
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de 
Parnamirim, representada pela Drª. Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas, nos autos do INQUÉRITO CIVIL nº 06.2017.0000960-2, doravante 
denominado TOMADOR DE COMPROMISSO e o Proprietário/Responsável Legal da Associação dos Servidores do Instituto de Previdência do 
Estado do Rio Grande do Norte- ASIPERN, representada pelo Presidente, Sr. Jaime Fernandes da Cruz Junior, Servidor do IPERN, matrícula n. 
173.265-0,  situada na Rua Rio do Jordão, n. 111, Emaús, Parnamirim/RN, neste ato denominada COMPROMISSÁRIA, a teor do disposto no art. 5º, 
§ 6º, da Lei nº 7.347/85, e art. 211, da Lei nº 8.069/90,  art.41  da Resolução nº - 02/2008-CPJ,  e, 
Considerando  que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à infância e
juventude, inclusive individuais - Arts. 127 e 129, inciso II, alínea “m”, da Constituição Federal e arts. 201, incisos V e VIII e 210, inciso I da Lei nº 
8.069/90; 
Considerando que os artigos 3°, 4° e 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como o artigo 227, da Constituição Federal, estabelecem 
como dever de todos, família, sociedade e Estado, prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente; 
Considerando que a criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que 
respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, nos termos do art. 71 do ECA;
Considerando que compete à Autoridade Judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará, a entrada e permanência de criança 
ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável em bailes ou promoções dançantes, boates ou congêneres, conforme preceitua o art. 149 do 
ECA;
Considerando que constitui infração administrativa tipificada no art. 258 do ECA, punida com multa de três a vinte salários de referência, deixar o 
responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, 
ou sobre sua participação no espetáculo;  
Considerando que chegou ao conhecimento deste órgão ministerial que no prédio da Associação dos Servidores do Instituto de Previdência do Estado 
do Rio Grande do Norte- ASIPERN, situado nesta Cidade, está sendo realizado eventos festivos com a participação de adolescentes sem dispor do 
competente alvará judicial;

 Considerando a necessidade de ser sanada a sobredita irregularidade  firma-se o presente Termo de Compromisso de Conduta, de acordo com as 
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA; Por este instrumento, a COMPROMISSÁRIA assume a obrigação de sempre solicitar a Vara da Infância e Juventude, um 
alvará específico para regulamentação da entrada e permanência de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis, para cada 
evento a ser realizado;
CLÁUSULA SEGUNDA; Por este instrumento, a COMPROMISSÁRIA assume a obrigação de dispor de condições de segurança para o público 
infanto-juvenil mediante a obtenção de Alvará da Prefeitura e  Habite-se do Corpo de Bombeiros,no prazo de seis meses, a contar desta data;
CLÁUSULA TERCEIRA; Por este instrumento, a COMPROMISSÁRIA assume a obrigação de ter equipe de segurança privada, para cada evento 
com a presença do público infanto-juvenil, formalizando contrato para tal finalidade;
CLÁUSULA QUARTA; Por este instrumento, a COMPROMISSÁRIA assume a obrigação de solicitar a documentação dos freqüentadores dos 
eventos, na portaria, para fins de serem observados os limites de idade estabelecidos no alvará judicial obtido;
CLÁUSULA QUINTA; Por este instrumento, a COMPROMISSÁRIA assume a obrigação de fixar, em locais visíveis, no mínimo duas placas de 
alerta no sentido de que constitui crime a venda de bebidas alcoólicas e a exploração sexual de crianças e adolescentes;
CLÁUSULA SEXTA: Por este instrumento, a COMPROMISSÀRIA assume a obrigação de fazer constar nos contratos de locação realizado com 
terceiros para realização de eventos festivos no prédio da Associação ASIPERN a exigência da empresa locatária providenciar alvará judicial perante 
a Vara da Infância e Juventude para fins do ingresso e permanência de crianças e adolescentes, desacompanhado dos pais ou responsável legal, o qual 
deve ser apresentado a parte COMPROMISSÀRIA cinco dias antes da data da realização do evento festivo;
Parágrafo Único: A COMPROMISSÀRIA também fará constar no contrato de locação que uma das hipóteses de rescisão desse ajuste corresponde a 
não apresentação do alvará judicial emitido pelo Juízo da Infância e Juventude no prazo previsto no caput desta cláusula sexta por parte da empresa 
locatária.
CLÁUSULA SÉTIMA: A COMPROMISSÁRIA incorrerá em uma multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada obrigação descumprida e 
prevista nas diversas cláusulas acima discriminadas deste termo de ajustamento de conduta, cuja fiscalização poderá ser realizada pela população em 
geral, pelos Agentes Judiciários de Proteção da Comarca de Parnamirim, pelos órgãos públicos municipais e estaduais competentes ou servidores do 
quadro efetivo do Ministério Público Estadual.
CLAÚSULA NONA: O não pagamento da multa eventualmente aplicada implica em sua cobrança pelo Ministério Público, corrigida monetariamente
pelo IGPM, a partir desta data, a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Parnamirim e atualizada
na forma dos débitos judiciais;
CLAÚSULA DÉCIMA: Este acordo tem eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei n.o 7.347/85 e artigo 
585, inciso VII, do Código de Processo Civil. 
Estando certos e ajustados, as partes celebram o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos legais.

Parnamirim, 16 de Junho  de 2017
Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas
Promotora de Justiça
Jaime Fernandes da Cruz Junior
Presidente da Associação dos Servidores do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do  Norte- ASIPERN 


