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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

JUSCIMEIRA – ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 

 

 

 

 

SIMP nº 000125-063/2020 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e constitucionais, presentado pelo órgão de execução subscritor, 

comparece à digna presença de Vossa Excelência, para propor a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

 

contra o Município de Juscimeira, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob nº 15.023.955/0001- 31, podendo ser representado pelo Prefeito 

Municipal, senhor Moisés dos Santos, com endereço na sede da Prefeitura Municipal, Av. 

Joaquim Miguel dos Santos, 210, CAJUS, neste município de Juscimeira/MT. 

 

 

I) DOS FATOS 

 

Por meio do Procedimento Administrativo registrado no SIMP sob o 

n.000125-063/2020, o Ministério Público instaurou fiscalização com o escopo de acompanhar 
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a execução dos serviços públicos de saúde contra a pandemia da doença denominada COVID-

19 (Coronavirus) pelo Município de Juscimeira/MT. 

 

A medida foi adotada, precipuamente, em virtude da situação de 

emergência sanitária reconhecida pela Lei Federal Nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 a 

qual deve ser acompanhada pelo Ministério Público nos moldes da Nota Técnica Conjunta Nº 

1/CES/CNMP/1ª CCR, de 26 de fevereiro de 2020, oriunda do Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

 

Não obstante, o Município, assim como a União e o Estado de Mato 

Grosso, editou sucessivos Atos Normativos, estando atualmente vigente o Decreto Municipal 

nº 579/2020, expedido em 26/03/2020, sem que houvesse ao menos a oitiva informal do 

Ministério Público – como cordialidade, ante a somatória de esforços para combater o 

problema – para que pudesse ser adotada medida menos demagoga e irresponsável por parte 

do Poder Executivo. 

 

Deste último instrumento normativo municipal, vale destacar as 

seguintes disposições: 

 

 

 

 

Nota-se que o mencionado inciso XXXV é cláusula absurdamente 

genérica, permitindo ampla interpretação para que todos os comerciantes locais, sem 

distinção, possam abrir livremente seus estabelecimentos, sem qualquer espécie de 

fiscalização ostensiva por parte do Poder Executivo. 
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Esse recente Decreto veio revogar disposições dos Decretos anteriores 

que previam medidas mais efetivas para preservação da vida, saúde e dignidade humana: 

 

 

 

 

Ainda, o atual Decreto veio a abrandar muito mais o que constava no 

Decreto nº 575 de 18.03.2020 (medidas de prevenção do contágio do Coronavírus no âmbito 

do Município de Juscimeira) e revogar o Decreto Municipal nº 578, de 22.03.2020 – que 

restringia o funcionamento de atividades econômicas no município. 

 

Como se sabe, os dois primeiros Decretos foram expedidos na 

esteira do preconizado por todos experts que se debruçaram sobre o tema, 

principalmente na seara médico sanitarista, que defendiam uma série de restrições à 

aglomeração de pessoas, primando-se pela dinâmica do isolamento social e da 

quarentena, para a contenção e minoração dos danos dessa nefasta pandemia. 

 

Ocorre que, seja em decorrência dos mais recentes posicionamentos 

emitidos publicamente pelo Presidente da República, seja pela emissão do Decreto nº 
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425/2020, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, o questionado Decreto Municipal nº 

579/2020 instaurou risco de danos incomensuráveis à realidade local frente à pandemia 

global. 

 

A relativização das medidas preventivas, apenas quatro dias após a 

emissão do Decreto que restringia o comércio local - Decreto Municipal nº 578, de 

22.03.2020 (de atividades tidas como não essenciais) causa estranheza. 

 

Com a edição desse novo Ato Normativo, o Município de 

Juscimeira/MT foi na contramão do apregoado pelos órgãos de saúde mundiais, nacionais e 

estaduais. Vê-se que o próprio ato normativo é de duvidosa legalidade e constitucionalidade, 

pois usou como “considerandos/fundamentos” medidas preventivas ao combate do COVID-

19, mas o que se viu foram regulamentações que, pelo contrário, reduzem os cuidados com a 

população, vinculados intimamente com aspectos não jurídicos, mas econômicos, 

afrontando também a prevalência do interesse público primário. 

