
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CEARÁ-MIRIM

Rua Benildes Dantas, 50, Centro. CEP 59570-000 – Ceará-Mirim/RN – Tel: (84) 3274 0228

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CEARÁ-MIRIM:

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,  através 

deste  Promotor  de Justiça  Substituto,  em exercício  na 2ª  Promotoria  de Justiça da Comarca de 

Ceará-Mirim, vem à presença de V. Excelência requerer a EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO 

DE CONDUTA em desfavor do MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, pessoa jurídica de direito público interno, 

presentado por seu mandatário constitucional, com endereço para citação na  Rua Gal. João Varela, 

635 Ceará Mirim - Tel: (84) 3274-5905 - CEP: 59.570-000, Ceará-Mirim/RN; e do  ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, pessoa jurídica  de direito  público interno,  presentado por  sua Procuradoria 

Geral, com endereço para citação na Av. Afonso Pena, 1155, CEP: 59020-100, Natal/RN, com fulcro 

no art. 585, VIII, do Código de Processo Civil, nos arts. 5º, §6º, da Lei 7.347/85, e nos seguintes fatos 

e fundamentos:

1 – RESUMO FÁTICO  

No dia 06 de maio de 2005, foi firmado na 2ª Promotoria de Justiça de Ceará-

Mirim o Termo de Ajustamento de Conduta de fls. 05/07 do procedimento em anexo, que tinha por 

objeto o Abatedouro Público de Ceará-Mirim/RN e contemplou as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA  PRIMEIRA:  O  primeiro  Compromissário  reconhece  as  condições 

precárias em que se encontra o Abatedouro público da cidade de Ceará-Mirim, conforme vistoria técnica 

realizada em janeiro/04 pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária,  e se compromete,  no plano 

imediato, a implementar todas as medidas elencadas na Recomendação expedida pelo Compromitente 

em 29/11/04;
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CLÁUSULA SEGUNDA: O primeiro compromissário se compromete a realizar uma 

reforma completa do abatedouro municipal, dentro de todos os padrões pertinentes ao meio ambiente, 

sanitários e de construção, estabelecidos em nossa legislação;

CLÁUSULA TERCEIRA: O segundo compromissário se compromete a firmar com o 

primeiro compromissário um instrumento legal, em que constará a sua participação financeira nos custos 

da reforma do abatedouro  público,  e  em contrapartida,  o  primeiro  compromissário  permitirá  que os 

associados do segundo compromissário possam utilizar as instalações do matadouro que será construído 

para a realização de abates de animais;

CLÁUSULA  QUARTA:  O  terceiro  compromissário  se  compromete  a  prestar 

assistência técnica e consultoria empresarial ao primeiro e ao segundo compromissário, tanto na fase de 

planejamento, como na de funcionamento do abatedouro público da cidade de Ceará-Mirim que será 

totalmente reformado;

CLÁUSULA QUINTA: Os compromissários se comprometem a concluir o projeto 

técnico-executivo  abatedouro  público  de Ceará-Mirim que será reformado,  a  partir  da  assinatura  do 

presente ajustamento de conduta, no prazo de noventa dias. A partir da conclusão do projeto., a aprová-

lo perante os Órgãos Técnicos em seis meses. A partir da data de aprovação do projeto nos Órgãos 

Técnicos, a implementá-lo (construção e funcionamento), no prazo de um ano,

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento de qualquer uma das cláusulas quarta e 

quinta sujeitará o MUNICÍPIO ao pagamento de multa diária no valor de um salário mínimo, que reverterá 

para o Fundo dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça.

 CLAUSULA SEXTA: O Ministério Público fiscalizará o cumprimento deste acordo, 

tomando as providências legais cabíveis, sempre que necessário, podendo requisitar a fiscalização aos 

órgãos competentes.

CLAUSULA SÉTIMA: Este acordo tem eficácia de título executivo extrajudicial, na 

forma do parágrafo 6º do artigo 5° da Lei n.° 7.347/85 e artigo 585, inciso VII, do Código de Processo 

Civil.

A transação foi firmada pelo Ministério Público – como compromitente –, pelo 

Município  de  Ceará-Mirim  –  como 1º  compromissário  –,  pela  Associação  Norterriograndense  de 

Criadores (ANORC) – como 2ª compromissária – e pelo SEBRAE – como 3º compromissário.

