
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA ___ 

VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. 

 

 

 

 

ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA, brasileiro, casado, vereador, 

inscrito sob o CPF nº 83163573568, portador da cédula de identidade nº 0940920956, com 

endereço profissional na Rua Ruy Barbosa, Ed. Bahia Center – Anexo Câmara dos 

Vereadores, nº 27, Sala 38, 1º andar, CEP 40020-070, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, com fulcro nos  5º, inciso LXXIII, da Constituição da Republica Federativa do 

Brasil de 1988 e na Lei n.º 4.717/65, impetrar a presente 

 

AÇÃO POPULAR C/C  

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

 

em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO BAIANO – UFRB, 

autarquia federal, inscrita no CNPJ/MF sob o número 07.777.800/0001-62 público com sede 

em Centro, Rua Rui Barbosa, 710, Cruz das Almas - BA, 44380-000, representada pelo 

Reitor, Sr. SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA, brasileiro, casado, engenheiro 

agrônomo, portador da cédula de identidade nº 1476117 SSP/BA e inscrito sob o CPF/MF nº 

286.097.005-34, residente e domiciliado na Rua J, 270, Inocoop, Cruz das Almas, Bahia, 

44380-000; LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, viúvo, ex-presidente, inscrito no CPF sob o 

nº 070.680.938-68, residente e domiciliado na Av. Prestes Maia, nº 1501, bloco 1, ap.122, 

Santa Terezinha, São Bernardo do Campo, São Paulo, pelos motivos que passa a expor: 

 

1. DO ESCORÇO FÁTICO. 

Conforme noticiado na imprensa, na próxima sexta-feira, dia 18 de agosto de 2017, 

realizar-se-á a concessão de título honorífico de Doutor Honoris Causa ao ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, concedido pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, em agenda 

que corresponde a uma viagem em caravana chamada de “Lula pelo Nordeste”. 



De acordo à Resolução 002/2017 (em anexo) editada no dia 11 de agosto de 2017 

pelo Reitor e Presidente do Conselho acadêmico, Sr. Silvio Luiz de Oliveira Soglia, deu-se 

início ao processo para a concessão do título. 

Sabe-se que, após a informação também da imprensa, a “caravana” teria intuito 

político visando viabilizar uma possível candidatura no ano de 2018, já que o partido ao qual 

o ex-presidente é filiado lançou o projeto “Brasil em movimento” e, em data próxima, a 

cúpula partidária reuniu-se para iniciar as viagens em caravana. Merece transcrição a 

declaração do ex-presidente publicada em revista e jornal de grande acesso nacionalmente: 

"Vamos fazer campanha. Sendo candidato ou não, nós vamos andar 

pelo Brasil. Agora estou começando uma caravana. A partir do dia 17 

de agosto, vou começar uma viagem pela Bahia e terminar no 

Maranhão", declarou. 

(Disponível em: 

http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2017/07/lulaanuncia-

caravana-pelo-nordeste-para-conseguir-mais-acesso ao-povo.html e 

https://oglobo.globo.com/brasil/lula-anuncia-caravana-pelo-nordeste-

para-conseguir-mais-acesso-ao-povo-1-21640744) 

 

Ora, após a leitura destas declarações, constata-se que há indícios de utilização dos 

eventos para fins partidários, visando realizar uma pré-candidatura nestas cerimônias, como 

no caso da entrega de título honorífico na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. 

Outrossim, ressalte-se que a data de recebimento da proposta de concessão do título 

honorífico se deu em data após o início dos anúncios da realização da caravana pela Bahia 

que, segundo matéria do próprio site do Partido dos Trabalhadores, a condenação de Lula 

ocorreu pelo fato de ser uma manobra para deixa-lo fora das campanhas de 2018, conforme 

matéria acostada nessa peça. 

Destaque-se, ainda, que é notoriamente reconhecido o fato de o ex-presidente ter sido 

condenado em primeiro grau na ação penal tombada sob o nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, 

por sentença exarada pelo MM. juiz Sérgio Moro, pela prática de crimes de lavagem de 

dinheiro e corrupção passiva, cuja pena resultou em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses. 



Por isso, não é razoável nem atende a moralidade administrativa a concessão de 

título honorífico a quem foi condenado judicialmente e responde por outras ações penais. 

Ante o exposto, com o objetivo de anular o ato lesivo ao patrimônio público e que 

fere a moralidade administrativa, que traveste uma concessão de título honorífico em 

palanque político, não resta outra solução senão o ajuizamento da presente Ação Popular. 