 

É, em apertada síntese, a história útil dos eventos. 

 

 

II) DO DIREITO 

 

NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL N. 579/2020 DE 26 DE 

MARÇO DE 2020 – IMPESSOALIDADE E ILEGALIDADE 

 

Como adiantado alhures, o Decreto Municipal aqui guerreado padece 

de insanáveis vícios. 

 

Para tanto, mister o estudo da Teoria dos Motivos Determinantes, 

assim conceituada nas lições do baluarte do Direito Administrativo Pátrio Celso Antônio 

Bandeira de Mello: 
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De acordo com esta teoria, os motivos que determinaram a vontade 

do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, 

integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação dos “motivos 

de fato” falso, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato 

mesmo quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, 

antecipadamente, os motivos que ensejariam a prática do ato. Uma 

vez enunciados pelo agente os motivos em que se calçou, ainda 

quando a lei não haja expressamente imposto essa obrigação de 

enunciá-los, o ato será válido se estes realmente ocorreram e o 

justificavam
1
. 

 

 

Nos ecos da consolidada jurisprudência do STJ, tem-se: 

 

ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS 

MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO 

JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. 1. 

Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao 

controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, 

cabendo observar que os motivos embasadores dos atos 

administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes 

legitimidade e validade. 2. "Consoante a teoria dos motivos 

determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados 

para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de 

legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos 

suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta 

de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele 

contido" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, 

julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011). (...) (Grifos acrescidos. 

AgRg no REsp 1280729/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 19/04/2012) 

 

 

Vê-se, com clareza solar, o ferimento de morte ao artigo 37, caput, da 

Constituição Federal, desrespeitando o princípio da IMPESSOALIDADE. 

 

Ora, não pode o gestor municipal, sem qualquer fundamento plausível, 

                                                 
1
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. e atual. até a Emenda 

Constitucional 57, de 18.12.2008. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 398. 
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valer-se de “considerandos” protetivos da saúde humana para fundamentar a derrogação de 

ato anterior calcado nas orientações sanitárias pertinentes ao combate à pandemia do COVID-

19. Valer-se de tal desiderato é se desvencilhar da responsabilidade de adotar medidas 

impopulares em momento de CALAMIDADE PÚBLICA, assumindo risco de danos 

irreversíveis. 

 

Noticiou-se nos veículos de imprensa, diversas reações das 

autoridades públicas nacionais contra o mencionado pronunciamento do Presidente da 

República. Ocorre, todavia, que tal não é o ponto nodal para o diagnóstico da ilegalidade. 

 

É que o Pronunciamento do Presidente da República não está elencado 

no artigo 51, da Constituição Federal como pertencente ao processo legislativo pátrio. 

Desnecessários grandes esforços para se perceber que não se está diante de qualquer ATO 

NORMATIVO EM ESPÉCIE. 

 

Em verdade, a postura adotada pelo Excelentíssimo Presidente da 

República e ratificada pelo Excelentíssimo Prefeito na edição do combatido decreto, vai na 

contramão dos seguintes diplomas normativos federais: PORTARIA Nº 188, DE 3 DE 

FEVEREIRO DE 2020, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, PORTARIA 

INTERMINISTERIAL Nº 5, DE 17 DE MARÇO DE 2020, PORTARIA 

INTERMINISTERIAL Nº 7, DE 18 DE MARÇO DE 2020, PORTARIA Nº 454, DE 20 DE 

MARÇO DE 2020, DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020 e DECRETO Nº 

10.288, DE 22 DE MARÇO DE 2020
2
. 

 

Vê-se da certidão acostada nesta data pelo Técnico Administrativo 

da Promotoria de Juscimeira que a cidade encontra-se “sem comando”, à mercê da 

proliferação do coronavírus o qual, DEUS NOS LIVRE, aqui encontraria um ambiente 

                                                 
2
 Lista completa disponível em 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MK0syn9T2AbKfzQpchzqRqAEcy6zXAnK5IxOqALAT4/htmlview 
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ideal para infecção em massa, com estabelecimentos comerciais funcionando 

normalmente, filas em lotéricas (pasmem!), etc., sem haja qualquer tipo de postura 

preventiva por parte do Poder Executivo Municipal. 

