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SENTENÇA TIPO “A”
PROCESSO Nº 0020399-59.2012.4.01.3300
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PARTE RÉ: CONSELHO REGIONAL DE OPTICA E OPTOMETRIA DA BAHIA 
CROO/BA

SENTENÇA

Trata-se  de  AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida  pelo  MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL em face do CONSELHO REGIONAL DE OPTICA E OPTOMETRIA DA BAHIA 
CROO/BA, objetivando, em sede de tutela de urgência, provimento judicial para “a) que 

seja  determinada  à  acionada  a  suspensão  integral  das  suas  atividades,  incluindo  a  

cobrança de taxas a seus associados, com a devida comunicação aos seus filiados e ao  

público em geral, até final julgamento de mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00  

(mil reais) por dia de descumprimento; b) que seja determinada a publicação da decisão  

em jornal de grande circulação no Estado, às expensas da acionada, a fim de informar o  

seus filiados e potenciais filiados acerca da suspensão das atividades da associação,  

incluindo  a  correspondente  cobrança  de  taxas  dos  seus  filiados”.  Em sede  de  tutela 

definitiva,  pleiteia  “b)  que  seja  determinada  a  cassação  do  registro  e  a  suspensão  

definitiva das atividades da acionada; c) que seja a associação denominada Conselho  

Regional  de  Óptica  e  Optometria  do  Estado  da  Bahia  –  CROO/BA,  CNPJ  nº  

04.880.458/0001-33, desconstituída por sentença judicial, com destinação à União do que  

eventualmente remanescer do seu patrimônio, nos termos do § 2º do art. 61 do Código  

Civil  Brasileiro; d) que seja determinada a publicação da sentença desconstitutiva, em  

jornais de grande circulação no Estado, às expensas da acionada, a fim de alertar os  

‘técnicos-ópticos-optometristas’ acerca da situação de ilegalidade em que se acha”; [...] f)  
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alternativamente, caso não seja acolhido o pedido de desconstituição, que determine ao  

réu que se abstenha de regulamentar e fiscalizar o exercício das profissões de óptico e  

optometrista,  providenciando,  ainda  as  devidas  modificações  no  seu  Estatuto  e  

Regimento  Interno,  bem  como  altere  sua  denominação  de  ‘Conselho’  para  outra  

nomenclatura adequada, há vista que não ostenta tal qualidade”.

Informa  que  “o  Conselho  Regional  de  Medicina  do  Estado  da  Bahia  – 

CREMEB formulou representação perante esta Procuradoria da República, noticiando a 

existência de uma entidade denominada ‘CONSELHO DE ÓPTICA E OPTOMETRIA DO 

ESTADO DA BAHIA (CROO/BA)’, que vem se apresentando como autarquia federal, com 

o objetivo de fiscalizar o exercício das profissões de ‘técnicos ópticos e optometristas’ 

neste Estado”.

Relata  que  “tal  fato  ensejou  a  instauração  do  Inquérito  Civil  nº 

1.14.000.001979/2008-58”.

Expõe  que  “na  investigação  empreendida,  constatou-se  que  a  referida 

entidade, a despeito de constituir-se como associação civil,  avoca para si  o direito de 

regulamentar e fiscalizar o exercício da profissão de técnico em óptica e optometria, com 

a cobrança de taxas e constituição de conselhos e tribunais de ética, responsáveis pelo  

acompanhamento, regulamentação e apreciação da conduta de seus membros”.

Indica  que  “a  associação  demandada  apresenta-se  publicamente  como 

‘conselho profissional’ em manifesta afronta à Constituição Federal e à legislação pátria,  

haja  vista  que  pertence  à  União  a  competência  para  legislar  e  criar  os  órgãos  de 

fiscalização e controle das categorias profissionais ou econômicas”.

Aduz que “inexiste dispositivo legal a instituir o Conselho Regional de Óptica 

e Optometria da Bahia, como órgão fiscalização da profissão”.

Juntou  o  Inquérito  Civil  n.  1.14.000.001979/2008-58,  que  deu  origem  à 
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apuração das supostas irregularidades.

Decisão proferida às fls. 19/23 deferiu o pedido de antecipação de tutela.

A parte ré apresentou contestação às fls. 31/47.

Agravo de Instrumento interposto pela parte ré, conforme petição de fls. fls. 