O Compromisso foi assinado após a expedição de Recomendação, por este 

órgão ministerial (fls. 03/04), que não restou totalmente atendida.
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Após o início da vigência do Termo de Ajustamento de Conduta, vieram aos 

autos vários documentos que indicaram que o Município promoveu algumas adequações técnicas no 

Abatedouro e está empreendendo esforços para construir novo estabelecimento (fls. 22/25, 30/33, 

67/70, 74, 127/137, 139, 189/347, 

Por  outro  lado,  também  foram  juntadas  aos  autos  provas  de 

descumprimento flagrante do que foi acordado no TAC (fls. 14/16, 18, 22, 51/52, 55, 75/84, 100/105, 

107/109, 111/116, 118/119, 151/156, 167/176

O compromisso firmado pela 2ª compromissária e pelo 3º compromissário foi 

atendido pelo protocolo de fls. 34/36, apesar de a 2ª compromissária ter pleiteado a “desistência” 

da execução posteriormente (fl. 348).

Em seguida, foi firmado aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta (fls. 

353/355), com o seguinte teor:

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (Aditivo ao ajuste originário - fls. 04/06)

 Aos 04 dias do mês de maio de 2009, na sede desta Promotoria de Justiça, 

situada à Rua Benildes Dantas, n.° 50, Centro, CEP 59570-000, Ceará-Mirim/RN, de um lado o MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, representado pelo 2° Promotor de Justiça na Comarca de Ceará-Mirim/RN, o Dr. 

Antônio de Siqueira Cabral, com atribuições na defesa do meio ambiente e dos direitos do consumidor, 

doravante denominado de COMPROMITENTE, e do outro, como PRIMEIRO COMPROMISSÁRIO o Município 

de Ceará-Mirim/RN, com endereço na Rua Gal. João Varela, n.° 635, Centro, com CNPJ 080040610001-39, 

neste ato representado pelo Sr. Antônio Marcos de Abreu Peixoto, Prefeito Constitucional de Ceará-Mirim/

RN; como SEGUNDO COMPROMISSÁRIO o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande 

do Norte - EMATER/RN, com endereço à BR 101, Km O, Centro Administrativo, Lagoa Nova, CEP 59065-

901, Natal/RN, neste ato representado por seu Diretor-Geral, o Sr. Luiz Cláudio Souza Macedo; tendo 

como ÓRGÃOS INTERVENIENTES o Instituto de Defesa do Meio Ambiente do RN -IDEMA/RN. localizado à 

Av. Nascimento de Castro, n.° 2127, Lago Nova, CEP 59056-450, Natal/RN, neste ato representado por 

seu Diretor-Geral, o Sr. Marco Aurélio Martins de" Almeida; e o IDIARN - Instituto de Defesa e Inspeção 

Agropecuária do RN. com endereço à Rua, neste ato representado por seu Diretor-Geral, o Sr. Romildo 

Pessoa Júnior,  com espeque e na forma do art.  5°,  §  6°,  da Lei  n.  7.347,  de 24 de julho de 1985, 

introduzidos por força do art. 113 da Lei n° 8.078, de 11 de novembro de 1990, no art. 41 da Resolução n

°  002/2000-CPJ,  publicada  no  Diário  Oficial  deste  Estado  no  dia  28.06.2000,  celebram  o  presente 

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos seguintes termos:

 CLÁUSULA  INFORMATIVA:  O  presente  Termo  de  Compromisso  tem  como 

objetivo estabelecer o cronograma para a implementação do novo abatedouro municipal de Ceará-Mirim/
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RN, desta feita sob a responsabilidade do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do 

Rio Grande do Norte - EMATER, tendo em vista a formalização de desistência da ANORC - Associação 

Norte Rio Grandense de Criadores, anterior agente financiadora do empreendimento, nos termos do que 

restou deliberado n audiência ministerial do dia 16 de março de 2009, realizada na sede do CAOP Meio 

Ambiente,  situado  à  Rua  Promotor  Manoel  Alves  Pessoa  Neto,  n.°  97,  Candelária,  CEP  29065-555, 

Natal/RN, presidida pelo Dr. Antônio de Siqueira Cabral, 2° Promotor de Justiça Comarca de Ceará-Mirim/

RN, na qual também se fizeram presentes os compromissários e intervenientes epigrafados, tudo com 

vistas a garantir a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

DAS OBRIGAÇÕES DOS COMPROMISSÁRIOS:

CLÁUSULA  PRIMEIRA:  O  Primeiro  Compromissário reconhece  as  condições 

precárias em que se encontra o Abatedouro público da cidade de Ceará-Mirim, nos termos das diversas 

vistorias técnicas realizadas pelo IDEMA/RN, na condição de órgão interveniente,  e se compromete, no 

plano  imediato,  a  implementar,  no  âmbito  da  sua  competência,  todas  as  medidas  necessárias  à 

construção do novo abatedouro municipal de Ceará-Mirim/RN.

