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O Estado do Maranhão, com 5.642.960 habitantes, num 

território de 333.365 km2, segundo o IBGE, conta apenas com 07 varas da 

Justiça Federal, das quais 06 na Capital, São Luís e 01 subsecção 

Judiciária em Imperatriz, no sul do Estado. 

Essa Vara Federal, sediada em Imperatriz, abrange 16 

municípios. Todos os demais municípios do Estado, ou seja 199, ficam sob 

a jurisdição da Capital. 

Ora, a Capital, como se vê no mapa, fica numa ilha oceânica, 

isolada do resto do Estado. 

A região que ocupa os vales do Parnaíba, do Itapecuru, do 

Pindaré e do Mearim, de grande relevo econômico e político, sedia 

municípios de grande importância econômica e densidade populacional. 

Para essa gente, Justiça Federal, como presença da União Federal e 

sinônimo de cidadania, é miragem. 

Caxias, que é o terceiro município do Estado em termos de 

contingente populacional, economia e estrutura social, fica a 362 km da 

Capital e mais próxima, a apenas 75 km de Teresina, Capital do Piauí. 

Maior parte do movimento comercial é com o Piauí. Região de 

fronteira, portanto, não difere, em matéria de ilícitos, ao que é comum em 

qualquer região de fronteira. 

Com 139.551 habitantes, numa área de 5.313 km2, possui em 

seu derredor Municípios do porte de Timon com 129.155 hab., que tem 

apenas o rio Parnaíba a separar-lhe do Piauí. 
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A subsecção Judiciária de Caxias pode abranger, além de 

Timon, duas dezenas de municípios, dentre os quais Codó, Coroatá, 

Chapadinha, Bacabal, Pedreiras, todos estes de grande importância 

econômica e política. 

Caxias tem como principais atividades econômicas, 

extrativismo, agricultura, pecuária, fruticultura. Indústria dominante: 

metalurgia, alimentícia, madeireira, cerâmica e sabão. 

Próximos, dois municípios desmembrados de Caxias, que são 

Coelho Neto, onde há indústria de álcool e de celulose e Aldeias Altas onde 

há cultivo em larga escala de cana de açúcar e indústria de álcool. 

A taxa anual de crescimento de Caxias, ainda segundo o IBGE, 

é de 1,06 %, maior que a de muitos Estados do nordeste. Possui acesso 

facilitado para todas as outras localidades do norte, nordeste e centro 

oeste do País. 

É sede de Comarca da Justiça Estadual. O movimento forense, 

nas 04 varas estaduais, no ano passado, registrou 4.887 processos. Possui 

01 Vara da Justiça do Trabalho e 03 zonas eleitorais. 

Os processos em andamento na Comarca e que são de 

competência da Justiça Federal somavam, no ano passado, 946. 

A Polícia Civil estadual tem 04 delegacias; a Polícia Rodoviária 

Federal tem 01 posto; a Polícia Militar tem um quartel regional, 

comandado por Coronel. O Exército tem Tiro de Guerra. Há um campus 

avançado da Universidade Estadual, 70 unidades de ensino pré-escolar; 

304 de ensino fundamental; 05 de ensino médio. E seis hospitais. 

A criação da Subsecção Judiciária de Caxias, como se vê pelo 

gráfico anexo, fecha o triângulo da jurisdição federal no Estado, impedindo 

que, pela chegada, na mesma esteira, dos demais órgãos da União 

Federal - Ministério Publico Federal, Polícia Federal, Receita Federal, AGU, 
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etc. - , a impunidade continue prosperando através da sonegação fiscal e 

previdenciária, dos desvios do SUS e do FUNDEF, dos crimes ambientais, 

dentre outros comuns, cotidianos e impunes em toda região. 

ANEXO 
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