 

2. DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR. 

2.1 DA LEGITIMIDADE ATIVA. 

A ação popular tem previsão no art. 5º, LXXIII da CF/88, ao qual garante a todos 

os cidadãos, em gozo dos seus direitos políticos, a sua impetração. 

Desse modo, o Autor, conforme Título de Eleitor nº 10.946.378-05/15 (em anexo) e 

Certidão de Quitação de Obrigação Eleitorais (em anexo), é legitimado para impetrar o 

remédio constitucional que visa anular, no caso, o ato lesivo ao patrimônio público e que 

fere a moralidade administrativa. 

2.2 DA LEGITIMIDADE PASSIVA. 

O art. 6º da Lei 4717/65 determina que: 

 Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as 
entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou 
administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado 
o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e 
contra os beneficiários diretos do mesmo. 

 

Portanto, não há como não concluir que os legitimados passivos são a Universidade 

Federal representada pelo Sr. Reitor Silvio Luiz de Oliveira Soglia, que recebeu a proposta e 

autorizou o início do processo de concessão do título honorífico, cujo evento ocasionará em 

palanque político, e o beneficiário direto, que é o ex-presidente, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. 

2.3 DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO. 

Conforme o art. 5º da Constituição Federal, qualquer cidadão tem legitimidade para a 

impetração da ação popular. Senão, veja-se: 

Art. 5: (...) LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 
que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 



patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

 

Conforme redação da pelo art, 2º, e, da Lei 4717/65, são nulos os atos que 

culminem em desvio de finalidade, que segundo a CF/88, enseja a propositura da ação 

popular visando resguardar a moralidade administrativa. Logo, o ajuizamento da presente 

ação é perfeitamente cabível. 

 Por fim, demonstrada a condição de eleitor do Autor, a ilegalidade e lesividade do 

ato que se visa anular, estão constituídos todos os pressupostos da Ação Popular em 

conformidade com a Lei 4.717/65. 

 

3. DO MÉRITO. 

Foi editada a Resolução 002/2017 (em anexo) da Universidade Federal do 

Recôncavo Baiano através de ato do Reitor da autarquia federal conferindo e autorizando o 

processo para a concessão do título honorífico, dando efeitos na data da publicação do ato, 

que foi lavrado no dia 11 de agosto de 2017. 

Diante disso, temos aqui ato que favorece determinada pessoa, fugindo-se do 

albergue do art. 37 da Constituição Federal que obriga a qualquer órgão da administração 

obedecer a princípios que são intransponíveis. Leia-se: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

 

No presente caso, visualiza-se de modo patente que não há o cumprimento da 

impessoalidade e moralidade administrativa, já que o ato administrativo, em forma de 

resolução, visa permitir a realização de um palanque eleitoral travestido de evento solene de 

concessão de título honorífico. 

Observe-se que a recepção da proposta para a concessão do título ocorreu em 

21/07/2017, dias após a condenação criminal do ex-presidente no dia 12/07/2017. (Vide: 

https://ufrb.edu.br/portal/noticias/4795-reitor-recebe-proposta-de-titulo-de-doutor-honoris-

causa-ao-ex-presidente-lula) 



Outrossim, conforme noticiado na imprensa, há intenções político-partidárias na 

agenda dos eventos a serem realizados na caravana, com o objetivo de fortalecimento do ex-

presidente, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva para concorrer às eleições no ano de 2018, o que, 

inclusive, poderá ocorrer caso o referido pretenso “homenageado” venha a ser absolvido em 

sede de segundo grau. 

Dessa maneira, o ato que autoriza a concessão do título honorífico deve ser anulado, 

em decorrência da violação dos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade 

administrativa, constantes no art. 37, caput, da CRFB/88. Isso porque, a Lei nº 4717/65, ao 

visar a proteção do patrimônio dos entes federativos – também a moralidade administrativa - 

prevê, a nulidade de atos que configuram desvio de finalidade. Veja-se: 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 
mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

        a) incompetência; 

        b) vício de forma; 

        c) ilegalidade do objeto; 

        d) inexistência dos motivos; 

        e) desvio de finalidade. 

        Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-
se-ão as seguintes normas: 

        a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas 
atribuições legais do agente que o praticou; 

        b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta 
ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato; 

        c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 
violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; 

        d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de 
direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou 
juridicamente inadequada ao resultado obtido; 

        e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato 
visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na 
regra de competência. 

 

Pois bem. O ato administrativo que vise fim diferente do previsto, seja para favorecer 

ou desfavorecer outrem, macula frontalmente o princípio da impessoalidade administrativa, já 

que visa beneficiar um possível pré-candidato em evento, já que “Simpatias ou animosidades 

pessoais, políticas e ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos 

interesses sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie” (MELLO, 2014).  



