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TJ reconsidera decisão e volta a proibir 
a 
Vivo de habilitar novas linhas no DDD 
77 
  
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) 
acatou pedido de reconsideração de decisão 
apresentado pelo Ministério Público estadual e 
manteve os efeitos da medida liminar que proibiu a 
Vivo de habilitar novas linhas de aparelhos celulares 
e serviços de internet móvel 3G e 4G, no âmbito do 
DDD 77. A decisão havia sido suspensa no mês de 
janeiro pelo juiz convocado da Terceira Câmara 
Cível, Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, ao avaliar 
recurso interposto pela Telefônica Brasil, responsável 
pela Vivo. Mas o juiz reconsiderou a decisão no 
último dia 6 de fevereiro após o MP demonstrar que 
a Telefônica Brasil ocultou dados estatísticos da 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)... 
Leia mais 

 

 

Justiça determina suspensão das 
atividades de aterro sanitário em Feira 
de Santana 
  
A Justiça acatou pedido do Ministério Público estadual 
e determinou a suspensão imediata de todas as 
atividades de operação do aterro sanitário 
administrado pela empresa Sustentare Serviços 
Ambientais S.A., localizado no município de Feira de 
Santana, no bairro de Nova Esperança. A juíza Dália 
Queiroz deferiu a solicitação de antecipação de tutela 
apresentada pela promotora de Justiça Karinny Guedes 
em ação civil pública movida contra a empresa... 
Leia mais 
  

  

 
  

 

 

 MP divulga lista de candidatos 
aprovados na prova preambular do 
concurso para promotor de Justiça  
  
A lista dos candidatos aprovados na prova preambular 
do Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério 
Público do Estado da Bahia foi divulgada pela 
Instituição no Diário da Justiça Eletrônico de ontem, 
dia 23. Os aprovados na primeira fase estão 
habilitados e devem realizar as provas discursivas do 
concurso, que serão aplicadas nos próximos dias 14, 
15, 21 e 22 de março, a partir das 14h, na Faculdade 
Baiana de Direito (Av. Visconde de Itaborahy, nº 989, 
Amaralina, Salvador)... 
Leia mais  
  

 
  

 
  

Outras notícias: 
19/02/2015 - Festa de Carnaval em Casa Nova foi suspensa por falta de segurança 
11/02/2015 - MP pede à Justiça suspensão de aterro sanitário em Feira de Santana 
11/02/2015 - MP suspende o expediente no Carnaval, mas terá plantão para demandas urgentes 
10/02/2015 - MP abre seleção para estágio de Direito na Regional de Guanambi 
09/02/2015 - MP e Conselho do Carnaval firmam acordo para rever regras da folia de 2016 
  
Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
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