidas das zonas 1, 7 e 6. Nesse
contexto destacam-se no perímetro urbano as
casas comerciais, serrarias, as máquinas de café
e as cerealistas.

maringapost, foto Kenji Ueta

O primeiro trem de passageiros chegou a maringá em 1954.

Maringá Histórica

Maringá na década de 1960.

Nos anos 1960, Maringá registra expansão tanto
vertical quanto horizontal, solidificando a posição
de centro regional. São erigidos nessa fase edifícios
como o Três Marias, Maria Tereza e Maringá,
atestando ares de metrópole à cidade. Novos
loteamentos surgem, como o Jardim Alvorada, a
Vila Morangueira, o Mandacaru e o Jardim
Universitário, ampliando a zona urbana do
município. Na esteira do progresso brotam
instituições seminais ao desenvolvimento sócioeconômico da cidade, caso da COCAMAR –
Cooperativa Agroindustrial de Maringá, fundada
em 27/03/1963, e da UEM – Universidade Estadual
de Maringá, fundada em 06/11/1969.

Na década de 1970, surgem clubes e parques (Maringá Clube,
Country Club), o Parque do Ingá, o Parque Alfredo Nyffeler, o
Parque do Japão, o Bosque das Grevíleas, entre outros
atrativos de lazer. O esporte também oferta equipamentos
referenciais, destacando-se o Estádio Willie Davids e o
Ginásio Chico Netto.

A cidade na década de 1970 - GMC online

O príncipe Akihito e a princesa Michiko visitam Maringá em 1978 - Maringá Histórica

O crescimento da cidade continuou de forma ordenada, com a
participação do urbanista Jorge Macedo Vieira, que, seguindo o
princípio de Ebenezer Howard de cidade-jardim, planejou a ocupação
em novos bairros da cidade. Maringá registrou crescimento acelerado
nas décadas seguintes. Ainda assim, o município mantém índices de
qualidade de vida elevados, preservando no perímetro urbano grandes
áreas de mata nativa, como o Horto Florestal, o Parque dos Pioneiros
(bosque II) e o Parque do Ingá, sendo este último aberto ao público.
Fonte: Prefeitura de Maringá, Jornal O Diário do Norte do Paraná e wikipedia

Você sabia?

Que há um canal no youtube que conta a História de Maringá e muitos episódios importantes
ocorridos na cidade? - Chama-se Maringá Histórica.
Há também o site Maringá Histórica, que contém muitas informações e materiais – documentos,
reportagens, podcasts e vídeos sobre Maringá.
Que Maringá sempre está nas primeiras colocações em rankings de qualidade de vida nas cidades
brasileiras? Veja esta classificação da Revista Exame, de 2016: As melhores e piores grandes
cidades para criar seus filhos e esta de 2021, do Desafio dos Municípios: Maringá é a melhor
cidade do país para se viver; Curitiba lidera entre capitais

Curiosidades
O nome “Maringá”

Uma das maiores curiosidades das pessoas é com relação à origem
do nome de sua cidade. Nessa tentativa, lendas e mitos são criados. O
certo é que por volta de 1940, a área coberta por densa floresta já era
denominada como Maringá, tendo a Companhia Melhoramentos
Norte do Paraná, colocado uma placa com esse nome nas imediações
do loteamento que deu origem à cidade, a exemplo de outras áreas,
como Ivaí, Tibagi, Inajá, provenientes da língua guarani. O nome
parece advir da alteração fonética da forma Tupi marigûã, que
significa ‘peneira para pescar’.
pinterest

Os córregos e rios eram tantos na região, que lhes faltava criatividade para nomeá-los. Por esse motivo, os funcionários da
Companhia Norte do Paraná, escolhiam nomes de cidades de seus países, como por exemplo Londrina (de Londres),
Astorga, etc. Até marcas de cigarros davam nomes às águas, como o “Córrego do Fulgor”. Ao demarcar essa região,
nomeavam os rios e estes davam nomes às futuras cidades, como por exemplo, Marialva, Mandaguari e tantas outras. A
cidade de Maringá recebeu este nome provavelmente em decorrência do córrego Maringá.