 

Assim, o O DECRETO MUNICIPAL N. 579 DE 26 DE MARÇO DE 

2020 traz a falsa impressão de que tudo voltou à normalidade, desprezando-se até mesmo o 

Decreto Estadual indigitado, que já havia abrandado restrições outrora estabelecidas e o 

Decreto 578/2020 emitido quatro dias antes pelo próprio ente municipal. 

 

Em suma, os motivos invocados pelo ato municipal guerreado 

padecem de ilegalidade (por extrato de validade pautado em pronunciamento do Presidente da 

República e desarmonia com o restante do ordenamento jurídico, em afronta ao interesse 

público primário) e pessoalidade (“animosidade política”), merecendo, pois, a atuação do 

Estado-Juiz para sua anulação. 

 

 

DIÁLOGO SISTEMÁTICO DAS FONTES – APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL 

 

É da Lei Maior: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

 

 

Harmonizando à tutela à saúde e tutela ao meio ambiente, é da Lei n. 

8.080/1990: 

 

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
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determinantes da saúde; 

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos 

campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 

2º desta lei; 

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das 

ações assistenciais e das atividades preventivas. 

 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único 

de Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica; 

c) de saúde do trabalhador; e 

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 

(...) 

V – a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido 

o do trabalho; (Grifos acrescidos) 

 

 

A tutela do meio ambiente no ordenamento jurídico mundial é 

respaldada pelo princípio da precaução. Conceituando tal norma, calha a lição de Paulo 

Affonso Leme Machado: 

 

O princípio da precaução (vorsorgeprinzip) presente no Direito 

alemão desde os anos 70, ao lado do princípio da cooperação e do 

princípio poluidor-pagador. Eckard Rehbinder acentua que “a 

Política Ambiental não se limita à eliminação ou redução da poluição 

já existente ou iminente (proteção contra o perigo), mas faz com que a 

poluição seja combatida desde o início (proteção contra o simples 

risco) e que o recurso natural seja desfrutado sobre a base de um 

rendimento duradouro. 

 

Gerd Winter diferencia perigo ambiental de risco ambiental. Diz que, 

“se os perigos são geralmente proibidos, o mesmo não acontece com 

os riscos. Os riscos não podem ser excluídos, porque sempre 

permanece a probabilidade de um dano menor. Os riscos podem ser 

minimizados. Se a legislação proíbe ações perigosas, mas possibilita 

a mitigação dos riscos, aplica-se o ‘princípio da precaução”, o qual 

requer a redução da extensão, da frequência ou da incerteza do 
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dano”
3
. 

 

 

Como uma luva, o trecho destacado há de orientar a interpretação 

deste ínclito juízo. Está-se diante de um risco desconhecido, uma pandemia de ordem 

global, que desaguou, inclusive, na inédita decisão do Comitê Olímpico Internacional em 

adiar as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Não pode o gestor municipal fechar os olhos 

para a triste realidade, adotando a inércia que pode se tornar mórbida, assombrada e 

flageladora dos direitos da população local. 

 

Sobre o princípio da precaução, a despeito de sua costumeira 

abordagem no Direito Ambiental, sua aplicação no caso concreto, vinculadas às medidas 

sanitárias e de saúde pública, encontra harmonia com os princípios do máximo benefício da 

tutela jurisdicional coletiva comum e do diálogo sistemático das fontes. 

 

 

VEDAÇÃO AO RETROCESSO 

 

Ademais, vê-se no caso em apreço que houve nítido retrocesso na 

proteção de direitos fundamentais (reconhecidos como direitos humanos no plano 

internacional) com a edição do Decreto nº 037/2020. 

 

Como é cediço, a chamada proibição de retrocesso ou efeito cliquet 

veda a edição de atos ou adoção de medidas que reduzam a proteção já conferida a direitos 

tidos como fundamentais, como são reconhecidos o direito à vida, à saúde e à dignidade à 

pessoa humana, sendo essa cláusula uma garantia para todos os indivíduos
4
. 