49/65.

A parte ré junto petição às fls. 67/69, informando o cumprimento integral da 

liminar de suspensão das suas atividades a partir de 03.07.2012.

Réplica às fls. 73/75.

O Ministério Público Federal não requereu produção de provas.

A parte ré requereu a oitiva de testemunhas.

Despacho de fls. 90 indeferiu o pedido de produção de prova oral, formulado 

às fls. 78/81.

Cópia de decisão proferida pelo TRF1, em sede de recurso,  juntada aos 

autos às fls. 107/108, negou provimento ao agravo de instrumento.

Petição  do  Conselho  Brasileiro  de  Oftalmologia  –  CBO,  às  fls.  156/181 

requerendo sua admissão no feito, na qualidade de “amicus curiae”.

Vieram-me conclusos os autos. 

É o relatório. Decido.

II

Inicialmente,  analiso  a  título  de  questão  prévia,  o  requerimento  de 
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fls.156/181,  do  Conselho  Brasileiro  de  Oftalmologia  –  CBO,  de  admissão  no feito  na 

qualidade de “amicus curiae”.

O art. 138 do Código de Processo Civil disciplina a matéria, nos seguintes 

termos:

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade  
do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por  
decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda  
manifestar-se,  solicitar  ou  admitir  a  participação  de  pessoa  natural  ou  jurídica,  
órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 
15 (quinze) dias de sua intimação.

§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem  
autoriza  a  interposição  de  recursos,  ressalvadas  a  oposição  de  embargos  de  
declaração e a hipótese do § 3º.

§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção,  
definir os poderes do amicus curiae.

§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução  
de demandas repetitivas.

No caso da presente demanda, verifica-se a inexistência de interesse reflexo 

do Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO, uma vez que o objeto da presente Ação 

Civil Pública é diverso do direito pleiteado pelo CBO.

Dessa  forma  indefiro,  portanto,  o  pleito  de  intervenção  do  Conselho 

Brasileiro de Oftalmologia – CBO, na qualidade de “amicus curiae”.
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No  tocante  a  preliminar  arguida  pela  parte  ré  de  ilegitimidade  ativa  do 

Ministério  Público  Federal,  conforme o  entendimento  do STJ,  a  simples  presença  do 

Ministério Público Federal já é suficiente para atrair, a princípio, a competência da Justiça 

Federal, eis que, sendo o parquet federal órgão da União, restará atendido o comando do 

art. 109, I, da Constituição Federal, in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.   AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.   ART.  109,  I,  DA  CF.  
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1.  "A ação civil pública, como as demais, submete-se, quanto à competência, à  
regra estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal, segundo a qual cabe aos  
juízes federais processar e julgar 'as causas em  que a União, entidade autárquica  
ou  empresa  pública  federal   forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as  
sujeitas  à  Justiça  Eleitoral  e  a  Justiça  do Trabalho'. Assim, figurando  como 
autor   da  ação o Ministério  Público Federal,  que é  órgão  da  União,   a  
competência  para  a  causa é  da Justiça  Federal"  (REsp   1283737/DF,   Rel.  
Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Quarta  Turma,  DJe  25/03/2014).  Nesse  sentido:  
AgRg no CC 122.629/ES, Rel.  Ministro Benedito  Gonçalves,  Primeira  Seção,  
DJe  02/12/2013,  CC  40534/RJ,  Rel.   Min.   Teori   Albino   Zavaski,   DJU  de  
17/05/04;  AgRg  no CC 107.638/SP,   Rel.   Ministro  Castro  Meira,  Primeira  
Seção,  DJe 20/4/2012,  e  REsp  1.249.118/ES,  Rel.  Ministro  Herman Benjamin,  
Segunda Turma, DJe 28/11/2014.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt  no  REsp  1534263/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016)

Diante disso, entendo que a presença do Ministério Público Federal atrai a 

competência  mínima  da  Justiça  Federal,  para  que  seja  analisada  a  legitimidade  do 

parquet e o potencial interesse dos entes federais, descritos no art. 109, I, da Constituição 
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Federal. 