Veja-se a lição de Maria Sylvia Zanella de Pietro: 

Exigir impessoalidade da Administração tanto pode significar que esse 
atributo deve ser observado em relação aos administrados como à própria 
Administração. No primeiro sentido, o princípio estaria relacionado com a 
finalidade pública que deve nortear toda a atividade administrativa. Significa 
que a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar 
pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que 
nortear o seu comportamento.  

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, São Paulo: 
Atlas, 27ª Edição, 2014, p. 68) 

 

Desse modo, se o evento de concessão de título tem o objetivo de conceder 

palanque político – lembrando-se que tal sessão solene realizar-se-á em agenda da caravana 

– há o claro favorecimento de pessoa determinada, que pode se utilizar do momento para 

lançar-se candidato, havendo total desvio de finalidade do evento marcado para o dia 18 de 

agosto do corrente ano. 

Consequentemente, violada a impessoalidade, por desdobramento, viola-se a 

moralidade administrativa, que confere moralidade jurídica a todo e qualquer ato público 

que deve sempre respeitar os Princípios Constitucionais que o fundamentam.  

Vale dizer, desrespeitar a Norma culmina em imoralidade administrativa, devendo 

o ato administrativo ser retirado do ordenamento jurídico. No caso, através da ação popular, 

ser anulado.  

Veja-se a lição de José Afonso da Silva e Celso Antônio Bandeira de Mello: 

“A moralidade é definida como um dos princípios da Administração Pública 
(art. 37). Todo ato lesivo ao patrimônio agride a moralidade administrativa. 
Mas o texto constitucional não se conteve nesse aspecto apenas da 
moralidade. Quer que a moralidade administrativa em si seja fundamento de 
nulidade do ato lesivo. Deve-se partir da idéia de que moralidade 
administrativa não é moralidade comum, mas moralidade jurídica.” 

(DA SILVA, José Afonso, Direito Constitucional Positivo, São Paulo: 
Malheiros Editores 25ª edição, 2005, p. 463) 

 

“[...] o princípio da moralidade não é uma remissão à moral comum, mas 
está reportado aos valores morais albergados nas normas jurídicas” .  

(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 
Malheiros Editores, São Paulo, 2014, 31ª edição, p.123) 

  

 



Dessa maneira, não é lícito a autarquia federal, representada pela pessoa do Sr. Reitor, 

exarar ato administrativo que vise conceder título honorífico visando desviar a finalidade ao 

praticar ato que o objetivo seja diverso do pretendido, não sendo somente um evento solene, 

mas também palanque político-partidário dentro de uma universidade federal.  

Sem esquecer do fato de que o ex-presidente homenageado é condenado 

criminalmente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, além de responder por outros 

processos criminais, o que não reveste de razoabilidade e moralidade o evento honorífico. 

Não se visa discutir para que se concedeu o título, mas sim o modo, o porquê de sua 

realização em data coincidente à caravana que, segundo noticiado nos jornais (em anexo), tem 

claro intuito político-partidário. Outrossim, repita-se que o recebimento da proposta se deu 

aproximadamente uma semana após a notícia da condenação criminal, em que já se havia 

divulgado o início da caravana do ex-presidente no Nordeste. Como foi noticiado pelo próprio 

partido ao qual o ex-presidente é filiado (em anexo).  

Merece destaque um aspecto de suma importância: ainda que o ato administrativo 

exarado que concede o título honorífico seja revestido de legalidade e atendimento escorreito 

às normas jurídicas, ainda assim, pode haver a violação da moralidade administrativa, pois 

não basta a formalidade legal do ato se coadunar com a moralidade administrativa, mas 

também a sua materialidade.  

Leia-se, abaixo, a magistral lição de José Afonso da Silva: 

