
EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE BELÉM -INFÂNCIA E JUVENTUDE 
O MINISTÉRIO PÚBLICO vem propor contra o MUNICÍPIO DE 
BELEM, pessoa jurídica de direito público interno, na pessoa do seu 
representante legal 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER de título executivo extrajudicial —TERMO DE COMPROMISSO 
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, COM FULCRO NOS 
ARTIGOS 

5°, § 6° DA Lei n° 7.347/85 e 566, II CPC, com os seguintes fundamentos: 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
A legitimidade do Ministério Público para a propositura da Ação Executiva, 
decorre da condição de legítimo representante dos direitos das crianças e 

adolescentes, nos termos dos artigos 566 do CPC, 5°, § 6º Lei n° 7.347/85, 
6°, 127, 129 e 196 da CF e 211 do ECÃ.



O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta constitui título executivo 

extrajudicial, nos termos do artigo 5°, § 6° Lei n° 7.347/85. O que é corroborado 
pela doutrina e jurisprudêiicia: 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Compromisso de ajustamento. Execução. Título 
executivo, O compromisso firmado perante o IBAMA e o Ministério Público 

constitui título executivo, nos ténflos do artigo 50, § 6° da Lei n° 7.347/85. Resp 
213947, Quarta turma do STJ. 
FATOS 
No dia 20 de setembro de 2006 o Ministério Público e o Município de Belém 
celebraram Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta, doc., em anexo, 
o qual tem como objeto atendimento de crianças portadoras de Enteropatia 
Alérgica (hipersensibilidade alimentar), assim ficou definido: 
O Município providenciará a efetiva implantação do programa de proteção e 
acompanhamento de crianças portadoras de Enteropatia Alérgica. Com a efetiva 
distribuição dos produtos específicos: 
leites pregoim e neocate ou outro indicado —Cláusula Terceira do TCAC e 
acompanhamento de equipe multifuncional, sem qualquer interrupção, pois 
a conseqüência da falta da assistência devida pode levar ao resultado 
morte. 
Ocorre que não está havendo distribuição do leite, não existe atendimento por 
equipe multifuncional, pois todos os dias o Ministério Público é procurado para 
tentar resolver pendências com relação ao TCAC, em face da inadimplência do 
Município. 
Ressaltando-se que no dia 19 de abril de 2007, aconteceu um fato, no mínimo 
inusitado, qual seja: O sr. XXXXXXXXXX, representante da criança 
XXXXXXXXXXX, recebeu uma lata de leite que não se apresentava lacrada, 
ençuanto a criança precisa de 09 (nove) latas, doc., em anexo.



A criança XXXXXXXXX, encontra- se doente e sem leite, muito embora o MP, 
tenha tentado solucionar a questão amigavelmente, através do oficio n° 
161/2007, doc., em anexo, sem obter sequer resposta. 
A conduta no mínimo avilta a dignidade da pessoa 
humana, princípio fundamental de um Estado Democrático de Direito, artigo 
1°, III CF, inexiste qualquer equipe para dar apóio, pois a criança Andrielé 
Oliveira estava internada no período de 10 a 17 de abril, no hospital 
Amazônia, doc., em anexo.
O TCAC não pode gerar limitação de responsabilidade material do causador do 
dano, pois isso prejudica os verdadeiros lesados transindividualmente 
considerados.

É lamentável o descaso, falta de efetividade e respeito para com a saúde pública, 
principalmente com a população carente, que precisa e acaba se submetendo a 
situações vexatórias, para tentar salvar seus filhos da morte, o que muitas vezes 
não acontece, devido a falta de compromisso social, através de políticas públicas. 
Diante do exposto, verifica-se que o Munícípio de Belém, executado, encontra-se 
inadimplente, diante das obrigações assumidas no TCAC, impedindo, assim, que 
crianças portadoras de Enteropátia Alérgica sejam atendidas na sua plenitude, 
pois não foram adotadas medidas garantidoras para o regular fornecimento do 
leite aos necessitados, o qüe é repudiado pela Carta Magna (art. 227) e pelo ECA 
(artigo 4º).



TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

Artigo 461 do CPC determina que na ação que tenha por objeto o 
cumprimento de obrigação de fazer, o juiz concederá tutela específica da 
obrigação ou, se procedente o pedido, determinará as providências que 
assegurem o resultado prático ao do adimplemento. 
Conferindo, assim, ao credor o direito de exigir a tutela especifica, isto é, que 
seja determinada a realização da própria prestação assumida. 
PEDIDO 
Citação do executado para que cumpra as obrigações assumidas no TCAC, 

imediatamente, artigo 461, § 3° 
SANÇÃO PECUNIÁRIA 
Aplicação da pena de R$-20.000,OO (vinte mil) reais com relação ao mês de 
abril (cláusula sétima). 
Valor da Causa R$-20.000,OO (vinte mil) 
Belém, 20 de abril de 2007. 