Quanto  à  legitimidade  do  Ministério  Público  Federal,  “[n]os  termos  da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições  da  ação,  aí incluída a 

legitimidade para a causa, devem ser  aferidas  com  base  na  teoria  da asserção, isto é,  

à  luz das afirmações deduzidas na petição inicial”  (AgInt  no  AREsp 966.393/RJ,  DJe 

14/02/2017). Sendo assim, é forçoso reconhecer, na espécie, a legitimidade do Ministério 

Público Federal, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal c/c o art. 6º, VII, “c”, e 

XVII, “c”, ambos da Lei Complementar nº 75/1993, uma vez que alegada, na demanda, a 

necessidade de proteção de direitos coletivos e de dissolução compulsória de associação. 

Ademais, ficou evidenciado o potencial interesse de ente federal no feito, 

tendo em vista a atividades desenvolvidas pelos conselhos de fiscalização profissional 

são  de  interesse  da  União,  na  medida  em que  os  aludidos  conselhos  tem natureza 

autárquica federal. 

Rejeito,  portanto,  a preliminar  de ilegitimidade ativa do Ministério  Público 

Federal, firmando a competência da Justiça Federal para atuar na causa.

Passo a análise do mérito.

A presente lide gira em torno da impossibilidade de entidade constituir-se 

como associação civil, avocando para si o direito de regulamentar e fiscalizar o exercício  

da profissão de técnico em óptica e optometria,  inexistindo dispositivo legal  para sua 

instituição.

Inicialmente, cumpre observar que o livre exercício profissional é um direito 
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fundamental garantido pela Constituição Federal, conforme estabelece o art. 5º, XIII: “é 

livre  o  exercício  de  qualquer  trabalho,  ofício  ou  profissão,  atendidas  as  qualificações  

profissionais que a lei estabelecer”. 

Conforme se depreende da leitura do art. 5º, XIII da CF/88, ao mesmo tempo 

em que a Lei Maior erige a liberdade profissional como garantia fundamental, possuindo, 

de  conseguinte,  aplicação imediata,  ressalva  que essa liberdade somente  poderá  ser 

exercida nos limites fixados pela legislação infraconstitucional  que estabeleça critérios 

para a  habilitação do profissional  ao  desempenho de determinada atividade,  visando, 

assim, por meio desse controle, à proteção da sociedade. 

Por sua vez, a Lei nº 9.649/98, dispõe sobre os serviços de fiscalização de 

profissões regulamentadas em seu art. 58, § 2º, in verbis:

Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos  
em  caráter  privado,  por  delegação  do  poder  público,  mediante  autorização  
legislativa.

[...]

§  2º  Os  conselhos  de  fiscalização  de  profissões  regulamentadas,  dotados  de  
personalidade  jurídica  de  direito  privado,  não  manterão  com  os  órgãos  da  
Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.  

Faz-se  necessário  ressaltar  que  há  entendimento  pacificado  do  Superior 

Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: “Os conselhos de 

fiscalização profissional possuem natureza jurídica de autarquia”.

Diante  desse  entendimento  já  pacificado  sobre  a  natureza  jurídica  dos 
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conselhos de fiscalização profissional,  dispõe art.  37,  XIX da Constituição Federal  de 

1988 que as autarquias somente podem ser criadas por lei específica, in verbis:

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: 

[...]

XIX  –  somente  por  lei  específica  poderá  ser  criada  autarquia  e  autorizada  a  
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação,  
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

Sobre as normas regulamentadoras da profissão de optometrista, o Decreto 

nº 20.931/32, que regula e fiscaliza o exercício da medicina, da odontologia, da medicina 

veterinária e das profissões de farmacêutico, parteira e enfermeira, no Brasil, dispõe nos 

arts. 3º e 38, in verbis:

Art.  3º  Os  optometristas,  práticos  de  farmácia,  massagistas  e  duchistas  estão  
também  sujeitos  à  fiscalização,  só  podendo  exercer  a  profissão  respectiva  se  
provarem a sua habilitação a juízo da autoridade sanitária.

[...]

Art. 38 É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e  
ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material  
aí  encontrado  ser  apreendido  e  remetido  para  o  depósito  público,  onde  será  
vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saúde Pública  
e  a quem a autoridade competente  oficiará  nesse sentido.  O produto  do leilão  
judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.
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Argumenta a parte ré, na contestação, que se trata de associação civil sem 

fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, facultando a filiação dos profissionais de 

Óptica e Optometristas.

