
AO JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE ITACOATIARA/AM.

A  DEFENSORIA  PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS  e  o  MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS,  por intermédio dos membros subscritores,  no

uso de suas atribuições constitucionais, insculpidas nos artigos 127, caput, 129, inciso III e 134

da Lex  Fundamentallis  e legitimados pelas disposições do artigo 5º, incisos I e II da Lei nº

7.347/85 c/c o artigo 4º, inciso VI da LC 80/94, art. 1º da LCE 01/90, da Lei Orgânica Nacional

nº 8.625/93, da Lei  Complementar Estadual nº 011/93 e por força dos  arts.  81 e 82 da Lei

8.078/90, atuando em benefício da população do Estado do Amazonas, notadamente os da

Comarca de Itacoatiara, vem perante este juízo propor a presente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

(com pedido de tutela provisória de urgência)

em face de LOJAS AMERICANAS S.A.,  pessoa jurídica de direito privado, portadora do

CNPJ nº 33.014.556/0001-96, localizada na Av. Parque, nº 762, Shopping Ita Mall, centro, nesta

cidade, pelos fatos e fundamentos abaixo elencados.
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DOS FATOS

Desde o dia 11 de março de 2020, a OMS (Organização Mundial de Saúde), órgão

vinculado à ONU (Organização das Nações Unidas), declarou situação de Pandemia mundial

em relação ao NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), doença causada pelo novo coronavírus

(Sars-Cov-2).

Nessa esteira, os Governos Federal e do Estado do Amazonas, decretaram situação de

calamidade  pública  e  estado  de  emergência,  conforme  atos  normativos  anexos  (Decreto

Legislativo do Congresso Nacional nº 6/2020, publicado no DOU de 20/03/2020 e Decreto nº

42.061/20 do Governo do Amazonas, publicado no DOE de 16/03/2020).

Ainda no plano federal,  sobreveio  a edição da Lei  n.  13.979/2020 que estabeleceu

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional,

incluindo o isolamento às pessoas doentes e contaminadas e a quarentena às pessoas com

suspeita de contaminação.

No Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus

COVID-19  (Ministério  da  Saúde)1,  verifica-se  que  as  medidas  necessárias  a  evitar  a

proliferação e contágio demandam restrição de contato e de circulação nos espaços urbanos

ou rurais, sendo o isolamento social em domicílio a medida oficialmente adotada pelos entes

federativos como política pública de combate à pandemia.

Ademais,  todas  as  declarações  públicas  das  autoridades  sanitárias  alertam para  o

risco  de  crescimento  exponencial  da  Covid-19,  nos  próximos  meses,  em  função  da

transmissão  comunitária  do  vírus,  reforçando,  portanto,  a  necessidade  de  isolamento  e

distanciamento social.

No Amazonas, até o dia 01 de abril de 2020, segundo dados oficiais do Governo do

Estado do Amazonas, 200 casos de   coronavírus   haviam sido registrados em todo o território

estadual, sendo 21 deles no interior – 4 na cidade de Itacoatiara/AM.
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As medidas de isolamento se intensificam (ou  deveriam se intensificar) a cada dia. O

Governador do Amazonas determinou a suspensão, pelo prazo de 15 dias, a partir do dia

21/03/2020, do atendimento ao público em geral de todos os restaurantes, bares, lanchonetes,

praças de alimentação e similares, limitando-se o funcionamento para serviço de entrega em

domicílio e como pontos de coleta, assim como boates, casas de shows, casas de eventos e de

recepções, salões de festas, inclusive privados, parques de diversão, circos e estabelecimentos

similares. Além disso, igrejas, templos religiosos, lojas maçônicas e estabelecimentos similares

também estão com suas atividades suspensas a partir deste sábado, tudo por força do Decreto

42.099/2020.

Na esfera educacional, União, Estados e Municípios, assim como a rede privada de

ensino,  têm suspendido  as  aulas,  proibido qualquer  evento  que  haja  número  elevado  de

aglomeração de pessoas.

