Um sonho necessário

Leonardo Pereira Rezende1

A vida não precisa ser só vivida. Precisa ser recheada de sonhos, bons. Só assim
seguimos em frente deixando boas colheitas para as próximas gerações. Foi assim
quando, junto com os demais diretores da Subseção da OAB de Viçosa, sonhamos
com a instalação do Posto Avançado da Justiça do Trabalho em Viçosa que, em
seguida, foi transformado em Vara do Trabalho de Viçosa (antigamente éramos
vinculados à Vara do Trabalho de Ponte Nova). Depois, embarcamos em um sonho
de muitos, em especial do Juiz Federal Evaldo de Oliveira Fernandes, filho para,
após muitas viagens, ofícios e reuniões, conseguirmos a instalação de uma Vara
Federal em Viçosa em 2012. Sonhamos também com mais uma vara na Justiça
Estadual em Viçosa. Porém, até hoje, continuamos no sonho...
Em 2013 sonhamos com a criação de um TRF (Tribunal Regional Federal) em
Minas Gerais, quando foi aprovada uma PEC (Projeto de Emenda Constitucional).
Na época, nosso sonho foi concretizado mas, em sequência, derrubado, logo por um
mineiro: o, então, Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa,
que suspendeu por liminar a criação de quatro novos Tribunais Regionais Federais
(TRFs), um deles em Minas Gerais, que atualmente responde pelo acervo de 35%
dos processos na corte. O sonho tinha virado um pesadelo!
Recentemente, tivemos a prova de que o sonho não acabou! No último dia 20 de
maio foi aprovada pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) a criação do Tribunal
Regional Federal da 6ª Região (TRF6) em Minas Gerais. Em sequência, o
anteprojeto segue para deliberação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para, então,
ser submetido ao Congresso Nacional.

1

Advogado sócio administrador do escritório Leonardo Rezende Advogados Associados.

O atual ministro do STJ, João Otávio de Noronha, é o relator do processo e tem
encarado este desafio de criar mais uma instância judiciária, sem aumento de gastos
públicos, buscando o melhor atendimento ao cidadão.
Novamente, tenho certeza, que não só a Subseção de Viçosa e a OAB/MG apoiarão
a ideia, como teremos o apoio de brilhantes juízes de Viçosa como Dr. Evaldo de
Oliveira Fernandes, filho, Dr Rafael Araújo Torres e Dr. Elias Charbil Abdou Obeid,
por exemplo. A criação do TRF6 em Minas Gerais dará maior celeridade no
julgamento de processos da 2ª instância da Justiça Federal para os mineiros e,
sobretudo, para os viçosenses que tem processos parados no Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF1) em Brasília. Hoje, embora tenhamos uma Justiça
Federal célere e digna de exemplo em Viçosa, temos uma demora excessiva nos
julgamentos de processos no TRF1 em Brasília.
Estamos acordados, mas sonhando junto com quem deseja fazer boas colheitas para
o futuro. Precisamos apoiar a criação do TRF6 emMinas Gerais.

