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Aniversariantes
Hoje: Rita Liliana Paim (NUTEC), Daiana 
Garcia Boccanera (15ª Vara), Josebel-
le Sousa Pereira (Alagoinhas), Suzane 
Queiroz Fontes (2ª Vara) e Danilo Silva 
Matos (Eunápolis). Amanhã: Ilton Viera 
Leão (SECAD), Maria Luísa Santos (Gua-
nambi), Aline Barreto (CEF) e Guilherme 
Telles Filho (VIPAC). Parabéns

Para presidente da OAB, limitação 
da banda larga vai atrapalhar PJe

O presidente do Conselho Federal da 
OAB, Cláudio Lamachia, disse na última 
terça-feira, 19/4, que a limitação dos servi-
ços de internet banda larga vai ampliar os 
entraves ao uso do Processo Judicial Ele-
trônico. Ele criticou a decisão cautelar da 
Anatel que impõe às empresas telefônicas 
condições para implantar novo modelo de 
prestação de serviços de internet.

 “Se não bastasse a péssima qualidade 
do serviço oferecido e a limitação do aces-
so fora dos grandes centros, o corte da in-
ternet poderá vir a ocasionar o impedimen-
to dos advogados utilizarem o PJe. É um 
absurdo que o acesso à Justiça seja tolhido 
com a conivência da agência que deveria 
defender o direito do consumidor”, disse.

A agência proibiu no dia 18/4, liminar-
mente, por 90 dias, as operadoras de res-
tringir a velocidade, suspender serviços ou 
cobrar excedente caso seja ultrapassado li-

mites da franquia da banda larga. Segundo 
a determinação, a multa diária em caso de 
descumprimento é de R$ 150 mil, até R$ 
10 milhões. Durante o período, as opera-
doras devem comprovar à agência que há, 
à disposição do consumidor, ferramentas 
que permitam, por exemplo, identificar seu 
perfil de consumo e ser alertado sobre a 
possibilidade de esgotamento da franquia.

A medida exige que, antes de comer-
cializar contratos de internet com restrição 
de franquia, as empresas deixem claro pu-
blicidade as limitações na navegação. “A 
Anatel nada mais fez do que informar às 
telefônicas o que elas devem fazer para 
explorar mais e mais o cidadão. A medida 
fere o Marco Civil da Internet e o Código de 
Defesa do Consumidor. A Anatel parece se 
esquecer que nenhuma norma ou resolu-
ção institucional pode ser contrária ao que 
define a legislação”, afirmou Lamachia. O 
Marco Civil da Internet define que a internet 
só pode ser cortada por inadimplemento.

Ele lembrou também que a alteração 
unilateral dos contatos feita pelas empre-
sas, respaldada pelo art. 52 do Regula-
mento Geral de Direitos do Consumidor 
de Serviços de Telecomunicações (RGC), 
encontra-se em “total desacordo com o 
Código de Defesa do Consumidor e na 
imutabilidade dos contratos em sua es-
sência”.

Entidades protestam contra atuação 
da AGU no processo do impeachment 

Um grupo de entidades representativas 
ligadas à advocacia pública divulgou nota 
condenando o uso da Advocacia-Geral da 
União em defesa da presidente da Repú-
bliuca no processo do impeachment no Con-
gresso. De acordo com as entidade, o uso 
político-partidário do órgão fere a missão 
conferida pela Constituição de 1988. 

Segundo a  nota, cabe à AGU, por força 
do art. 131 da Constituição, representar ju-
dicial e extrajudicialmente os três Poderes 
que agem por seus agentes investidos em 
sua função pública. Justamente por esta 
razão é que a defesa levada a efeito pela 
AGU tem sempre por objeto o ato praticado 
pelo agente, e não a pessoa do agente.

As entidades subscritoras manifestam 
repúdio à forma como vem sendo instru-
mentalizada a AGU para uma atuação que 
extrapola a estrita seara da defesa técnico-
-jurídica dos atos praticados por agentes 
regularmente investidos de função pública 
que compete a esta Instituição.