No que tange à mobilidade urbana, o serviço de transporte público nas cidades sofreu

significativa redução da frota, para evitar a aglomeração de pessoas em terminais e ônibus. O

transporte de pessoas pela via fluvial, também foi restringido pelo Governo do Amazonas

(Decreto 42.087/2020), excetuando-se os casos de urgência, prestação de serviços e transporte

de mercadorias, inclusive com validade asseverada pela Justiça Federal no Amazonas, até a

data  de  distribuição  da  presente  ação  (Autos  de  n.  1005228-73.2020.4.01.3200  –  1a.  Vara

Federal). 

Ante  o  contexto,  importante  destacar  que  já  houve  transmissão  comunitária  no

Estado  do  Amazonas.  A  chamada transmissão comunitária ou transmissão

sustentada representa o     mais     alto  grau  de  risco  epidemiológico  de  uma  

epidemia.

Isto  porque,  diferentemente  da  transmissão  local,  a  transmissão

comunitária indica que o vírus está circulando no Estado do Amazonas sem que
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seja possível se determinar a cadeia de transmissão entre as pessoas infectadas.

Como sabido, o aumento do número de casos de pacientes infectados pelo

COVID-19 é circunstância que se apresenta como grande desafio para o sistema

público de saúde, já que um percentual significativo dos pacientes infectados –

em especial aqueles integrantes dos chamados grupos de risco – apresentarão

quadros  de  saúde  com  comprometimento  grave  do  sistema  respiratório,

tornando necessário o uso de respiradores mecânicos para possibilitar a

ventilação adequada dos pulmões.

Tais  equipamentos  de  respiração mecânica são escassos e,  usualmente,

somente se encontram disponíveis em leitos de unidades de terapia intensiva e

em centros cirúrgicos.

É  fato  público  e  notório  que  ainda  não  há  leitos  suficientes  com

respiradores  e  unidades  de  terapia  intensiva no Hospital  de  Itacoatiara,  bem

como que os pacientes em estado grave têm que ser transferidos para Manaus em

trajeto tortuoso que dura de 04 horas a 06 horas. 

Também as autoridades de saúde informaram pelo noticiário nacional que

a evolução do quadro clínico da doença é rápida e a evolução para o óbito pode

se dar em questão de poucas horas, o que torna ainda mais urgente a observância

das regras de isolamento social.

Ocorre que as Lojas Americanas de Itacoatiara,  em frontal  violação ao

Decreto nº 867/2020, ainda estão em funcionamento com aglomeração de pessoas,

conforme fiscalização in loco pela Promotora de Justiça Tania Maria de Azevedo

Feitosa, no dia 28 de março de 2020, juntamente com a Polícia Militar, momento

em que foi determinado que a mesma procedesse o fechamento do comércio.

A despeito, em afronta a determinação, novamente no dia 02 de abril de
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2020, foi realizada inspeção pessoal, com resultado idêntico, momento em que foi

requisitado  que  a  Vigilância  Sanitária  procedesse  a  devida  autuação  do

Estabelecimento Comercial.

Cabe  ressaltar  que,  apesar  de  no  dia  02  de  abril  de  2020,  a  Loja  se

encontrar limitada por fita zebrada em todo ambiente da loja, havia clientes em

seu  interior  e  a  loja  estava  funcionando  normalmente,  apesar  de  não  se

enquadrar  como  fornecedora  de  produtos  essenciais  (quais  sejam  gêneros

alimentícios de primeira necessidade: arroz, feijão, óleo, carne, etc). 

Saliente-se  ainda,  que  os  gêneros  alimentícios  comercializados  pelo

estabelecimento se restringem a salgados, chocolates, achocolatados e biscoitos,

não  se  podendo  dizer  que  se  enquadrariam  em  produtos  essenciais  para

subsistência humana.

