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Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO 

 Ref. Proc.0001944-77.2015.8.15.0241

MM.Juiz:

Trata-se de ação de obrigação de fazer movida pelo Ministério Público contra o
município de Monteiro. Após regular tramite processual, o município foi condenado em obrigação de
fazer consistente em:

[…] para condenar, como condenado tenho o MUNICÍPIO DE MONTEIRO na OBRIGAÇÃO DE FAZER

consistente na adequação da frota como fim de assegurar a regularidade do transporte universitário aos

estudantes de Monteiro/PB para a cidade de Campina Grande, mediante disponibilização de pelo menos dois

ônibus, que contemplem 80 (oitenta) vagas, arcando com todo o ônus decorrente do serviço, especificamente

no que concerne à disponibilização de motorista e ao custeio do combustível utilizado pelos referidos

veículos, em caráter definitivo, ficando, pois, estabilizada a tutela sumária, a qual mesmo já tendo sido

cumprida não enseja a perda superveniente do objeto da ação por se tratar de obrigação permanente [...]” (id

20974633, p.99)

O município apelou, tendo o TJPB negado provimento ao apelo e à remessa ex
officio, mantendo, pois, a sentença integralmente (id 37116777).

Grupo de estudantes compareceu espontaneamente ao Ministério Público para
relatar que a obrigação, após trânsito em julgado e arquivamento do feito, não estava sendo cumprida.
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1.  

2.  

O , outrossim, solicitou o desarquivamento dos autos e a intimação doParquet
município para comprovar o cumprimento da obrigação transitada em julgado ou cumpri-la, sob pena de
não o fazendo ficar autorizada a postulação das medidas mandamentais, indutivas ou sub-rogatórias que
assegurem a obtenção do resultado prático (art. 513, §2º c/c art. 815 do CPC).

Intimado o município, apresentou petição aduzindo:

“[…] põe à disposição dos universitário dois ônibus em perfeitas condições de uso,
de placas QFR 2154 e RLX 4550 e ainda paga a importância de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) em combustíveis. Por conseguinte, entendemos restarem
cumpridas as obrigações contidas na sentença” (id 61241739, p. 01).

Mantido contato com os estudantes solicitando informações, protocoloaram na
promotoria de justiça a documentação anexa, relatando o descumprimento da obrigação de fazer.

Eis o essencial a registrar.

Mesmo, desconsiderando as informações repassadas pelos utilizadores do serviço,
nota-se que o município, com a devida vênia, não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer.

A condenação exige que o município providencie o transporte universitário de
Monteiro para Campina, com ao menos 02 ônibus, disponibilizando um total de 80 vagas, arcando com
todo o custeio de motorista e combustíveis. Todo o custeio. Portanto, não pode o município, a título de
comprovar o cumprimento da obrigação, apenas atravessar uma petição com afirmativa de
disponibilização de dois ônibus e determinando valor de custeio de combustível, entendendo com isso que
a obrigação está cumprida. No prazo legal deveria ter comprovado documentalmente o cumprimento
integral da condenação. Se assim não fez, autorizou o autor a ingressar na fase de cumprimento forçado
da sentença, podendo neste momento serem requeridas as medidas coercitivas necessárias ao
cumprimento da obrigação (ou sua demonstração de cumprimento cabal nos autos).

  Pelo exposto, com arrimo no art. 536 c/c art; 325 do CPC, o Ministério Público
requer:

     aplicação de multa pessoal à exma. prefeita de Monteiro, no
      valor de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no

  cumprimento do decisum, até o patamar máximo de R$
100.000,00;

      bloqueio judicial de metade das contas que o município de
Monteiro (CNPJ indicado na inicial) possua em instituições

   bancárias, até que cumpra a obrigação passada em julgado
ou comprove documentalmente nos autos o cumprimento.
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2.  

ou comprove documentalmente nos autos o cumprimento.
Registre-se que está medida é de cunho coercitivo e visa
compelir o município a cumprir o comando judicial, na
avaliação ministerial.

Monteiro, data e assinatura eletrônicas

   Diogo D'Arolla Pedrosa Galvão

  Promotor de Justiça
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