“A utilização de argumentos políticos 
e o recurso retórico a expressões que, em 
alguns casos, ferem a própria institucio-
nalidade dos demais Poderes envolvidos, 
demonstra o absoluto descaso com as nor-
mas constitucionais e legais que deveriam 
orientar a atuação da AGU neste caso. 
Não se trata aqui de assumir uma posição 
ideológica ou partidária em favor deste 
ou daquele agente público, mas de cha-
mar a atenção para o desvio de finalidade 
que ocorre a olhos vistos em relação ao 
uso político-partidário da instituição cujos 
membros ora representamos.”

O signatários não aceitam que o Advo-
gado-Geral da União desvirtue o exercício 
da Função Essencial à Justiça atribuída à 
instituição e atente contra atos praticados 
por outros Poderes da República, qualifican-
do-os como atos inconstitucionais e como 
elementos de um suposto “golpe”, quando 
possui também a missão constitucional de 
defendê-los e utilize o aparato da AGU de 
acordo com suas convicções pessoais, sem 
um acurado exame de legalidade que abran-
ja todas as instâncias que compõem esta 
União indissolúvel entre os Três Poderes da 
República, independentes e harmônicos.

“Os membros da AGU, por suas entida-
des representativas, exigem que seja res-
peitada a autonomia técnica da instituição 
e a sua equidistância em relação aos três 
Poderes da República, as quais decorrem 
da função por ela exercida e de sua pró-
pria conformação constitucional”.

As associações exigem a retirada de 
qualquer mensagem dos canais de comu-
nicação institucional que extrapolem os li-
mites da atuação da AGU e informam que 
adotarão todas as medidas no combate dos 
abusos e ilegalidades decorrentes dos fa-
tos mencionados em prol da construção de 
uma Advocacia Pública Federal verdadeira-
mente forte e Republicana. 

Assinam a nota as associações dos advo-
gados públicos federais, dos advogados da 
União, dos procuradores e advogados públi-
cos federais, dos membros das carreiras da 
AGU, dos procuradores do Banco Central e 
o Sindicato Nacional dos Procuradores da 
Fazenda Nacional.             Fonte: CONJUR

Seccional da Bahia realiza primeira 
conciliação nos moldes do novo CPC

A foto abaixo ilustra a primeira conci-
liação realizada pelo Centro Judiciário de 
Conciliação da Bahia- CEJUC/BA. O que 
em breve será uma rotina teve o seu mar-
co na última quarta-feira, 20/4, na sala de 
audiências da 12ª Vara.

A servidora e conciliadora Anete Men-
donça realizou o acordo que envolveu 
um processo de reintegração de posse de 
2014 em que litigavam a Caixa Econômi-
ca Federal e o espólio de Celina Pinhei-
ro Dias, representada na audiência pelo 
seu inventariante Erisvaldo Rinheiro Dias 
acompanhado da sua irmã Lauriete de Je-

sus Dias e da advogada Nilza Nascimento. 
Pelo lado da Caixa Econômica, participa-
ram o preposto da empresa pública Ro-
gério Costa Santos e a advogada Larissa 
Velame.

Com o acordo, foi encerrado um pro-
cesso que poderia durar anos e que agora 
teve a conciliação homologada pelo juiz 
federal Ávio José Mozar Ferraz de Nova-
es, titular da 12ª Vara. A parte ré aceitou 
pagar a dívida de R$ 8.666,08 à vista e 
o saldo devedor de R$ 15.026,12 foi par-
celado em 95 meses, sendo considerado 
excelente para ambas as partes litigantes.

Diretor do Foro e presidente do TJ-BA  
discutem sede para Vara de Irecê

O diretor do Foro desta Seccional, juiz federal Iran Esmeraldo Leite esteve reunido 
no último dia 14/4 com a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora 
Maria do Socorro Barreto Santiago, no gabinete daquela Presidência.

A reunião foi considerada, por ambos, bastante satisfatória. O juiz federal pleiteou 
junto à Presidência do TJ-BA a cessão do imóvel outrora usado pela Justiça Estadual em 
Irecê e que foi desocupado com a instalação do órgão em um novo prédio.

A desembargadora Maria do Socorro declarou-se muito interessada em colaborar 
com o pleito da DIREF e apresentou também propostas alternativas que melhor solucio-
nam as necessidades da Justiça Federal naquele município e que dependem de estudos 
já iniciados.


