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Instalação das Terceira e Quarta 
Varas Federais de Londrina - PR 

Com grande satisfação, felicito a nobre comunidade londrinense neste importan
te momento, em que mais duas varas federais são colocadas à sua disposição buscan
do descongestionar e aprimorar o aparelho judicial local c, conseqüentemente, pro
porcionar uma atividade judicante mais condizente com as carências da sociedade. 

Como é notório, a Justiça tem sido muito criticada. Chegam a aftrmar que 
está falida. A assertiva, contudo, não corresponde à verdade. A título de exem
plo, pergunto: Estariam falidas a Justiça Federal, cujos Tribunais julgaram, desde 
a sua criação, mais de 1.200.000 processos, e a Justiça Federal de primeiro grau, 
que, nos últimos cinco anos, julgou cerca de 2.300.000 feitos? É claro que não. 

Na verdade, o que ocorre no Brasil, de forma significativa, é o fenômeno da 
demanda reprimida. O povo, com a democratização, descobriu o Judiciário, 
visando à afumação da sua cidadania, mas este, a despeito dos seus esforços, 
não tem conseguido atender com presteza todos os que o procuram; não tem 
conseguido suprir, satisfatoriamente, as necessidades dos jurisdicionados, por
quanto a sua estrutura é, ainda, deftciente. 

Nada mais justo, por conseguinte, do que a instalação da Terceira e da Quarta 
Vara Federal neste Município. Tal providência, sem dúvida, é o prenúncio de 
melhores dias, pois facilitará o acesso da valorosa gente londrinense à Justiça e 
tomará mais célere a entrega da prestação jurisdicional. 
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Ao encerrar esta breve palavra, agradeço à Dra. El1en Gracie N orthfleet, 
ilustre Presidente do Tribunal Regional Federal da 4a Região, o privilégio de estar 
participando deste importante evento. A par disso, congratulo-me com todos os 
presentes, formulando votos de que os Srs. Juízes possam tomar novo alento no 
exercício da árdua missão de julgar os semelhantes e que persistam lutando pela 
agilização da Justiça, pela modernização e aprimoramento do Judiciário, assim 
como os agricultores lavram o campo: com o tempo e a paciência} com a vontade e a arte} dando 
toda a força do braço e a alegria do coração a todos os longos e sublimes trabalhos que o solo 
exige (Olavo Bilac) . 

• Palavras proferidas em 15 de outubro de 1998, na solenidade 
de instalação das Terceira e Quarta Varas Federais de Londrina - PRo 




