
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VISEU  

EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VISEU  

  

  

  

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da Promotora de Justiça, ao final 
assinada, vem propor contra o MUNICÍPIO DE VISEU, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, na pessoa de seu representante legal (v. art. 12 do CPC), a presente 

  

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

  

  

de título executivo extrajudicial (TERMO DE COMPROMISSO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA)  com fundamento no art. 5º, § 6º, da Lei nº 
7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e art. 566, II do CPC, expondo e requerendo, para 
tanto, o seguinte: 

  

I - DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

  

É indiscutível a legitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO para a propositura da 
presente Ação de Execução, uma vez que é o Órgão Ministerial, na condição de 
representante dos interesses e direitos atinentes à infância e juventude, o credor das 
obrigações assumidas pelo Demandado, conforme se extrai do art. 566 do CPC, do 
art.5º § 6º da Lei nº 7.347/85 e das disposições constantes da própria Constituição 
Federal (art. 127 e 129) e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

  

II - DO CABIMENTO 

  

O Termo de Ajustamento de Conduta constitui Título Executivo Extrajudicial na forma 
prevista no art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/ 85, sendo pacífico, em doutrina e jurisprudência, o 
cabimento da ação de execução em face da Fazenda Pública fundada em título 
extrajudicial (STJ, 3º Turma, Resp. 42774-6-SP, 9.8.94 Rel. Ministro Costa Leite, 



RJSTJ, 6(63)435; no mesmo sentido: Pleno TRF/4 EI 89.04.03695-0 PR, 18.10.89, Rel. 
Gilson Dipp, RTRF/4, 5/25). 

  

III- DOS FATOS, DAS OBRIGAÇÕES E DA INADIMPLÊNCIA 

  

                                               Em decorrência de informação contida em representação 
encaminhada a esta Promotoria de Justiça, pelos membros do Conselho Tutelar desta 
Comarca, contra a Prefeita deste Município Dra. XXXXXXXXXX, denunciando 
irregularidades do Governo Municipal, que vinha impedindo com sua ação e omissão o 
regular funcionamento do referido Conselho, foi instaurado Procedimento 
Administrativo nº002/99 – MP-PJV, o qual tramitou perante esta Promotoria de Justiça, 
objetivando a devida apuração dos fatos e responsabilidades (DOC. 01). 

  

                                               Em conclusão do referido Procedimento, restou provado 
que irregularidades do Governo Municipal, estavam impedindo com sua ação e omissão 
o regular funcionamento do Conselho Tutelar, em virtude disto em XX de XXXXX de 
XXXX, o executado, através de seu representante legal, firmou TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA em anexo, através do qual comprometeu-se, entre 
outras obrigações a atualizar o repasse da verba mensal, necessária a manutenção e 
funcionamento do Conselho Tutelar, no prazo de 30 dias, a contar da assinatura do 
Termo (item 1.4 da Cláusula Terceira do referido Termo). 

  

                                               Ocorre, Exa., que tal obrigação não foi cumprida, nos seus 
exatos termos, como se infere do Of. nº XXX/XX de XX de XXXXX de XXXX, da 
Lavra dos Conselheiros Tutelares (doc. 03) que informam que no ano de XXXX, o 
Conselho Tutelar, recebeu apenas três (03) parcelas de R$ 180,00(cento e oitenta reais) 
referentes aos meses de março, abril e maio do ano pretérito. Neste ano de XXXX, nada 
receberam de verba para a manutenção do referido Conselho, conforme se extrai do 
documento acima citado. 

  

                                               O Executado comprometeu-se também a fazer constar na 
Lei Orçamentária Municipal para o exercício de XXXX, recursos necessários ao 
funcionamento do Conselho Tutelar, os quais seriam repassados mensalmente ao 
referido Conselho, durante o ano de XXXX (item 1.5 da Cláusula Terceira do Termo 
de Ajustamento de Conduta em referência). Realmente Exa., na Lei Orçamentária 
Municipal, exercício XXXX (doc 04) constou a previsão dos recursos em questão, no 
entanto, os mesmos nunca foram repassados ao Conselho Tutelar. Assim, como na atual 
Lei Orçamentária para o exercício XXXX (doc 05) consta a previsão de recurso no 
montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para manutenção dos Conselhos de Direito 
da Criança e do Adolescente e Tutelar, no entanto, até a presente data, nada foi 



repassado aos referidos Conselhos, que aliás, o Conselho de Direito da Criança e do 
Adolescente, no momento, existe somente em lei, já que o mandato dos Conselheiros 
findou-se em outubro de XXXX, e desde então não foi realizado eleições para escolha 
dos Conselheiros representante da comunidade. 

 
                                               O Executado comprometeu-se ainda a apoiar a 
participação dos conselheiros tutelares em encontros, seminários regionais e cursos 
de capacitação relativos ao seu trabalho, custeando passagens, inscrições e diárias 
(item 1.6 da Cláusula Terceira do Termo de Ajustamento de Conduta em epígrafe), 
obrigação esta que também não foi cumprida, conforme consta nos ofícios nº XX/XX e 
XX/XX ambos de XX de XXX de XXXX, da lavra do então Presidente do Conselho 
Tutelar XXXXXXXX (Docs. 06 e 07), onde solicita a Secretaria Municipal de Finanças 
e a Secretaria Municipal de Educação, com base no Termo de Ajustamento de Conduta, 
item 1.6, recursos para custear as despesas dos Conselheiros, a fim de possibilitar a 
participação destes em curso de capacitação, o que não foi obtido resposta, pois nenhum 
recurso foi liberado ao Conselho Tutelar que possibilitasse aos conselheiros irem a 
qualquer curso de capacitação. 