 CLÁUSULA SEGUNDA: O Segundo Compromissário se compromete a construir, na 

condição de agente responsável pela execução do empreendimento,  o novo abatedouro municipal de 

Ceará-Mirim/RN, dentro de todos os padrões pertinentes ao meio ambiente, sanitários e de construção, 

estabelecidos  em  nossa  legislação,  e  especialmente  às  condicionantes  estabelecidas  pelos  Órgãos 

Intervenientes.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Segundo Compromissário se compromete, ainda, a dar 

cumprimento ao instrumento de termo de cessão, firmado com o Primeiro Compromissário, tendo como 

objeto a execução da construção do novo abatedouro municipal de Ceará-Mirim/RN, que contará com 

recursos federais em face de convênio firmado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, consoante 

contrato de repasse n.° 0245065/20087/MDA/CAIXA.

CLÁUSULA QUARTA: Os Compromissários se comprometem a concluir a execução 

do projeto de construção do novo abatedouro público de Ceará-Mirim/RN, no prazo de cento e cinquenta 

dias,  a  partir  da  conclusão  dos  procedimentos  administrativos  indispensáveis,  inclusive  licitatório,  à 

implementação do abatedouro.

DA FISCALIZAÇÃO:

CLÁUSULA  QUINTA:  Os  Órgãos  Intervenientes  se  comprometem  a  prestar  a 

assistência necessária, tanto na fase de planejamento, como na de funcionamento do novo abatedouro 

público da cidade de Ceará-Mirim/RN, inclusive com visitas periódicas para aferição do cumprimento da 

legislação e condições impostas.
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CLÁUSULA SEXTA: O descumprimento de qualquer uma das cláusulas quarta e 

quinta sujeitará o infrator ao pagamento de multa diária no valor de um salário mínimo, que reverterá 

para o Fundo dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça.

CLÁUSULA  SÉTIMA:  A  fiscalização  do  cumprimento  do  presente  termo  de 

compromisso  será  feita  pelo  Ministério  Público  ou  por  quem  este  vier  a  indicar,  não  inibindo  ou 

restringindo,  de  forma  alguma,  as  ações  de  controle,  fiscalização  e  monitoramento  dos  Órgãos 

Intervenientes,  nem limitando ou impedindo o exercício  de suas atribuições e prerrogativas legais  e 

regulamentares.

PRAZO DE VIGÊNCIA:

CLÁUSULA  OITAVA:  O  presente  Termo  de  Compromisso  vigerá  por  prazo 

indeterminado, podendo ser revisto ou sofrer aditivos, em sendo necessário, a critério das partes.

CLAUSULA NONA: Este Termo de Compromisso produzirá seus efeitos a partir da 

data assinatura e terá eficácia de titulo executivo extrajudicial, na forma dos arts. 5°, § 6°, da Lei n° 

7.347/85, e 585, VII, do Código de Processo Civil.

À  fl.  362  consta  justificativa  para  mudança  de  local  da  construção  do 

Abatedouro.

Às fls. 371/372 consta justificativa para prorrogação do prazo de conclusão 

das obras, já a cargo do Estado do Rio Grande do Norte. Foram juntadas às fls. 373/374 fotografias 

do estado das obras em 11 de junho de 2010.

À fl. 402 foi trazida aos autos informação de que as obras estariam sob a 

responsabilidade da Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, que não dá resposta à Emater sobre os 

questionamentos feitos pela Compromissária.

2 –   FUNDAMENTOS   

• TÍTULO  EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.  LIQUIDEZ,  CERTEZA  E     

EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES.   