 

Desse modo, retroagindo com medidas de prevenção ao COVID-19, o 

                                                 
3

 Grifos acrescidos. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012. p. 98-99. 
4
RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 2. ed. São Paulo – 

Saraiva, 2012. p. 209/210. 
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Prefeito Municipal também violou tal cláusula, atingindo diretamente direitos fundamentais 

da população. 

 

 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 

A ampla gama de atribuição ministerial não pode encontrar limite em 

obstáculos geográficos. O Ministério Público brasileiro está presente em toda a extensão 

territorial. Ocorre que, infelizmente, os aspectos estruturais da Administração Pública nem 

sempre são condizentes com o necessário para a garantia do direito constitucional à saúde. 

 

Vale ressaltar, exemplificadamente, que até hoje (30/03/2020) o 

Município de Juscimeira/MT não possui os kits de exame para confirmar, de forma rápida e 

eficiente, o diagnóstico de pacientes portadores ou não do COVID-19. E essa ausência de 

testes implica a falsa percepção de que não há ou há poucos casos no Município. 

 

Vale aqui mencionar novamente a certidão do Técnico Administrativo 

que menciona o alarmante caso de seu irmão, acometido com TODOS os sintomas 

amplamente divulgados da COVID-19, encontrando-se entubado e na UTI nesse momento, 

sem que haja ainda um diagnóstico positivo para a doença provocada pelo Coronavírus. 

 

Portanto, há extremada probabilidade, tanto aqui como nos 

demais municípios mato-grossenses, de que o número de pessoas portadores do novo 

coronavírus seja bem superior aos identificados até esta data. 

 

Com essas particularidades, indaga-se: é proporcional vincular a 

decretação de emergência local à existência de casos suspeitos? Qual a forma processual de 

conferir celeridade ao combate da inércia municipal? 

 

 A resposta encontra chancela no artigo 373, do Código de Processo 
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Civil, o qual prevê que o ônus da prova incumbe: 

 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. 

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de 

obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da 

prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, 

caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do 

ônus que lhe foi atribuído. (Grifos acrescidos) 

 

 

Vê-se que a inversão do ônus da prova é medida de rigor. Se está 

diante de uma pandemia global, cujos esforços médicos estão alinhados para a obtenção de 

vacina, produção de fármacos e de equipamentos médicos. 

 

Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 

Vinculante nº 38, compete ao Município fixar o horário de funcionamento do horário 

comercial, de modo que cabe ao Gestor Municipal restabelecer a suspensão de funcionamento 

nos termos do antigo decreto.. 

 

Nessa quadra, requer o Ministério Público a inversão do ônus da prova 

de tal sorte que o MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT demonstre que a ausência de 

quarentena, liberação de academias e congêneres, de isolamento, de restrição do comércio de 

atividades não essenciais e demais atividades de aglomerações públicas, como emana do 

Decreto 579/2020, são as medidas mais adequadas, necessárias e proporcionais
5
 ao caso e que 

não acarretarão no incremento risco de contaminação pelo COVID-19. 

 

 

                                                 
5
Nesse ponto, adotamos a classificação do Professor Virgílio Afonso da Silva, sintetizada no artigo “O 

proporcional e o razoável”, publicado na Revista dos Tribunais em 2002, páginas 23-50, disponível no link 

https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/1495/1179. 
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TUTELA DE URGÊNCIA 

 

O art. 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade da tutela 

de urgência nas hipóteses declinadas: 

 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

 

O Código de Processo Civil dispõe que para a concessão da tutela de 

urgência há a necessidade de haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito pleiteado, o qual já foi devidamente demonstrado nos tópicos pretéritos. 

 

Acerca do perigo de dano, assim ensina Guilherme Rizzo Amaral 

citando os ensinamentos de Teori Zavascki (Comentários às Alterações do Novo CPC, São 

Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015, p.400): 

 

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja a 

antecipação assecuratória é o risco concreto (e não o hipotético ou 

eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do 

processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer parecer 

ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). 

