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NOTA INFORMATIVA 

 

 Em observância a determinação judicial exarada nos autos da Ação 

Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no 

processo nº 1000219-68.2020.8.11.0048, informa-se que houve a imediata 

suspensão da eficácia do DECRETO MUNICIPAL N. 579, DE 26 DE MARÇO DE 

2020, restabelecendo as restrições previstas no DECRETO MUNICIPAL N. 578 

DE 22 DE MARÇO DE 2020. 

 A fim de se tornar clara esta nota, expõe-se o trecho da decisão 

judicial: 

 

“3. Portanto, presentes os requisitos do art. 300, e seguintes, do CPC, do 

mencionado digesto adjetivo, defiro o pedido de tutela antecipada, sendo que 

em caso de descumprimento, fixo a pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) a ser revertida aos fundos públicos de combate ao COVID-

19, de modo que:  

a.1) Determino a suspensão imediata da eficácia do DECRETO MUNICIPAL N. 579, 

DE 26 DE MARÇO DE 2020, restabelecendo as restrições previstas no DECRETO 

MUNICIPAL N. 578 DE 22 DE MARÇO DE 2020;  

a.2) De igual modo, determino a imediata publicação da petição inicial e da 

presente decisão interlocutória no site da Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, 

na página inicial, enquanto perdurar o processo.  

4. Ante as peculiaridades do caso, nos termos do art. 373, § 1º, concedo a 

inversão do ônus da prova.  

5. Publique-se edital na Imprensa Oficial, a fim de que os interessados, querendo, 

possam ingressar no processo como litisconsorte, nos termos do art. 94 do CDC.  

6. Cite-se o requerido, para querendo contestar a presente ação, nos termos do 

art. 335 e seguintes do NCPC.  

7. Cientifique-se ao requerido, que havendo interesse em transação, deverá 

explaná-la, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), após a ciência da presente 

decisão. 
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8. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências”. 

 

Maiores informações podem ser consultadas na petição inicial da 

Ação Civil Publica e determinação judicial anexa a esta nota informativa. 

 

  

Gabinete do prefeito, em 01 de Abril de 2020. 

 

 

 

 

Moises dos Santos 

Prefeito 

 