Ressalte-se também que não há essencialidade nos serviços prestados pelo

estabelecimento comercial em apreço, uma vez existem diversos supermercados

nas  imediações  funcionando há  menos de  uma quadra  da  loja  e  capazes  de

fornecer gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza à população local.

Diante de tal cenário e considerando o quadro de transmissão comunitária

do COVID-19 no município de Itacoatiara que já superou, inclusive, o município

de Parintins em casos confirmados, resta evidenciada a necessidade urgente de

interdição e lacre do citado estabelecimento comercial por não atendimento das

medidas impostas pela vigilância sanitária e em total desconformidade com a

legislação vigente e normas internacionais da OMS, colocando em risco a saúde

da coletividade.
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DO DIREITO

I  –  DA  LEGITIMAÇÃO  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  E  DO  MINISTÉRIO

PÚBLICO  PARA  TUTELA  DOS  DIREITOS  METAINDIVIDUAIS  E  INTERESSES

COLETIVOS

Para  dar  corpo à  garantia  gravada no inciso  LXXIV do  artigo  5º  da  Constituição

Federal, o legislador constituinte ordenou aos Estados, no subseqüente artigo 134 da Carta

Política, a criação de órgão estatal próprio para outorgar aos pobres o direito básico de acesso,

integral  e  gratuito,  à  tutela  jurisdicional,  nominado  pela  própria  Constituição  como

Defensoria Pública, tida e havida como instituição essencial à função jurisdicional do Estado.

No mesmo sentido, prescreve a Carta Constitucional, em seu art. 127, ser o Ministério

Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional, atribuindo-lhe a missão de

defender  a  ordem  jurídica,  o  regime  democrático  e  os  interesses  sociais  e  individuais

disponíveis.  A  Constituição  Federal  aponta,  ainda,  a  função  institucional  do  Ministério

Público  (art.  129,  inciso III)  de  promover  a  ação civil  pública  objetivando a proteção dos

interesses difusos e coletivos.

Portanto,  pelo  plexo  de  normas  aqui  alinhavado,  tendentes  a  democratizar  a

legitimação  para  a  promoção  das  Ações  Coletivas,  indene  de  dúvidas  a  legitimidade  ad

causam também detida pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público para o patrocínio de

Ações Civis Públicas que visem não só a proteção do direito ambiental, do consumidor, do

idoso, da criança e do adolescente, mas, em especial, a qualquer interesse difuso ou coletivo

ou individual homogêneo. 

Com referência aos direitos difusos, dispõe o Código de Defesa do Consumidor (art.

81, Inciso I) que são assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que

sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. É o caso dos

autos, em que a saúde pública é direito transindividual e indivisível, cuja titularidade é de toda
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a universalidade de pessoas.

Assentadas  estas  premissas,  a  legitimidade  das  instituições  encontra-se

definitivamente consolidada com a edição da Lei Federal nº 11.448, de 15 de janeiro de 2007,

introdutora de redação nova ao artigo 5º da Lei n° 7.347/85, que passou a vigorar da seguinte

forma:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
I – o Ministério Público;
II – a Defensoria Pública;

Por sua vez, a edição recente da Lei Complementar Federal nº 132/09, que alterou

dispositivos da Lei Orgânica da Defensoria Pública (LC 80/94), modificou inteiramente suas

atribuições, asseverando sua legitimação para propositura de ação civil pública, vejamos:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 
VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de
propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais
homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de
pessoas hipossuficientes;

No mesmo sentido, dispõe o art. 25, inciso IV, da Lei nº 8.625/93, que:

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual,
na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e
individuais indisponíveis e homogêneos;

II  –  DAS  RELAÇÕES  CONSUMERISTAS.  OBSERVÂNCIA  DE  DIRETRIZES

BÁSICAS.  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  E  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR

GARANTINDO O DIREITO À SAÚDE DOS CONSUMIDORES.