Mas há outra possibilidade para a origem do nome “Maringá”,
bem mais romântica...
Diz a história (ou a lenda...) que morava na cidade de Pombal,
interior da Paraíba, numa ruazinha coberta por ingazeiros
(árvore do fruto ingá), uma linda cabocla de nome Maria,
conhecida na região por Maria do Ingá. Era dona de uma
beleza encantadora, de pele morena, olhos e cabelos negros.
Maria fascinava a todos, inspirando ardentes paixões.

wikipedia creative commons

O ingá, fruto do ingazeiro.

Um dia, uma seca inclemente levou a linda Maria,
deixando o político Rui Carneiro, um de seus
apaixonados, desolado de tristeza. Rui pediu, então, ao
amigo Joubert de Carvalho, poeta e compositor (que dá
nome a uma rua de Maringá), que fizesse uma música
de exaltação à mulher amada e sua terra natal. Para o
artista não foi difícil fazer a combinação poética da
Maria do Ingá.
Na fusão de Maria+Ingá, surgiu Maringá, dando origem
a Canção “Maringá, Maringá”, que por volta de 1935, era
sucesso nas rádios. Veja no final desta edição a letra da
música e um link para a histórica da canção. Aliás, por
este motivo, Maringá recebeu a alcunha de “Cidade
Canção”.
Obra Maria do Ingá, do artista plástico Eloir Jr.

O Estádio Willie Davids

O Estádio Willie Davids de Maringá recebeu este
nome em homenagem ao engenheiro Willie da
Fonseca Brabazon Davids, primeiro prefeito
eleito de Londrina em 1932; No dia 12 de maio
de 1957 o estádio foi inaugurado, num jogo
amistoso entre o Melhoramentos F.C. e o
Londrina de Futebol e Regatas (clube que daria
origem ao Londrina Esporte Clube), cujo placar
foi um empate em 2x2. O então prefeito da
cidade, Américo Dias Ferraz, deu o pontapé
inicial do jogo.
Estádio Willie Davids - wikipedia creative commons

A partir de 1961, a posse do estádio foi transferida para o patrimônio municipal, sendo administrado, desde
então, pela prefeitura local.
O recorde de público aconteceu numa partida entre o Grêmio Maringá e o Apucarana Atlético Clube, em 3 de
março de 1996, pelo Campeonato Paranaense de Futebol de 1996, quando 34.118 pessoas foram ao estádio.
Atualmente, sua capacidade é de 21.600 torcedores.
O Willie Davids já recebeu jogos importantes, como o do Grêmio Maringá contra o Santos Futebol Clube de
Pelé. A seleção soviética do célebre goleiro Lev Yashin, o "aranha negra", também já jogou no estádio. Em
2009, a seleção brasileira de futebol feminino fez um amistoso com o time local, ganhando por 11 a 0. Em
2000, a seleção brasileira de futebol Sub-23, em jogo preparatório para a Olimpíada, fez um amistoso no
estádio, ganhando da seleção pré-olímpica da Costa Rica, por 4 a 1.

O Parque do Ingá
O Parque do Ingá Prefeito Adriano José Valente, ou
simplesmente Parque do Ingá, é uma reserva
florestal de 47,3 hectares, urbanizada em 1970 após
um incêndio que devastou parte da área nativa. O
Parque foi inaugurado em 10 de outubro de 1971. No
local encontra-se a primeira Maria Fumaça de
Maringá, uma Locomotiva 608 que inaugurou a
Estação Ferroviária em 1954. No Parque do Ingá há
também a gruta de Nossa Senhora Aparecida e um
Jardim Japonês, inaugurado em 1978 em
homenagem aos príncipes Akihiro e Michiko, do
Japão, que visitaram a cidade naquele ano. O
entorno do Parque do Ingá possui uma pista de
aproximadamente três quilômetros, onde moradores
maringaenses fazem suas caminhadas diárias.

wikipedia creative commons

Parque do Ingá.