A questão fica ainda presa quanto ao saber se a ação popular continuará a 
depender dos dois requisitos que sempre a nortearam: lesividade e 
ilegalidade do ato impugnado. Na medida em que a Constituição amplia o 
âmbito da ação popular, a tendência é a de erigir a lesão, em si, à 
condição de motivo autônomo de nulidade do ato. Reconhece-se muita 
dificuldade para tanto. Se se exigir também o vício de ilegalidade, então não 
haverá dificuldade alguma para a apreciação do ato imoral, porque, em 
verdade, somente se considerará ocorrida a imoralidade administrativa no 
caso de ilegalidade. Mas isso nos parece liquidar com a intenção do 
legislador constituinte de contemplar a moralidade administrativa como 
objeto de proteção desse remédio. Por outro lado, pode-se pensar na 
dificuldade que será desfazer um ato, produzido conforme a lei, sob o 
fundamento de vício de imoralidade. Mas isso é possível porque a 
moralidade administrativa não é meramente subjetiva, porque não é 
puramente formal, porque tem conteúdo jurídico a partir de regras e 
princípios da Administração. No caso da defesa da moralidade pura, ou 
seja, sem alegação de lesividade ao patrimônio público, mas apenas de 
lesividade do princípio da moralidade administrativa, assim mesmo se 
reconhecem as dificuldades para se dispensar o requisito da ilegalidade, 
mas quando se fala que isso é possível é porque se sabe que a atuação 



administrativa imoral está associada à violação de um pressuposto de 
validade do ato administrativo. 

[...] 

A lei pode ser cumprida moralmente ou imoralmente. Quando sua 
execução é feita, p. ex., com intuito de prejudicar alguém 
deliberadamente, ou com o intuito de favorecer alguém, por certo que se 
está produzindo um ato formalmente legal, mas materialmente 

comprometido com a moralidade administrativa. 

 

Ora, mesmo que o ato a ser anulado não tiver causado ou não causar dano ao 

patrimônio público – o que não é o caso, já que haverá custos para a realização do evento – 

mas, causar tão somente dano à moralidade, deve haver a incidência do remédio 

constitucional, aqui, a ação popular, para proteger a coletividade e fazer valer a Constituição. 

Tanto é verdade que o Supremo Tribunal Federal reafirmou jurisprudência no 

sentido da desnecessidade de comprovação de dano ao patrimônio público ao impetrar 

Ação Popular, conforme se constata em decisão do ARE 824871. Senão, veja-se: 

EMENTA Direito Constitucional e Processual Civil. Ação popular. 
Condições da ação. Ajuizamento para combater ato lesivo à moralidade 
administrativa. Possibilidade. Acórdão que manteve sentença que julgou 
extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que é 
condição da ação popular a demonstração de concomitante lesão ao 
patrimônio público material. Desnecessidade. Conteúdo do art. 5º, inciso 
LXXIII, da Constituição Federal. Reafirmação de jurisprudência. 
Repercussão geral reconhecida. 1. O entendimento sufragado no acórdão 
recorrido de que, para o cabimento de ação popular, é exigível a menção 
na exordial e a prova de prejuízo material aos cofres públicos, diverge 
do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A decisão 
objurgada ofende o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, que tem 
como objetos a serem defendidos pelo cidadão, separadamente, qualquer ato 
lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de que o Estado 
participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao histórico. 3. Agravo e 
recurso extraordinário providos. 4. Repercussão geral reconhecida com 
reafirmação da jurisprudência. 
 
(ARE 824781 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 
27/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-203 DIVULG 08-10-2015 PUBLIC 09-10-2015 ) 

 

Portanto, ainda que não houvesse dano ao patrimônio público e que o ato fosse 

dotado de juridicidade, formalmente apenas, materialmente seria uma mácula Aos Princípios 

da Impessoalidade e Moralidade Administrativa, já que favorecerá outrem. Com evento de 

título honorífico em agenda de atuação política partidária, ao qual não é competência das 

autarquias federais – universidade federal – serem locais ou palanques para quem quer que 



seja realizar atos político-partidários ou atos de lançamento de candidatura, ainda mais 

quando o beneficiado foi condenado pela Justiça Federal, só resta concluir que o ato 

administrativo de concessão do título seja anulado. 

E, portanto, como a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, é uma autarquia 

federal, submete-se inteiramente aos Princípios , mormente àqueles previstos nos art. 37, 

caput, da Constituição que, no presente caso, foram violados, a saber: a impessoalidade e 

moralidade administrativa.  

 

4. DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (SUSPENSÃO 

ATO QUE AUTORIZOU O EVENTO DE CONCESSÃO DE TÍTULO HONORÍFICO) 

– Art. 5º, §4º da Lei 4717/65 c/c ART. 300, DO CPC. 

No que se refere à necessidade de concessão da tutela antecipada de urgência – sem a 

oitiva da parte contrária – cumpre destacar que a plausibilidade do direito requestado se 

encontra materializado, precipuamente, na anexa Resolução 002/2017 editada no dia 11 de 

agosto de 2017, que autorizou o processo de concessão de título honorífico. 