Inicialmente,  imperioso destacar  que o art.  6º  da Constituição Federal  traz rol  de

direitos  sociais  de  observância  obrigatória  ao  Estado  brasileiro,  elencando,  dentre  eles,  o

direito à saúde – que, como consectário do direito à vida, é de titularidade universal,  de
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todos.

Ainda  em  relação  à  proteção  do  direito  à  saúde,  dispõe  o  art.  196  do  texto

constitucional que é dever do Estado a sua proteção. Veja-se:

Art.  196.  A  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Em consonância com a Constituição Federal de 88, a defesa do consumidor também é

princípio  norteador  da  atividade  econômica,  de  modo  que  até  mesmo  as  relações

desenvolvidas  pelas  grandes  empresas  que  desempenham  atividade  econômica  devem

observar a defesa dos consumidores em sua atuação. Diz o texto constitucional:

Art.  170.  A  ordem  econômica,  fundada  na  valorização  do  trabalho
humano e na livre iniciativa,  tem por fim assegurar  a todos existência
digna,  conforme os  ditames  da  justiça  social,  observados  os  seguintes
princípios: 
V – defesa do consumidor; 

Materializando as diretrizes elencadas na Constituição de 88, o Código de Defesa do

Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90) determina diretrizes a todas as leis consumeristas do

país, tutelando a saúde do consumidor, vejamos:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento  das  necessidades  dos  consumidores,  o  respeito  à  sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos,
a  melhoria  da  sua  qualidade  de  vida,  bem  como  a  transparência  e
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

Mesmo  em situações  de  absoluta  normalidade,  o  CDC já  determina  o  respeito  à

dignidade e saúde dos consumidores.  Em situações extraordinárias, a norma jurídica deve

ser interpretada com maior higidez, de modo a não permitir sua mitigação, como nos casos

de abertura de estabelecimentos que permitam a aglomeração de pessoas.

Além do aspecto transindividual do direito, tem-se que há uma relação de consumo
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na qual, ante a situação fática, a coletividade de consumidores é colocada em situação de

exacerbada vulnerabilidade.

Com relação à defesa do consumidor, trata-se de garantia fundamental expressa no

art. 5º, XXXII, da Constituição Federal, erigida, portanto, a patamar constitucional.

Em âmbito infraconstitucional, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece ser

direito do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por

práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos (art. 6º,

inciso I).

A Lei Federal n° 13.979/2020, em seu art. 3°, parágrafo 8°, disciplina que as medidas

previstas na Lei,  quando adotadas, deverão  resguardar o exercício e o funcionamento de

serviços públicos e atividades essenciais – nos quais não se insere a atividade desenvolvida

pela Requerida.

Vê-se,  portanto,  que  somente  serviços  essenciais  gozam  de  especial  proteção,

considerando a sua relevância para toda a coletividade. 

No Estado do Amazonas, vigora o Decreto nº 42.101/20201, determinando a suspensão

dos estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais, dentre outras medidas.

Em  âmbito  municipal, foi  editado  o  Decreto  nº  867/2020,  que  determinou  a

suspensão de atividades, pelo prazo de 15 dias, tendo sido estes prorrogados pelo Decreto

nº 878/2020. Dispõe o art. 3º, parágrafo único daquela norma, que:

Art. 3º. Parágrafo único. As empresas que participem em qualquer fase da
cadeia produtiva e de distribuição de produtos de primeira necessidade
para população deverão manter suas atividades, tais como distribuidoras,
revendedoras  de  alimentos,  medicamentos,  produtos  de  limpeza  e
higiene, água, gás, postos de combustíveis, supermercados, mercadinhos,
serviços de entregas domiciliares de alimentação, lanchonetes, sorveterias
e restaurantes,  desde que não comercializem bebidas alcoólicas.  (grifos
nossos)

1  Em consonância com os decretos estaduais nº 42.099 e 42.063.
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 Como é de conhecimento público e notório, a empresa demandada não participa da

cadeia produtiva e da distribuição de produtos de primeira necessidade para a população. A

despeito de haver o comércio de gêneros alimentícios (chocolates, biscoitos, ovos de páscoa,

barras  de cereal,  pacotes  de salgadinho,  etc),  nenhum deles se encaixa como    produto de  

primeira necessidade.