A Catedral de Maringá
A Catedral de Maringá, oficialmente Catedral
Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da
Glória, localizada na Avenida Tiradentes, é
símbolo da cidade pela arquitetura moderna e
arrojada. Projetada pelo arquiteto José Augusto
Belucci, foi construída entre 1959 e 1971. A
imponente Catedral substituiu a igrejinha de
madeira que havia sido construída em 1950.
Então, Dom Jaime Luiz Coelho, primeiro Bispo e
Arcebispo de Maringá, iniciou os preparativos
para a construção de uma moderna catedral. A
antiga igreja foi desmontada e teve as tábuas
destinadas à construção de casas populares.

A Catedral de Maringá, símbolo da cidade - GMC online

A atual igreja tem capacidade para 4.700 pessoas. A altura da construção é
de 114 metros. Seus vitrais - os 4 maiores, de quase 20m de altura,
simbolizam os pontos cardeais, e os 12 menores de 12m de altura,
lembram os 12 apóstolos. Confeccionados em cristal francês, os vitrais são
de autoria de Lorenz Helmair, num jogo de luzes e cores em linhas
abstratas, representando a história da criação, a queda do homem e sua
salvação.

maringapost, foto Kenji Ueta

Telha retirada simboliza o início da demolição da
antiga Catedral de Maringá.

A Catedral em construção - Maringá Histórica

Em seu interior, a Catedral abriga trabalhos dos
artistas Zanzal Matter e Conrado Mozzer. Uma
escada com 466 degraus leva os visitantes a um
mirante, de onde se pode admirar a vista da
cidade. A primeira missa na catedral, ainda
inacabada, aconteceu em 31 de dezembro de 1972.
O monumento possui uma cripta abaixo do altar
principal, com capacidade para sepultar até 24
bispos e 24 párocos. Entretanto, apenas um bispo
foi enterrado no local desde a sua fundação – o
próprio Dom Jaime Luiz Coelho, o primeiro bispo
e arcebispo de Maringá, que morreu em 2013, aos
97 anos, e foi responsável pelo planejamento do
espaço.
Prefeitura Municipal de Maringá

Para saber mais: A História da Catedral de
Maringá

A Catedral de Maringá, em vista interna.

A Universidade Estadual de Maringá

Até a criação da Universidade, no ano de
1969, o atendimento às necessidades de
ensino superior em Maringá era feito por três
estabelecimentos
estaduais:
Faculdade
Estadual de Ciências Econômicas, criada em
1959, Faculdade Estadual de Direito e
Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, criadas em 1967. No conjunto, estas
faculdades ofereciam um total de sete cursos:
Ciências Econômicas, Direito, História,
Geografia, Ciências do 1º Grau, Letras AngloPortuguesas e Letras Franco-Portuguesas.
Cenas da UEM em 1970 - Acervo UEM

A Lei nº 6.034, de 06/11/1969, autorizou a criação da Universidade Estadual de Maringá, agregando à mesma as faculdades
existentes. Pelo Decreto Estadual nº 18.109, de 28/01/1970, foi criada, sob a forma de fundação de direito público, a Fundação
Universidade Estadual de Maringá (FUEM), sendo reconhecida em 11/05/1976 pelo Governo Federal (Decreto nº 77.583).
A UEM, que completou 50 anos em 2020,
é mantida pelo Estado do Paraná. Com
sede na cidade de Maringá, possui campi
nas cidades de Cianorte, Cidade Gaúcha,
Goioerê, Ivaiporã e Umuarama, e
extensões nos distritos de Floriano e
Iguatemi (Fazenda Experimental) e na
cidade de Porto Rico (Centro de Pesquisa
em Porto Rico - Nupélia). A instituição
oferta 63 cursos de Graduação, 85 cursos
de Especialização, 30 cursos de
Mestrado, 17 cursos de Doutorado e 2
cursos de Pós-Doutorado.

