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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Elizabete Oliveira de Almeida (NUASG), Roberto Pereira 
Santos  (Paulo Afonso), Juan Pablo Barbosa de Oliveira (DI-
REF), Fabiane dos Santos Moreira e Daiane Almeida de Olive-
ria (ambas de Feira de Santana), Roberval Barreto dos Santos 
Filho e Luciana Figueiredo Amaral Ribeiro  (Campo Formoso). 
Amanhã: Camila Oliveira de Sousa Sardagna (Eunápolis) Li-
liana Kelsch Sarmento (16ª Vara), Roberto dos Santos Sousa 
(NUCJU) e Osvaldo Miranda Soares (Vitória da Conquista).

Parabéns!!!

Assistência Jurídica da Seção Judiciária da Bahia
Conhecendo a Área Administrativa

Por Amanda Julieta (SECOS)

A sala instalada ao lado do gabinete do 
juiz federal diretor do Foro é pequena, mas 
charmosa. As mesas acolhem vasos com 
delicadas violetas, que dão um toque espe-
cial ao ambiente. Nas paredes, prateleiras 
organizam grossos livros de Direito e um 
quadro completa a singela decoração: com 
os olhos vendados, a deusa grega Têmis 
carrega uma balança e uma espada, sím-
bolos universais da Justiça.

É neste simpático espaço, que não dis-
pensa um aromatizador de ambiente, que 
está a Assistência Jurídica (ASJUR), uma 
sala 100% feminina, habitada pelas servi-
doras Fátima Riccio, Lara Barbosa e Camila 
Cunha, a oficial de gabinete do juiz diretor 
do Foro, que atualmente está em licença 
maternidade. Responsável pela análise de 
editais de licitação, contratos, convênios e 
prevenções, o setor é também responsável 
pela emissão de pareceres jurídicos sempre 
que houver algum questionamento de or-
dem legal em processos administrativos.   

Quando, por exemplo, a Seção de Pro-
cedimentos Licitatórios (SEPROL) organiza 
um edital para a aquisição de produtos ou 
contratação de serviços pela Justiça Fede-
ral, tal documento é encaminhado para a 
ASJUR, que se responsabiliza pela corre-
ção da parte jurídica do edital. Após a aná-
lise das cláusulas contratuais, baseada em 
pesquisas em livros, artigos e outras fontes, 
um parecer a favor ou contra a publicação 
é fornecido. Contudo, a palavra final é sem-
pre do juiz federal diretor do Foro, como 

explica a servidora Lara Barbosa: “Nós le-
vamos os elementos da pesquisa jurídica 
empreendida com o nosso posicionamen-
to sobre o assunto. O juiz diretor do Foro 
concorda ou não com o pronunciamento 
da ASJUR”. 

Embora o parecer dado pela Assistência 
Jurídica não vincule a decisão da autorida-
de administrativa, ele sempre é baseado na 
lei e nas interpretações da legislação feitas 
pelo Tribunal de Contas da União, órgão 
encarregado da fiscalização das contas da 
administração pública federal. “Às vezes o 
nosso parecer jurídico vai de encontro ao 

que pretenderia a Administração, mas isso 
se deve não só por uma limitação legal, 
mas também devido à observância das de-
cisões do Tribunal de Contas da União”, 
afirma Lara.

Atualmente, a Assistência Jurídica 
também realiza análise de prevenção. 
Quando é distribuída uma nova ação na 
Seção Judiciária, a Seção de Classifica-
ção e Distribuição (SECLA) identifica se 
já tramitou na Seccional algum proces-
so envolvendo uma das partes litigantes. 
Em casos positivos, a petição inicial e 
as peças dos processos já existentes são 

encaminhadas à ASJUR para análise da 
existência de prevenção entre as ações 
identificadas pelo sistema. O procedi-
mento visa a garantir a preservação do 
princípio do juízo natural, evitando a du-
plicidade ou o conflito de julgamentos. 

Além do atendimento a demandas já 
previstas, a Assistência Jurídica também 
auxilia diversos setores administrativos. 
Quando uma unidade administrativa 
apresenta alguma dúvida sobre questões 
jurídicas, basta formalizá-la em um pro-
cesso e a questão será analisada pela 
ASJUR. O nível de dificuldade do traba-
lho varia e os processos podem deman-
dar mais ou menos tempo de pesquisa, 
como explica Fátima Riccio: “Às vezes, 
é mais rápido e a nossa manifestação se 
resume a um parágrafo. Em outras oca-
siões, entretanto, pode chegar a várias 
páginas, demandando uma semana de 
trabalho sobre um único processo”. Este 
é o grande desafio do setor, pois as ques-
tões se repetem com pouca frequência e 
quase sempre é necessário fazer novas 
pesquisas para resolver os processos que 
chegam. “A nossa rotina é bem interes-
sante. Sempre temos coisas novas e isso 
é algo que nos motiva muito porque aqui 
não existe espaço para a mesmice”, fes-
teja Lara Barbosa.

Lara Barbosa e Fátima Riccio
integram a ASJUR, Assistência Jurídica
do juiz federal diretor do Foro

Financial Times elege Eliana Calmon 
personalidade de destaque no Brasil 

O jornal britânico Financial Times, um dos mais importantes e influentes do mundo, elegeu a ministra Eliana 
Calmon uma das 25 personalidades de destaque no Brasil. De acordo com o jornal, a ministra é uma das estrelas 
ascendentes do país. 

Integrante do STJ desde 1999, entre 2010 e 2012, ela foi a Corregedora Nacional de Justiça, no CNJ, cargo 
que levou o Financial Times a destacar que Eliana Calmon ordenou uma investigação nas finanças dos juízes e dos 
tribunais, ressaltando que a ministra “colocou mais um entrave na cultura de impunidade no Brasil”. Outra perso-
nalidade do Judiciário apontada como destaque pelo jornal é o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. 

Eliana Calmon descartou sair candidata a cargo eletivo em 2014. A ministra havia sido procurada pelo PSB para 
uma candidatura ao governo da Bahia. A magistrada disse também ter sido convidada pelo PPS.

“Isso é uma especulação. Eduardo Campos jogou um balão de ensaio. Não houve convite pessoalmente”, 
afirmou a ministra. Segundo Eliana, o PPS foi a primeira sigla a procurá-la. “Mas o Eduardo Campos foi mais afoito. 
Ele disse isso em cima de um palanque. Aí perdi meu sossego”. A ex-corregedora elogiou Campos: “Ele está fazendo 
um grande governo. Isso é inegável”.

Eliana disse que sua prioridade é a magistratura, mas não descartou a migração para a política partidária. 
“Política só a partir de 2015 porque estou me aposentando em novembro de 2014.”
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