Além disso, observa-se que a empresa demandada comercializa diversos outros tipos

de produtos (roupas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos,  cds,  dvds, etc) e é exatamente por

conta da variedade de produtos vendidos que há a possibilidade de aglomeração de pessoas

no  sobredito  estabelecimento,  aumentando  as  chances  de  proliferação  desenfreada  da

COVID-19 (coronavírus).

Neste ínterim, a requerida possui grande espaço consolidado no mercado exatamente

pela venda de outros departamentos, restando a alimentação restrita a itens supérfluos ou em

rasa quantidade na “boca do caixa”.

Outrossim, a rede possui grande arcabouço manter suas vendas por meio virtual, às

quais seguem em pleno vapor, como se confere no próprio sítio eletrônico da requerida.

Logo, o enquadramento jurídico é de loja de departamento e não de supermercado ou

outro setor essencial à manutenção da vida na presente pandemia.

Em específico ao interesse público desta comarca, o estabelecimento da requerida se

insere a 220 (duzentos e vinte metros) do maior mercado da cidade, e com mesma distância

de uma padaria, estando ainda a 20 metros de uma rede de farmácias. 

Do exposto, inexiste prejuízo público no respeito ao decreto municipal e manutenção

da  ordem  com  o  fechamento  da  rede,  pois  a  sociedade  dispõe  de  alternativas  que  se

enquadram como de primeira necessidade na região.

Portanto,  torna-se  impreterível  o  dever  de  fechamento  da  rede  requerida  nesta

comarca, respeitando-se o decreto municipal em destaque.
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III – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA

O  adiantamento  de  parte  e  efeitos  da  tutela  pretendida  é  perfeitamente  cabível

liminarmente e sem oitivar a parte contrária, em virtude de estarem presentes os requisitos

aludidos pelo art. 300 do CPC, que, se presentes, não deixam margem de discricionariedade

ao magistrado, a não ser concedê-la.

A probabilidade do direito assevera-se pela pela notoriedade dos fatos (art. 374, I do

CPC), que independem de prova e fornecem substrato probatório e cunho de veracidade do

alegado  –  especialmente  no  que  diz  respeito  à  proliferação  da  pandemia,  à  espécie  de

produtos  comercializados  no  estabelecimento  demandado  e  à  necessidade  de  adoção  de

medidas urgentes para lutar contra o vírus.

Já o perigo de dano reside no fato de que direito fundamental da população, qual

seja,  a  saúde,  reclama  urgência  e  salvaguarda  em  momento  de  pandemia,  sob  pena  de

proliferação  do vírus,  de  modo que  a  concessão da tutela  de  urgência  é  indispensável  à

preservação da saúde, segurança e bem estar da população e consumidores.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. 

Nem se argumente Exa., da necessidade de prévio contraditório, como  conditio sine

qua non, para deferimento da medida, visto que nosso sistema cautelar acolhido pelo CPC e

utilizado nas antecipações satisfativas autoriza a concessão da medida sem oitivar os réus,

mormente porque o princípio constitucional do contraditório não se sobrepõe, por certo, ao

direito à saúde, especialmente enquanto perdurar situação extraordinária.

Os  esforços  para  conter  a  expansão  de  pessoas  infectadas  pelo  COVID-19  são

imediatos,  sendo  que  a  demora  em uma ou duas  semanas  poderá  trazer  um cenário  de

catástrofe irreparável.

Nesse ponto, imperioso ressaltar que o Município de Itacoatiara somente possui 2
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(dois) respiradores  2   – equipamento essencial ao tratamento da saúde das pessoas em estado

avançado de infecção pelo COVID-19, de modo que, em se espalhando a doença pela cidade,

o pior dos cenários é o que deve se esperar. 