  

                                               O Executado comprometeu-se, também a fornecer, 
sempre que necessário, passagens e diárias aos conselheiros tutelares para 
deslocamento da sede do Município à trabalho, e apoiar de forma irrestrita e no 
que for necessário, o trabalho dos referidos conselheiros nas localidades deste 
município, como fornecimento de transporte, caso possível, ou passagens e diárias 
(item 1.7 e 1.8 da Cláusula Terceira do Termo de Ajustamento de Conduta em anexo), 
obrigação esta que não foi cumprida, pois nenhuma ajuda, seja transporte ou diárias, foi 
fornecida aos Conselheiros, que possibilitasse os deslocamentos dos mesmos, da sede 
do Município à trabalho, conforme consta nos ofícios nº XX/XXXX de XX de XXXX 
de XXXX e XXX/XXXX de XX de XXXX de XXXX, ambos da lavra do então 
Presidente do Conselho Tutelar XXXXXXXXXX, onde solicita à Secretaria Municipal 
de Educação e Secretaria Municipal de Finanças recursos para deslocamento dos 
Conselheiros à trabalho, o que não foi atendido, conforme se infere do of. nº XXX/XX 
de XX de XXXXX de XXXX, da lavra dos conselheiros, onde informam que do Termo 
de Ajustamento de Conduta, somente os itens 1.1 e 1.2, da Cláusula Terceira foram 
cumpridos. 

  

                                               Diante do exposto, verifica-se que o Município de Viseu, 
ora executado, encontra-se em nítida situação de inadimplência, diante das obrigações 
assumidas nos itens 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 da Cláusula terceira do Termo de 
Ajustamento de Conduta, o que vem impedindo a efetiva atuação do Conselho Tutelar 
em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes Viseuenses, já que este encontra-
se funcionando precariamente, o que não condiz com o estabelecido na Constituição 
Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que os direitos das 
crianças e dos adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade pelo 
Poder Público. 



  

                                               Assim, é que o objetivo das obrigações fixadas ao 
município, na forma estabelecida no Ajustamento de Conduta, foi garantir que 
efetivamente fossem adotadas medidas garantidoras do regular funcionamento do 
Conselho Tutelar, pois o pleno funcionamento deste é uma garantia do cumprimento 
dos direitos das Crianças e dos Adolescentes, previsto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, já que o Conselho zela pelo cumprimento desses direitos. 
                                          

                                           É importante ressaltar que o pleno funcionamento do 
Conselho Tutelar constitui serviço público relevante, necessário e obrigatório nos 
municípios. Daí é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu § único do art. 
134, impõe a necessidade de previsão na Lei Orçamentária Municipal, de recursos para 
o funcionamento do Conselho em foco, o que tem ocorrido neste município, ou seja, há 
previsão de recursos na Lei Orçamentária Municipal destinados ao Conselho Tutelar, no 
entanto estes não são repassados, o que tem dificultado extremamente uma atuação 
efetiva dos Conselheiros Tutelares. 

  

IV – DO PEDIDO 

  

  
                                               Ante o exposto, requer o Ministério Público Estadual, nos 
termos do art. 632 e seguintes do CPC a Execução do Termo de Ajustamento de 
Conduta em anexo, com a citação do Executado para que cumpra a obrigação de 
repassar mensalmente ao Conselho Tutelar, verba necessária à manutenção e 
funcionamento do mesmo, nos moldes previstos no orçamento anual exercício XXXX, 
deste município e no item 1.4 da Cláusula Terceira do referido Termo, no prazo de 30 
dias a contar da citação, ou outro prazo que este juiz entender ser cabível, assim como 
cumprir as obrigações avençadas nos itens 1.6, 1.7 e 1.8 da Cláusula Terceira do Termo 
em referência, sempre que solicitado, ou seja, apoiar a participação dos Conselheiros 
Tutelares em encontros, seminários regionais e cursos de capacitação relativos ao seu 
trabalho, custeando passagens, inscrições e diárias – Fornecer, sempre que necessário, 
passagens e diárias aos Conselheiros Tutelares para deslocamento da sede do Município 
à trabalho – Apoiar de forma irrestrita e no que for necessário, o trabalho dos referidos 
Conselheiros nas localidades deste Município, com o fornecimento de transportes, caso 
seja possível, ou passagens e diárias, sob pena de multa diária a ser fixada por V. Exa., 
pelo descumprimento de qualquer item acima citado. 

  

V – DA SANÇÃO PECUNIÁRIA 

  

  



                                               Requer – se ainda, nos termos do art. 645 do CPC, que 
seja cominada judicialmente multa pecuniária diária de 100,00 (cem) UFIR em caso 
de descumprimento das obrigações de fazer supracitadas, assumidas pelo Executado, ou 
outra pena pecuniária que esse juízo entender cabível, mas desde que suficiente para 
compelir o Executado a fiel obediência ao Comando Judicial, aplicada a partir da 
citação válida. 

  

                                               Quantos as demais obrigações assumidas pelo Demandado 
através de Termo de Ajustamento de Conduta, o Ministério Público se resguarda para 
pleitear sua execução posteriormente, se for o caso. 

                                               Por imperativo legal, atribui-se a causa o valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) para efeitos meramente fiscais. 

  

  

                                               N. Termos 

                                               P. E. Deferimento, 

                                               Viseu, _______________ 

  

SINARA LOPES LIMA 
  Promotora de Justiça 

 