Acervo UEM

Vista aérea do atual campus da UEM.

O Professor da Universidade Estadual de Maringá, José James da Silveira, conta neste vídeo
a História do Primeiro Reitor da UEM (1970/1974), o então advogado e professor José
Carlos Cal Garcia, que viria a ser Juiz e Desembargador Federal, o segundo Presidente do
TRF4, e que inaugurou a Subseção Judiciária de Maringá, em 12/06/1993.
Um vídeo institucional sobre a História da Universidade pode ser visto aqui; e outro sobre
a importância da Instituição para Maringá, aqui.

Hino a Maringá

Lei Municipal nº 271 de 23/10/1963
Letra de Ary de Lima
Música de Aniceto Matti

Quem te avista, nos dias de agora,
Acenando ao porvir da esperança,
Adivinha a floresta de outrora
Que embalou tua vida criança
. Há em ti a grandeza imponente
De um passado que exemplos nos dá:
-Se és glória da Pátria contente,
És orgulho do teu Paraná.
Linda flor, a mais gentil,
Do norte do Paraná,
És orgulho do Brasil,
Nossa amada Maringá (BIS)
II
O teu vulto traduz a mensagem
De um passado coberto de glória,
Arrancado à floresta selvagem
Para eterno viver na história.
Um poema de luz para o mundo
O teu nome sublime será,
E de nosso afeto profundo
Sempre filha serás Maringá.
Linda flor, a mais gentil,
Do norte do Paraná,
És orgulho do Brasil,
Nossa amada Maringá (BIS)
III
Teu encanto de hoje é retrato
Das belezas que Deus espalhou
Como bênçãos do céu sobre o mato
Que a tua grandeza enfeitou.
Há em ti o perfume das flores,
A poesia de todos os ninhos,
E uma luz que acende fulgores,
Clareando teus novos caminhos.

Apesar de haver o Hino Oficial da Cidade
(ao lado), outra canção ficou popularizada
quase como um “hino extraoficial” de
Maringá. É a música “Maringá – Cidade
Canção”, composta pelo mineiro Joubert
de Carvalho em 1935. O compositor só
viria a conhecer pessoalmente a cidade
em 21 de abril de 1959. Foi homenageado
com uma rua em seu nome, por
intermédio da Lei n° 110/1958. Em 1972,
teve a oportunidade de voltar ao
Município para inaugurar o próprio
busto, na Praça Raposo Tavares.
A origem da canção, você pode conferir
aqui: A origem da canção Maringá

Maringá, Cidade Canção
Foi numa leva
Que a cabocla Maringá
Ficou sendo a retirante
Que mais dava o que falá.
E junto dela
Veio alguém que suplicou
Prá que nunca se esquecesse
De um cabloco que ficou

Antigamente
Uma alegria sem igual
Dominava aquela gente
Da cidade de Pombal
Mas veio a seca
Toda a chuva foi-se embora
Só restando então as águas
Dos meus óio quando chóra

Maringá, Maringá
Depois que tu partiste
Tudo aqui ficou tão triste,
Que eu garrei a maginá

Maringá, Maringá
Depois que tu partiste
Tudo aqui ficou tão triste,
Que eu garrei a maginá

Maringá, Maringá
Para havê felicidade.
É preciso que a saudade
Vá batê noutro lugá

Maringá, Maringá
Para havê felicidade.
É preciso que a saudade
Vá batê noutro lugá

Maringá, Maringá
Volta aqui pro meu sertão
Pra de novo o coração
De um cabloco assosegá.

Maringá, Maringá
Volta aqui pro meu sertão
Pra de novo o coração
De um cabloco assosegá.
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