De igual sorte, não se pode olvidar a situação do pretenso “homenageado”, condenado 

a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 

bem como toda a movimentação político-partidária que vem sendo realizada, conforme se 

depreende dos noticiários, o que gera um desvio na finalidade do evento. 

Ademais, a própria legislação especial (Lei 4717/65) prevê no Art. 5º §4º, a 

possibilidade de que “Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato 

lesivo impugnado”, vale dizer, permite a suspensão do ato que autorização a realização da 

concessão de título ao ex-presidente condenado. Ou seja, a plausibilidade do direito se 

encontra definida, in casu, de maneira substancial (pelo ato administrativo que autoriza a 

concessão do título – Resolução 002/2017 em anexo) e objetiva (pela Norma – CPC e Lei nº 

4717/65). 

O perigo de risco ao resultado útil do processo é inerente à demora natural de 

exaurimento da presente demanda, haja vista que caso a suspensão do evento ocorra a 

destempo, o Direito Constitucional que se pretende resguardar poderá já ter sido violado (a 

Impessoalidade e a Moralidade da Administração Pública). 



É dizer, se a suspensão provisória dos efeitos do ato que autoriza e concede o título 

honorífico ao ex-presidente no dia 18 de agosto, não vier em sede de liminar ou, vier a 

destempo, pode ser que a moralidade administrativa não seja restabelecida em virtude da 

natureza do evento a ser realizado, pois, quando a prestação jurisdicional vier, muito provável 

que não exista mais moralidade administrativa – princípio constitucional - a ser protegida, 

devido a impossibilidade de restaurar a temerária situação anterior ao evento solente de 

concessão do título. 

 

De igual sorte, insta ressaltar que não subsiste nos autos o perigo da 

irreversibilidade da decisão interlocutória, haja vista que, confirmado não haver violação à 

moralidade administrativa e apurado que o ato é materialmente legal e moral (juridicamente), 

poderá ser remarcada a solenidade em outra data. 

Desta forma, conforme determina o Art. 5º §4º, da Lei nº 4175/65, amparado, in 

casu, pelo art. 300, do CPC, o Autor faz jus a CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

DE URGÊNCIA, a fim de determinada a SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO que 

autoriza a realização da solenidade que concede o título honorífico ao ex-presidente, Sr. Luiz 

Inácio Lula da Silva. 

Subsidiariamente, na hipótese deste M.M. Juízo não entender pela suspensão 

imediata do ATO ADMINISTRATIVO per si, faz-se necessária a CONCESSÃO DA 

TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de que sejam suspensos os EFEITOS DO ATO 

ADMINISTRATIVO, até que seja julgado o mérito da presente ação, resguardado, assim, o 

resultado útil do presente processo. 

 

5. DOS PEDIDOS. 

Ante o exposto, pugna-se a Vossa Excelência: 

a) LIMINARMENTE, que seja concedida a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

requestada linhas acima, a fim de determinar a SUSPENSÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO que autoriza a realização da solenidade que concede o título 

honorífico ao ex-presidente, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, haja vista que estão presentes, in 

casu, os requisitos previstos no art. 5º §4º, da Lei nº 4175/65, bem como do art. 300, do CPC; 



b) subsidiariamente, ainda LIMINARMENTE, na hipótese deste M.M. Juízo não 

entender pela suspensão imediata do ATO ADMINISTRATIVO per si, faz-se necessária a 

CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de que sejam suspensos os 

EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO, até que seja julgado o mérito da presente ação, 

resguardado, assim, o resultado útil do presente processo (art. 300, do CPC); 

c) a Citação dos demandados para que, desejando, apresentem Contestação no prazo 

legal; 

d) a Intimação do Ilustre representante do Ministério Público, na forma do parágrafo 

4º do artigo 6º da lei 4717/65; 

e) no MÉRITO, a procedência da presente ação para: 

e.1) CONFIRMAR os efeitos da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, 

concedida em sede LIMINAR; 

e.2) DECLARAR A NULIDADE do ATO LESIVO apontado alhures, a fim de que, sejam 

os Réus CONDENADOS ao pagamento das Perdas e Danos, Custas, Honorários 

Advocatícios e demais despesas judiciais e extrajudiciais, conforme arts. 11 e 12 da Lei nº 

4717/65; 

f) a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a juntada de novos 

documentos, depoimento pessoal das partes e testemunhas que compareceram 

independentemente de Intimação; 

g) a juntada dos documentos em anexo. 

Dar-se-á a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Termos em que, 

pede deferimento. 

Salvador, 14 de agosto de 2017. 

 

LUCAS MACIEL LOBÃO VIEIRA 

OAB/BA 27.000 

 