Outrossim, na presente data, em inspeção pessoal, por parte deste Ministério Público,

já se notou o descumprimento ao decreto, mesmo em ciência inequívoca da requerida. Logo,

o contraditório prévio apenas postergaria o interesse na saúde pública.

Em  seu  giro,  pela  grande  capacidade  econômica  da  rede,  possui  condições  de

suportar  o  fechamento  imediato,  como  tem  ocorrido  em  todo  o  país  –  análise  da

proporcionalidade.

Destarte,  requer que este juízo plantonista se digne conceder a tutela de urgência,

sem  ouvir  a  parte  contrária,  determinando  que  a  Requerida  se  abstenha  de  manter  seu

regular funcionamento, observando-se o disposto na legislação federal, estadual e municipal

em relação ao estado de emergência de saúde relativa ao COVID-19, sob pena de multa de

diária, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

DO PEDIDO

Ante todo o exposto, requer-se:

a) em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, sem oitiva prévia

da parte demandada, condenar a Ré ao cumprimento de obrigação de não fazer, nos termos

dos artigos 84 do CDC, artigo 300 do Código de Processo Civil e 3º da Lei 7.347 de 1985,

obrigação  esta  consistente  em  se  abster  de  abrir  regularmente  o  seu  estabelecimento,

interrompendo todas as suas atividades físicas ao longo do período de emergência de saúde

relativa ao COVID-19, mantida a possibilidade de funcionamento através de seu site mediante

entrega (delivery);
2 Para uma população municipal de mais de 100.000,00 (cem mil) habitantes. Em agravante, a cidade é a maior da região, 
atraindo a população de cidades diversas ao redor para os serviços essenciais.
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b)  a  cominação  de  multa  diária  (astreintes),  prevista  no  artigo  537  do  Código  de

Processo Civil, artigo 84, § 4º do Código de Defesa do Consumidor e artigo 11 da Lei 7347/85,

no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por cada dia de descumprimento da medida,

sendo  o  valor  auferido  integralmente  destinado  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de

Itacoatiara, para utilização exclusiva em bens e serviços no combate ao Covid19, mediante

comprovação nos autos;

c) o encaminhamento ao Município de Itacoatiara de eventual decisão concessiva da

tutela liminar de urgência, para que adote as medidas necessárias visando o cumprimento da

tutela de urgência, com identificação do responsável pela desobediência legal, acionando os

órgãos de segurança e organização social e sanitária, sob pena de multa diária no valor de R$

500.000,00  (quinhentos  mil  reais)  por  cada  dia  de  descumprimento  da  medida,  além das

sanções administrativas, cíveis e penais.

d) A dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros encargos, em vista do

disposto no artigo 18, da Lei n° 7.347/85;

e) a citação da Requerida para, querendo, no prazo legal, apresentar contestação, sob

pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;

f)  ao  fim,  após  a  instrução  probatória,  seja  a  presente  ação  julgada  procedente,

confirmando-se a tutela provisória de urgência requerida.

Requer-se a oportunidade de ampla produção probatória por parte dos Autores, sem

exceção de nenhuma, inclusive testemunhal, documental e pericial.
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Requer-se, por fim, a intimação pessoal dos membros das instituições, bem como a

contagem em dobro de todos os prazos processuais, nos termos do disposto no Código de

Processo Civil.

Dá-se à causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para efeitos fiscais, vez

que, em razão da natureza da ação, mostra-se indeterminável.

Nestes termos,

Pedem deferimento.

Itacoatiara, 2 de abril de 2020.

OSWALDO MACHADO NETO      TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA

   Defensor Público do Estado  Promotora de Justiça

BRUNO FIORIN HERNIG            MARCELO AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA

  Defensor Público do Estado  Promotor de Justiça
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