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Jesus dos Santos (2ª Vara), Adrianny 
Pereira de Almeida e Adrielly Pereira de 
Almeida (ambas de Feira De Santana).
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Em 18/11/2005, o Justiça Federal 
Hoje publicou a seguinte notícia:

Central de Intimações é inaugurada

A Central de Intimações dos Juiza-
dos Especiais Federais desta Seccional 
foi inaugurada ontem (17/11), em sole-
nidade realizada na sala da Turma Re-
cursal. A Central é unidade responsável 
pelas intimações referentes às sentenças 
prolatadas nos JEFs desta Seccional.

O evento foi aberto pela Diretora do 
Foro, Juíza Federal Mônica Aguiar, se-
guido do discurso do Coordenador dos 
JEFs na Bahia, Juiz Federal Rafael Paulo 
Soares Pinto, que (...) apontou a criação 
da Central de intimações como uma so-
lução criativa para os 3.500 processos 
pendentes de intimação, considerado 
um dos principais gargalos da Justiça 
Federal na Bahia.

(...)

Em seguida, Dr. Carlos D’Ávila de-
clarou-se feliz por ser colaborador desse 
momento histórico ao ceder o espaço 
da Turma Recursal para a instalação da 
Central de Intimações e lembrou que as 
dificuldades por quais passam os JEFs 
e a Turma Recursal, esta com um acu-
mulo crescente de recursos, precisam se 
transformar em elemento motivador de 
aglutinação de esforços. O magistrado 
acredita que tudo caminha para uma 
solução com a conclusão das obras da 
sede dos JEFs, a criação de mais uma 
Turma Recursal na Bahia e a moderni-
zação dos serviços, de modo a oferecer 
um bom atendimento ao público e assim 
evitar críticas à instituição (...).

Encerrando a solenidade, a Juíza 
Federal Diretora do Foro, Dra. Mônica 
Aguiar, disse estar orgulhosa com a insta-
lação da Central de Intimações, principal-
mente pelo empenho demonstrado por 
todas as pessoas envolvidas. Também de-
fende que a chave para experiências bem 
sucedidas está na convivência harmonio-
sa entre todos que trabalham na Justiça 
Federal, o que efetivamente se verificou 
nesse caso. “As pessoas que procuram a 
Justiça Federal para a solução dos seus 
problemas agora encontram a guarida 
para os seus anseios”, constatou.

(...) Estiveram presentes à solenidade 
as Juízas Federais Arali Duarte e Maízia 
Pamponet, os Juízes Federais Substitutos 
Daniela Paulovich, João Cabrelon, Marla 
Marinho e Pedro Pimenta, os Diretores da 
Turma Recursal, do NUMOI e do NUCJU, 
Paulo Coutinho, Cláudia Daniel e Manoel 
Cedraz, além de servidores da Casa.

JFHHÁ DEZ ANOS
Encerram-se hoje (09) as inscrições 

para o seminário “Os desafios da judicia-
lização, da defesa da concorrência, da re-
gulação e do comércio internacional”, que 
será realizado nos dias 12 e 13 de novem-
bro, no Conselho Federal da OAB, Setor de 
Autarquias Sul, Quadra 5, Lote 1, Bloco M 
(L2 Sul), em Brasília. As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas pelo site www.cjf.
jus.br/eventos. 

O evento é um iniciativa do Conselho 
Federal da OAB e do Centro de Estudos 
de Direito Econômico e Social (Cedes), em 
parceria com o Centro de Estudos Judiciá-
rios do Conselho da Justiça Federal (CEJ/
CJF), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 
o Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade), com o apoio da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

Seminário internacional em Brasília
tem inscrições somente até hoje

O objetivo do seminário é debater a ju-
dicialização das decisões proferidas pelos 
órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência, pelas agências reguladoras, 
bem como aquelas pertencentes ao seg-
mento do comércio internacional. A coor-
denação científica está a cargo do ministro 
do STJ Ricardo Villas Bôas Cueva e do pro-
fessor da American University Washington 
College of Law, Aluísio Lima Campos. 

Para o ministro Villas Bôas Cueva, o se-
minário trata de um tema recorrente para 
especialistas em Direito da Concorrência em 
todo o mundo. Atualmente, uma das prin-
cipais discussões, no Brasil, diz respeito à 
criação de varas especializadas em comér-
cio internacional. “Nós temos uma necessi-
dade de que os juízes se especializem para 
proferirem decisões mais consistentes. Por 
isso a ideia de fazer um seminário que per-
mitisse aos especialistas dessas áreas um 
debate sobre quais seriam os modelos mais 
adequados para lidar com a questão da ju-
dicialização”, explicou.

Ainda de acordo com o coordenador 
científico do evento, outra questão preocu-
pante para o Poder Judiciário é o limite da 
atuação jurisdicional nos conflitos envol-
vendo decisões, pareceres ou atos adminis-
trativos das agências reguladoras e órgãos 
de defesa da concorrência. “Até que ponto 
o controle jurisdicional pode ir? O que ele 
pode efetivamente controlar? A tendência 
contemporânea é dizer que controle juris-
dicional pode tudo, porque ele foi sendo 

ampliado. Ou seja, a tendência é atribuir 
ao Judiciário a última palavra. Mas o que 
isso quer dizer? O Judiciário tem que ter 
alguma deferência ao rigor técnico?”, in-
dagou o ministro Villas Bôas Cueva.

Sobre a crescente judicialização das 
questões envolvendo defesa da concorrência 
e comércio internacional, o ministro do STJ 
acredita que seja uma consequência natural 
da “sofisticação da atividade jurisdicional”, 
pois, segundo ele, cada vez mais o Judiciá-
rio é chamado a responder sobre demandas 
de campos novos do Direito – o que torna 
também mais necessário e importante de-
bater o tema com os atores envolvidos. Na 
opinião dele, a especialização traz resulta-
dos positivos em termos de decisões mais 
“consistentes” e “adequadas”. “A proposta 
do seminário é debater essas questões e 
incentivar esse diálogo”, frisou o ministro.

Programação – A palestra inaugural 
do seminário tratará dos desafios da judi-
cialização do comércio internacional e da 
defesa da concorrência. Durante o evento, 
os participantes acompanharão ainda pai-
néis sobre temas como: políticas de comér-
cio internacional e defesa da concorrência 
decorrente das decisões judiciais; varas 
especializadas ou competência originária 
de tribunais; instrução judicial e a celerida-
de das ações judiciais; critérios uniformes 
para concessão de liminares nas ações so-
bre a matéria; e experiência internacional 
da judicialização do comércio internacional 
e da defesa da concorrência.