No entanto,  ao analisar a cópia do seu Estatuto,  acostado aos autos do 

inquérito  civil  nº  1.14.000.001979/2008-58,  às  fls.  89/107,  verifico  expressamente 

disposições  sobre  a  regulamentação  dos  profissionais  supracitados,  bem  como  a 

possibilidade de julgar infrações éticas, em seus arts. 63 e 64, itens IV, V e VII, in verbis:

Artigo  63.  O  CROO  –  Conselho  Regional  de  Óptica  e  Optometria  tem  por  
finalidade, na área de sua jurisdição e nos limites de sua competência, vedações e  
funções  atribuídas  ao  CBOO  –  Conselho  Brasileiro  de  Óptica  e  Optometria,  
supervisionar o cumprimento das normas da ética profissional e, ao mesmo tempo,  
julgar o exercício profissional do óptico e optometrista e disciplinar essa atividade,  
cabendo-lhe  zelar  e  trabalhar  pelo  perfeito  desempenho  ético  da  Óptica  e 
Optometria e pelo prestígio e elevado conceito da profissão e dos que a exercem 
legalmente.

Artigo 64. Compete ao Conselho Regional:

[...]

IV  –  manter  atualizados  os  registros  dos  ópticos  e  optometristas  legalmente  
habilitados no estado informando mensalmente ao CBOO as possíveis alterações  
nesses registros;

V – fiscalizar o exercício da profissão de óptico e/ou optometrista e exercer os atos  
de jurisdição conferidos por lei;

VI – julgar processo Ético Profissional através das Câmaras de Julgamento.

Ademais, a própria denominação como “Conselho Regional” do réu denota 
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divulgação de falsa representação da realidade, induzindo a erro o cidadão comum de 

que se trata, de fato, de uma autarquia federal, com poderes de fiscalização profissional. 

Nesse  sentido, colho  os  seguintes  precedentes  do  Superior  Tribunal  de 

Justiça e dos Tribunais Regionais Federais da 1ª e 2ª Regiões:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL.  OPTOMETRIA.  PRÁTICA  DE  ATOS  PRIVATIVOS  DE  MÉDICO.  
IMPOSSIBILIDADE.  VIGÊNCIA  DOS  DECRETOS  20.931/1932  E  24.492/1934.  
AUTOS DE INFRAÇÃO REGULARES. DIREITO SUPERVENIENTE INVOCADO.  
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  AGRAVO  INTERNO  DOS 
PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, continuam em vigor as  
restrições impostas pelos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 ao exercício da  
optometria. Deste  modo,  tendo  as  autuações  impugnadas  nesta  Ação  se  
fundamentado  na  prática  de  atos  privativos  de  médicos,  em  contrariedade  à  
vedação legal, impõe-se a sua manutenção. Julgados: AgInt nos EDcl no AREsp.  
440.940/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.3.2018; AgInt no  
REsp. 1.369.360/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.8.2017; AgRg no  
REsp. 1.413.107/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 23.9.2015. 

3. Não pode ser conhecida o Direito superveniente invocado originalmente em sede  
de Agravo Interno, em razão da falta de prequestionamento (EREsp. 805.804/ES,  
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 1.7.2015).

4. Agravo Interno dos PARTICULARES a que se nega provimento.

(AgInt  no  REsp  1384301/SC,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA FILHO,  
PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. USO INDEVIDO DAS EXPRESSÕES 
"CONSELHO FEDERAL" E "ACADEMIA FEDERAL POR ENTIDADE PRIVADA DE 
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FORMAÇÃO  DE  DETETIVES  PARTICULARES.  PROFISSÃO  NÃO 
REGULAMENTADA. 

[...]

 2. Os nomes que foram dados aos réus - Conselho Federal das Escolas de  
Formação de Detetives Profissionais Particulares do Brasil - CONFEDEPAR e  
Academia  Federal  de  Detetives  Profissionais  S/S  Ltda  -  denotam  
inegavelmente  divulgação  inverídica. Deveras,  não  obstante  tais  entidades 
serem pessoas jurídicas de direito privado, os seus nomes induzem terceiros a  
pensar que se trata de entes públicos, à semelhança do que ocorre com os  
conselhos profissionais ou mesmo com as academias de polícia.  Trata-se  
realmente de propaganda enganosa, prevista no art. 37, § 1º, do Código de  
Defesa do Consumidor: 

3.  Como  bem  destaca  o  Ministério  Público  Federal,  "a  atividade  de  detetive  
particular  não é regulamentada por lei,  assim inexistindo lei  que regulamente a  
referida profissão, e muito menos a criação do respectivo órgão de fiscalização, a  
CONFEDEPAR jamais poderia ter ostentado a posição de conselho de fiscalização  
profissional  utilizando-se  da  denominação  Conselho  Federal,  que  é  de  uso  
exclusivo das autarquias representativas de classe".