Os fatos trazidos  a este juízo demonstram que as obrigações insertas no 

Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta são líquidas, certas e, até o momento, exigíveis, nos 
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termos do art.  580 do Código de Ritos,  em especial  a  cláusula quarta,  que trouxe a obrigação 

principal assumida pelos compromissários EMATER e MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM:

CLÁUSULA QUARTA: Os Compromissários se comprometem a concluir a execução 

do projeto de construção do novo abatedouro público de Ceará-Mirim/RN, no prazo de cento e cinquenta 

dias,  a  partir  da  conclusão  dos  procedimentos  administrativos  indispensáveis,  inclusive  licitatório,  à 

implementação do abatedouro.

A farta  documentação trazida  aos autos  do procedimento  ministerial,  em 

anexo, comprova que em 19 de abril de 2010 o prazo fixado na avença para conclusão das obras já 

havia expirado (cf. informação técnica de fl. 367), situação confirmada pelo documento de fl. 371, 

originário da própria EMATER, que informou ser necessária a prorrogação da obra até 19 de outubro 

de 2010.

Assim, a obrigação tratada é líquida, já que é possível se definir o número de 

dias  de  inadimplemento  e  o  valor  total  do  débito.  Além  disso,  apura-se  que  não  existem 

irregularidades formais em sua constituição,  razão pela qual se infere que é dotada de  certeza. 

Some-se a isso tudo a comprovação de que foi ultrapassado o prazo para cumprimento da obrigação 

de construir a nova unidade de processamento de carnes, sendo lícita afirmar que a obrigação é 

exigível desde abril do ano passado.

Outrossim, o documento que dá amparo à presente pretensão executiva é 

catalogado pela legislação processual civil como  título executivo extrajudicial, nos termos do art. 

585, VIII, do Código de Processo Civil e do art. 5º, §6º, da Lei 7.347/85:

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: 

[...]

VIII - todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva

Art. 5º [...] 

§  6°  Os  órgãos  públicos  legitimados  poderão  tomar  dos  interessados  compromisso  de 

ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia 

de título executivo extrajudicial

Estão,  destarte,  reunidos  todos  os  pressupostos  para  a  deflagração  de 

processo executivo:
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  Art. 580.  A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, 

líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. (Redação dada pela Lei nº 11.382, 

de 2006).

• DESCUMPRIMENTO.  MULTA  COMINATÓRIA.  OBRIGAÇÕES  DE  FAZER.   

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 461, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL.

O Título trazido a este juízo previu expressamente multa cominatória para 

eventual inadimplemento de sua cláusula quarta:

CLÁUSULA SEXTA: O descumprimento de qualquer uma das cláusulas quarta e 

quinta sujeitará o infrator ao pagamento de multa diária no valor de um salário mínimo, que reverterá 

para o Fundo dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça.

Desta forma, considerando-se a fluência da multa desde o dia 19 de abril de 

2010 (561 dias, portanto),  percebe-se que os executados  são devedores,  cada um, da seguinte 

quantia:

Período Dias Salário Mínimo vigente Subtotal

19/04/10 a 31/12/10 257 R$ 510,00 R$ 131.070,00

01/01/11 a 28/02/11 59 R$ 540,00 R$ 31.860,00

01/03/11 a 31/10/11 245 R$ 545,00 R$ 133.525,00

Total R$ 296.455,00

 Nada obstante, d. Julgador, a exigência da sanção pecuniária em razão do 

inadimplemento não é a única resposta jurisdicional que pode ser dada ao executado.

Atualmente, o Código de Processo Civil reserva, para o inadimplemento de 

obrigações  de  fazer,  como  as  tratadas,  prioritariamente  a  concessão  de  tutelas  jurisdicionais 

específicas, que correspondam ao adimplemento que o devedor naturalmente deveria ter ofertado.

Essa é a lição que se extrai do art. 461, §5º, da codificação:

 Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, 

o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará 

providências  que  assegurem  o  resultado  prático  equivalente  ao  do  adimplemento. 

(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 1994) […] § 5º Para a efetivação da tutela específica 

ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, 

determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, 

busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de 
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atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.  (Redação dada pela Lei nº 

10.444, de 2002)

A prioridade à tutela específica é estendida ao processo executivo:

Art. 633. Se, no prazo fixado, o devedor não satisfizer a obrigação, é lícito ao credor, nos 

próprios autos do processo, requerer que ela seja executada à custa do devedor, ou haver 

perdas e danos; caso em que ela se converte em indenização. Parágrafo único. O valor das 

perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de 

quantia certa.

