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Corregedoria Nacional 
de Justiça intervém no 
trabalho do TJ baiano
A corregedora Nacional de Justiça, 

ministra Nancy Andrighi, determinou 
medidas de intervenção nos trabalhos do 
Judiciário baiano. 

Por meio da Portaria 5, a ministra or-
dena o deslocamento de funcionários da 
segunda instância  para atuar na primei-
ra. Cinco servidores de cada gabinete de 
desembargador e 20% dos funcionários 
da secretaria do tribunal, vice-presidên-
cia e corregedoria geral  serão transferi-
dos temporariamente.

As determinações visam a assegurar a 
razoável duração dos processos e meios 
que garantam a celeridade das tramita-
ções como prevê a Constituição Federal, 
Resoluções e Metas do Conselho Nacio-
nal de Justiça.

O chamado Regime Especial de Tra-
balho começará no dia 1º de junho e de-
verá permanecer até 15 de dezembro. A 
medida levou em consideração o fato de 
a segunda instância estar com o serviço 
atualizado, podendo colaborar com o es-
forço de priorização do 1º grau.

Como precaução, a ministra Nancy 
determinou que os servidores deslocados 
que tirarem férias deverão ser substituí-
dos por outros em até 48 horas.

O plano de distribuição dos funcioná-
rios deverá ser elaborado priorizando as 
varas de Família, Acidente de Trabalho, 
Criminal, Civil e de Consumo.

“Compete á Corregedoria Geral de 
Justiça, de modo a agilizar o cumprimen-
to dos mandados, estruturar e operacio-
nalizar a Central de Mandados da Capi-
tal, mediante relotação dos oficiais de 
Justiça da Capital”, diz a determinação.

Além da transferência temporária dos 
servidores, a corregedora ordenou a or-
ganização de mutirão de trabalho junto 
com estudantes voluntários com o objeti-
vo de dar baixa e realizar o arquivamento 
e processos finalizados.

Lei de Arbitragem 
segue para sanção

A Lei de Arbitragem foi aprovado pelo 
Congresso Nacional e enviado para san-
ção. O texto enviado à Presidência é o 
original recebido pelos senadores.

A arbitragem é uma das saídas para 
o excesso de demanda ao Judiciário e a 
demora na resolução de conflitos. A arbi-
tragem, hoje, é considerada cara e, por 
isso, só atrativa para grandes empresas. 
Corporações veem nessa forma de deba-
te a vantagem do sigilo e da celeridade.

O intuito da Lei de Arbitragem é regu-
lamentar a modalidade de discussão em 
diversas áreas, para torná-la mais segura 
e acessível não só para empresas. Uma 
das grandes transformações é a previsão 
de arbitragem para resolver conflitos rela-
cionados a Direito do Consumidor. Outra, 
a que a prevê em relações trabalhistas.

A previsão de arbitragem na adminis-
tração apenas se prevista em edital foi 
uma demanda do governo federal. 

O presidente do Senado disse que o 
Judiciário tem 90 milhões de processos 
em trâmite. Significa, segundo ele, que 
a Justiça “tem caminhos demais e sa-
ídas de menos. A arbitragem é funda-
mental para que possamos esvaziar as 
demandas judiciais. É uma ferramenta 
moderna e isso vai ajudar sem dúvida 
no desenvolvimento da nossa econo-
mia”, declarou Renan Calheiros.

Fonte: CONJUR

12ª Vara determina renovação 
e desbloqueio do FIES na Bahia

A juíza federal substituta Luisa Ferrei-
ra Lima Almeida, no exercício da titulari-
dade plena da 12ª Vara, julgou parcial-
mente procedente o pedido de liminar da 
Defensoria Pública da União na Bahia 
em uma Ação Civil Pública, determinan-
do que, em 72 horas, sob pena de multa 
diária de R$ 50 mil, o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, 
no âmbito do Estado da Bahia, promova 
o desbloqueio do SisFIES. 

A medida visa a permitir a institui-
ção de ensino a inclusão dos valores dos 
encargos educacionais fixados na Lei n. 
9.870/99, sem imposição do limite de 
6,41%, para a realização dos aditamen-
tos pertinentes aos semestres 2015.1 e 
2015.2, desde que os estudantes bene-
ficiários atendam aos outros requisitos 
exigidos na legislação, de forma que não 
haja prejuízo a continuidade dos estudos.

A magistrada ressaltou na sua decisão 
que não consta na legislação qualquer 
limitação vinculada ao índice oficial da 
inflação.  

“O MEC e o FNDE inseriram no siste-
ma um mecanismo de trava automática 
que só admite o aditamento caso os va-

lores das mensalidades financiadas pelo 
programa não ultrapassassem o percen-
tual de 6,41%, índice de inflação me-
dida pelo IPCA em 2014. Entretanto, a 
maioria das faculdades do país praticou 
aumentos superiores a esse índice, es-
pecialmente porque os reajustes costu-
mam ser definidos no mês de novembro 
do ano anterior e o índice de inflação 
só foi publicado em janeiro deste ano”, 
explicou o defensor Átila Ribeiro Dias.

Na sua fundamentação, a julgadora 
negou a pretensão autoral de que a ação 
tivesse abrangência nacional, aplicando-
-se, subsidiariamente, as disposições 
contidas no art. 93 da Lei n. 8.078/90 
justificando que a sentença na ação civil 
pública faz coisa julgada erga omnes nos 
limites da competência territorial do ór-
gão prolator.

Diz a decisão: “Não se pode descon-
siderar a ampla publicidade ostensiva-
mente utilizada pelo Governo Federal e 
instituições de ensino privadas acerca do 
acesso ao ensino superior por meio do 
FIES, de modo que o mínimo que legi-
timamente se espera da Administração 
Pública ao adotar critério eletivo limita-
dor do acesso aos estudantes de determi-

nadas instituições de ensino — aquelas 
que, a par de terem realizado reajustes 
das mensalidades de acordo com a disci-
plina da Lei n. 9.870/1999, não se limi-
taram ao índice inflacionário de 6,41 % 
- é que divulgue tal escolha, a fim de não 
frustar a legítima expectativa gerada em 
milhares de estudantes brasileiros” 

E continua: “Adota-se no direito bra-
sileiro a teoria dos atos próprios, através 
da qual se veda a adoção de comporta-
mentos contraditórios em vista da tutela 
da confiança que se exige também da 
Administração Pública ao se relacionar 
com o particular. Em tal cenário, de al-
teração das regras do financiamento às 
vésperas do fim dos prazos de renova-
ção, não levando em consideração que 
já se encontravam em andamento con-
tratos que envolvem a própria Adminis-
tração, as instituições de ensino e os es-
tudantes, sem, sequer, expedir qualquer 
ato normativo e/ou divulgar amplamente 
a restrição adotada para os interessa-
dos, forçoso reconhecer na atuação da 
Administração Pública uma violação 
aos princípios da legalidade, em senti-
do amplo, publicidade, transparência e 
boa-fé objetiva, o que depõe favoravel-
mente à pretensão autoral”.