 

O preenchimento do requisito é gritante. Basta perceber a mobilização 

nacional do Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Legislativo e Poder Executivo para 

combate à pandemia. A cada minuto que se permite aglomerações em Juscimeira/MT, sem as 

restrições necessárias, assume-se o risco de proliferação do vírus nesta cidade, maculando, 

assim, o princípio da precaução. 

 

Ressalta-se, ainda, que, prevalecendo o Decreto impugnado, é 

faticamente impossível que a combativa vigilância sanitária municipal consiga fiscalizar todos 

os estabelecimentos comerciais da municipalidade para identificar se está havendo ou não a 
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aglomeração de pessoas e se os responsáveis por esses estabelecimentos estão observando as 

normas sanitárias, o que contribuirá, ainda mais, para a instauração do caos social. 

 

Urge, pois, a atuação do Estado-Juiz, initio littis, no condão de obstar 

o sangramento da população de Juscimeira, com a chancela da tutela de urgência a seguir 

detalhada. 

 

 

 

III) DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, animado pelos artigos 37, 196 e 225 da Constituição 

Federal de 1988, além dos demais diplomas normativos citados, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso requer: 

 

a) sem a oitiva da parte contrária, EM SEDE DE TUTELA DE 

URGÊNCIA: 

 

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

579, DE 26 DE MARÇO DE 2020, reestabelecendo-se as restrições previstas no DECRETO 

MUNICIPAL N. 578  DE 22 DE MARÇO DE 2020; 

 

a.2) a determinação de imediata publicação da petição inicial e da 

decisão interlocutória concessiva da tutela de urgência no site da Prefeitura Municipal de 

Juscimeira/MT, na página inicial, enquanto perdurar o processo; 

 

a.3) a inversão do ônus da prova nos moldes apontados; 

 

a.4) a fixação de multa diária por descumprimento dos itens 

anteriores, a ser imputada pessoalmente ao gestor no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
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reais), a ser revertida aos fundos públicos de combate ao COVID-19; 

 

b) haja a publicação do edital ao qual se refere o art. 94 do Código de 

Defesa do Consumidor; 

 

c) seja o Município de Juscimeira/MT citado no endereço indicado no 

preâmbulo deste petitório, para que, querendo, responda ao termo da presente demanda, sob 

pena de revelia, confissão e demais cominações legais, no moldes dos arts. 344 e seguintes, do 

Código Processo Civil; 

 

d) sejam, ao final, julgados procedentes os pedidos principais, de tal 

sorte a ver declarada confirmada a tutela de urgência, no afã de: 

 

d.1) ser declarada a nulidade do Decreto Municipal Combatido; 

 

d.2) ser a parte ré condenada na obrigação de fazer consubstanciada na 

manutenção das restrições do Decreto Municipal n. 578/2020, na manutenção do reforço da 

atuação diária de atuação da vigilância sanitária durante o estado de calamidade vivenciado e 

reconhecido tanto pela Organização Mundial de Saúde como pela Lei Federal nº 13.979/2019; 

 

e) sejam, por fim, deferidos todos os meios legais de prova, bem como 

os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código de Processo Civil, mas 

hábeis a provar a verdade dos fatos em que se funda a presente demanda, mormente a prova 

pericial e testemunhal (art. 369, CPC), requerendo, desde já, a juntada da íntegra do 

Procedimento Administrativo registrado no SIMP sob o n.º 000125-063/2020; 

 

f) a condenação do Município de Juscimeira/MT nas custas 

processuais e demais ônus da sucumbência, revertidos ao Fundo Estadual de Direitos Difusos. 

 

Por fim, resta presente o interesse em transacionar com o réu, desde 
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que seja apresentada proposta nos autos com a brevidade que o caso requer, sugerindo-se o 

prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) após a intimação do representante legal do 

Município acerca de eventual decisão liminar concessiva. 

 

Apesar de seu valor inestimável, o Ministério Público atribui à causa o 

valor de R$100.000,00 (cem mil reais), para efeitos de alçada. 

 

 

 

 

Juscimeira/MT, 30 de março de 2020. 

 

 

 

 

ADALBERTO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 

Promotor de Justiça 
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