18/05/2010 - 50 Anos de Justiça: Reclamação para a construção do Fórum de
Brasília
Dando continuidade à Série "50 Anos de Justiça", trazemos a reclamação do deputado Padre
Medeiros Neto, pronunciado no dia 26 de março de 1965, para que se construísse o fórum de
Brasília. A nota, publicada no Correio Braziliense pelo jornalista Peluz, marca o início da
trajetória do TJDFT na nova capital do país.
"'Uma cidade sem fórum não tem foros de cidade'. Frase do colunista Pedro Luz, do Correio
Braziliense, serviu de inspiração para o discurso que o Deputado Padre Medeiros Neto (PDSAlagoas) pronunciou ontem, na Câmara, apelando ao Prefeito Plínio Cantanhede no sentido
de que determine a imediata construção do 'fórum de Brasília' à frente do prédio da
Prefeitura.
'Todos sentem, disse também o orador, a falta de um prédio que venha realmente somar e
que viesse a constituir mais um dos edifícios do conjunto desta cidade, que se apresenta ao
mundo como capaz de ser o 'Postal do Brasil'.
O DISCURSO
Eis na íntegra, o pronunciamento do Deputado Medeiros Neto:
'Desejaria formular apelo ao Exmº Sr. Prefeito do DF, engenheiro Plínio Cantanhede, no
sentido de que desse atendimento a essa reivindicação, das mais justas, atinente à
construção do fórum de Brasília. Configura o Plano Piloto desta Nova Capital do País, a
construção, à frente do prédio da Prefeitura, desta unidade, que não só deverá se constituir
peça de engrandecimento e beleza para a cidade, senão também uma correspondência fiel à
Justiça, que nesta Capital tem, inegavelmente, a compostura, a conduta das maiores
manifestações de justiça deste país.
Todos sentem a falta de um prédio que venha realmente somar e que viesse a constituir
mais um dos edifícios do conjunto desta cidade, que se apresenta ao mundo como capaz de
ser o Postal do Brasil.
Já dissera, de uma feita, certo jornalista do Correio Braziliense, com aquela sua peculiar
manifestação de humorismo, Pedro Luz, que uma cidade sem fórum não tem foros de
cidade. Realmente, quando começamos a contemplar aquela paisagem de grandeza que o
Estado de São Paulo apresenta, sentimos como em cada uma das cidades daquele líder
Estado de Federação existe, a par de outras construções públicas, sempre, o prédio do
fórum. Parece que com isso o Estado bandeirante, a paulicéia de tanto destaque e relevo na
vida nacional, quer mostrar que coloca a Justiça no seu devido lugar, naquilo a que o Padre
Antônio Vieira chamara o 'trono da verdade'.
Como tal, Sr. Presidente, renovando este apelo, estou certo de que o Prefeito do Distrito
Federal, nas suas planificações, igualmente, nos seus planos e estudos colocará a construção
do fórum de Brasília, que será, entre outras, mais uma peça de validade deste quadro novo
que Brasília ao mundo apresenta.'
(Publicado no Correio Braziliense de 23/3/1965)
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