Assim expõe a doutrina especializada:

Por outro  lado, embora inseridas na disciplina do processo de conhecimento,  as regras 

relativas à tutela específica também devem ser seguidas na execução das obrigações de 

fazer e não fazer fundadas em títulos extrajudiciais, não só porque asseguram tutela mais 

ampla a essas obrigações, mas também porque se, inexistente um título executivo, a lei 

confere  ao  credor  a  possibilidade de  perseguir  o  cumprimento  da  prestação  na  forma 

devida, com maior razão deve permiti-la se a certeza do crédito resulta de título a que a lei 

dá força executiva1.

É  lícito,  portanto,  que  –  além  da  sanção  monetária  –  seja  aplicada  aos 

executados medida que seja apta a alcançar o quadro fático que já deveria ter sido atingido pela 

execução natural da obrigação ajustada.

Aliás, a imposição de medidas outras, que busquem a obtenção do resultado 

prático equivalente, como também se depreende do enunciado normativo do art. 461, §5º, pode ser 

feita até mesmo de ofício pelo juízo competente – quando discordar do pleito das partes ou não 

visualizar pedido expresso do exequente nesse sentido.

No caso, o Município de Ceará-Mirim e a EMATER deveriam,  desde abril de 

2010 (pelo que existe nos autos, podendo a mora existir há mais tempo), ter finalizado a construção 

da nova unidade de processamento de carnes em Ceará-Mirim.

Assim, a única medida adequada à remoção do ilícito,  caso os executados 

insistam em perpetuar sua mora, é a interdição do estabelecimento, até que seja concluído o novo 

Abatedouro.

1 GRECO,  Leonardo.  Tutela  Específica  após  a  lei  10.444/2002. Disponível  em  http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=tutela
%20espec%C3%ADfica%20ap%C3%B3s%20a%20lei%2010.444%2F2002%20leonardo%20greco&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjA 
A&url=http%3A%2F%2Fwww.miggo.com.br%2Fimgarq%2F179%2F243644_533.doc&ei=vNWtTtbaKozdggfY_4jQDw&usg=AFQjCNFbV 
F1n Q2MMcxgg6mQ4VK7vYjohZg. Último acesso em 30 de outubro de 2011.
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O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte já decidiu em 

caso semelhante:

EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 

EXECUÇÃO  DE  TERMO  DE  AJUSTAMENTO  DE  CONDUTA.  DECISÃO 

VERGASTADA QUE DETERMINOU A PARALISAÇÃO TOTAL DAS ATIVIDADES DA 

AGRAVANTE.  DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS  PELA 

RECORRENTE.  MEDIDA  DE  INTERDIÇÃO.  ART.  461,  §5º,  DO  CPC. 

MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  CONHECIMENTO  E  DESPROVIMENTO  DO 

RECURSO. (Julgamento: 01/02/2011 Órgão Julgador:  2ª  Câmara Cível 

Agravo  de  Instrumento  Com  Suspensividade  n°  2010.001123-1  Origem: 

18ª  Vara Cível  da Comarca de Natal/RN Relator:  Desembargador  Osvaldo 

Cruz)

EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL  E  AMBIENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 

TUTELA  ANTECIPADA  DEFERIDA.  PARALISAÇÃO  NA  EMISSÃO  DE  RUÍDOS. 

MULTA COMINATÓRIA FIXADA. DESCUMPRIMENTO. NOVO PRONUNCIAMENTO 

JUDICIAL. ORDEM PARA EXECUÇÃO DA MULTA E FECHAMENTO DOS BARES 

NO  HORÁRIO  ENTRE  22  E  06  HORAS.  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  DE 

ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA 

ANTECIPADA.  INEXIGIBILIDADE  ANTES  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA 

SENTENÇA  DO  PROCESSO  DE  CONHECIMENTO  EM QUE  FORAM FIXADAS. 

POSSIBILIDADE  DE  ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA À  PARTE BENEFICIADA. 

PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  FECHAMENTO  DOS  BARES.  ORDEM 

LASTREADA EM PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA ANTERIOR DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  NESTE  PONTO.  CONHECIMENTO  E 

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (3ª Câmara Cível, Relator: Juiz Cícero 

de Macêdo Filho (convocado), Agravo de Instrumento Com Suspensividade n

° 2010.001065-5, data do julgamento: 10/06/2010)

A interdição de estabelecimentos do mesmo gênero do tratado nestes autos 

é medida que não é estranha aos demais tribunais:

CONSTITUCIONAL  ADMINISTRATIVO  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DANOS  AO 

AMBIENTE NATURAL, A SAÚDE PÚBLICA E AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 

MEDIDA LIMINAR PELA QUAL SE DETERMINOU A INTERRUPÇÃO DO ABATE DE 

BOVINOS E SUÍNOS EM MATADOURO AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL E 

DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- INSURGÊNCIA SENTENÇA CONFIRMADA EM GRAU 
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DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR  -  Reexame Necessário  nº  134605-2,  de 

Curiúva Remetente : Juiz de Direito Autor : Ministério Público do Estado do 

Paraná Réu : Município de Sapopema Relator : Des. Ulysses Lopes)

• CUMULABILIDADE  DAS  EXECUÇÕES  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  DE   

OBRIGAÇÃO  DE  PAGAR  QUANTIA  CERTA  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA. 

PRECEDENTES.

Registre-se,  Excelência,  que  a  cumulação  de  execuções  aqui  pleiteada 

encontra respaldo direto no que preceitua o art. 573 do Código de Processo Civil:

Art.  573.   É  lícito  ao  credor,  sendo  o mesmo o  devedor,  cumular  várias 

execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas 

elas seja competente o juiz e idêntica a forma do processo.

Deveras, não há nenhuma norma procedimental que impeça este juízo de, 

logo após iniciar o processo executivo do art. 632 do Código de Processo Civil2, também deflagrar 

nos  mesmos autos  o  trâmite  formal  da  Execução  por  Quantia  Certa  contra  a  Fazenda  Pública, 

através da citação dos executados e da requisição do pagamento por Precatório ao Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Norte3.

Trata-se de medida  que prestigia  as  diretrizes  da  celeridade e  economia 

processuais, bastante prestigiada pela atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 292 E 

573  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO  OCORRÊNCIA.  AÇÃO  DE 

COBRANÇA DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CUMULAÇÃO DAS EXECUÇÕES 

DAS   OBRIGAÇÕES  DE  DAR  E  FAZER  EM  FACE  DA  FAZENDA  PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE. 1.  Nos termos do art.  573 do Código de Processo Civil,  é 

cabível a cumulação das execuções das obrigações de fazer - implantação 

do reajuste - e de pagar quantia certa - pagamento dos valores vencidos -, 

calcadas  em título  executivo  oriundo  de  ação  ajuizada  contra  a  Fazenda 

Pública visando a percepção de reajuste de vencimentos, em homenagem 

aos  princípios  da  efetividade  e  da  celeridade  da  prestação  jurisdicional. 

Precedentes  do  STJ.  2.  Recurso  especial  conhecido  e  desprovido.  (REsp 
2   Art. 632.  Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o devedor será citado para satisfazê-la no prazo que 
o juiz Ihe assinar, se outro não estiver determinado no título executivo. 
3 Art. 730.  Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor embargos em 10 
(dez) dias; se esta não os opuser, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: (Vide Lei nº 9.494, de 10.9.1997) 
I - o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente;
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952.126/RS,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011)

3 – PEDIDOS  

Ante todo o exposto, requer o Ministério Público a este juízo que: 

 1. cite, inicialmente, o MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM e o ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE – através da EMATER (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio 

Grande do Norte) e da Procuradoria Geral do Estado –, para que cumpram a obrigação principal 

estampada na cláusula quarta do Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta;

 2. caso  não  seja  satisfeito  o  pleito  acima,  que  seja  imediatamente 

determinada a interdição do Abatedouro Público de Ceará-Mirim;

 3. a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, 

à vista do disposto no artigo 18 da Lei 7.347/85;

 4. inicie,  concomitantemente  às  providências  acima,  procedimento 

executivo  para  cobrança  de quantia  certa,  contra  os  executados  ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE e MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, seguindo-se o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, no 

valor de R$ 296.455,00 (duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) para 

cada um dos demandados, a ser revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, mantido pelo 

Ministério da Justiça.

Dá-se à causa o valor de  R$ 592.910,00 (quinhentos e noventa e dois mil, 

novecentos e dez reais).

Ceará-Mirim/RN, 31 de outubro de 2011.

Augusto Carlos Rocha de Lima
Promotor de Justiça Substituto
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