4. Apelação não provida. Sentença mantida.

(AC  0002687-07.2009.4.01.3900,  DESEMBARGADOR  FEDERAL  REYNALDO 
FONSECA, TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 11/07/2014 PAG 580)

EMENTA AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA PROPOSTA 
PELO MPF – LIMINAR CONCEDIDA – CONSELHO REGIONAL DE OPTICA E  
OPTOMETRIA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – NÃO SE TRATA 
DE UMA AUTARQUIA FEDERAL – SUGERE AO CIDADÃO UMA COMPETÊNCIA 
QUE NÃO POSSUI 

I – A denominação “Conselho Regional” sugere ao cidadão comum a idéia de  
que  se  trata  de  fato  de  uma  autarquia  federal,  o  que  lhe  confere  uma  
autoridade típica de uma pessoa jurídica de direito público, com poderes de  
fiscalização profissional. 

II – Além de estar usurpando competência privativa da União, o Agravante,  
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estimula que técnicos em óptica exerçam atividades privativas de médicos 
oftalmologistas, em afronta ao previsto no Decreto 24.492/34.

III - Agravo de Instrumento improvido.

(AG-  AGRAVO DE INSTRUMENTO 0006629-51.2007.4.02.0000,  REIS FRIEDE,  
TRF2, Data: 17/12/2007)

Diante  da  fundamentação  supra,  constato  a  usurpação  da  competência 

privativa  da  União  e  a  ilegalidade  na  atuação  do  Conselho  Regional  de  Óptica  e 

Optometria do Estado da Bahia – CROO/BA, uma vez que sua instituição depende de lei, 

devendo ser determinada a cassação do registro e suspensão definitiva das atividades, 

bem como a sua dissolução, com destinação à União do que eventualmente remanescer  

do seu patrimônio, nos termos dos arts. 51 e 61, § 2º, do Código Civil Brasileiro.

III

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo  Civil,  e  JULGO  PROCEDENTE  o  pedido  formulado,  para  determinar  a 

cassação do registro  e suspensão definitiva das atividades da parte  ré,  bem como a 

dissolução da associação denominada Conselho Regional  de Óptica e Optometria  do 

Estado da Bahia – CROO/BA, CNPJ nº 04.880.458/0001-33, com destinação à União do 

que eventualmente remanescer do seu patrimônio.

Determino  que  a  parte  ré  publique,  em  jornal  de  grande  circulação  no 

Estado, às suas expensas, notícia sobre a cassação do registro e suspensão definitiva 

das  atividades,  bem  como  sua  dissolução,  a  fim  de  alertar  os  “técnicos-ópticos-

optometristas” acerca da situação de ilegalidade em que se acha.

Em razão da simetria, não é cabível a condenação da parte ré em ação civil  
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO ANDRE JACKSON DE HOLANDA MAURICIO JUNIOR em 
10/05/2019, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 57028433300214.

                                 Pág. 12/13



 

  0  0  2  0  3  9  9  5  9  2  0  1  2  4  0  1  3  3  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

Processo N° 0020399-59.2012.4.01.3300 - 1ª VARA - SALVADOR
Nº de registro e-CVD 00076.2019.00013300.2.00707/00128

pública ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, quando não 

comprovada a má-fé, da mesma forma que ocorre com a parte autora, nos termos do art. 

18 da Lei 7.347/85 (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, em razão da 

aplicação analógica e a contrario sensu do art. 19 da Lei 4.717/65.

Oficie-se ao Excelentíssimo Desembargador Federal Relator do agravo de 

instrumento, encaminhando cópia desta sentença.

Após  o  trânsito  em  julgado,  arquivem-se  os  autos,  dando-se  baixa  na 

distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Salvador/BA, 10 de maio de 2019.

ANDRÉ JACKSON DE HOLANDA MAURÍCIO JÚNIOR
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara/SJBA
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