MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IPANGUAÇU
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA nº
004/2013 – pMJIPG
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, através da Promotora de Justiça titular da Comarca
de Ipanguaçu, Dra. Kaline Cristina Dantas Pinto Almeida, com atribuição
na defesa do consumidor, doravante denominado COMPROMITENTE, e
o SR. JOSIMAR LOPES, brasileiro, casado, vice-prefeito
de Ipanguaçu/RN, portador do RG nº 644234 SSP/RN e do CPF nº
358.278.404-59, representante do PARQUE DE VAQUEJADA MANOEL
ARGEMIRO PARK CENTER, situado no município de Itajá/RN, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Av. João Manoel Pessoa, s/n,
Bairro
Luiz
Inácio, Itajá/RN,
doravante
denominado
COMPROMISSÁRIO, firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos Autos do Inquérito Civil
Público nº 041/2013 – PmJIPG, que versa sobre possível descumprimento
do pagamento de meia-entrada para estudantes em locais de eventos
promovidos no município de Itajá/RN, tudo em conformidade com o art.
129, incisos II e III, da Constituição Federal; art. 84, incisos II e III da
Constituição Estadual; art. 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347/85; arts. 25,
inciso IV e 26, inciso I, da Lei Federal nº 8.625/93; art. 68, inciso I, da Lei
Complementar Estadual nº 141/96; art. 585, incisos II e VIII, do Código de
Processo Civil e arts. 41 e seguintes da Resolução nº 002⁄08 do Colégio de
Procuradores de Justiça do MP/RN
CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser atribuição institucional do Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de
interesses difusos e coletivos, a teor do disposto no artigo 129, inciso III da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal em seu artigo 205 dispõe
que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho", estabelecendo mais à frente,
em seu art. 215, que "o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos

direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais";
CONSIDERANDO, outrossim, o art. 227 da prefalada Lei Magna, o qual
prescreve ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de todas as formas de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
CONSIDERANDO, nesse passo, a Lei Estadual nº 6.503, de 1º de
dezembro de 1993, a qual pontifica em seu art. 1º, caput, "Fica assegurado
aos estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino
de primeiro, segundo e terceiro graus existentes no Estado do Rio Grande
do Norte, o pagamento de meia-entrada do valor efetivamente cobrado
pelo ingresso em casas de espetáculos teatrais, musicais circenses, de
exibição cinematográfica, praças esportivas e similares das áreas de
esporte e cultura na conformidade da presente lei”, podendo ser
comprovada a matrícula com a apresentação da carteira estudantil;
CONSIDERANDO, que o art. 4º da mencionada lei prevê penalidades a
título de sanção administrativa pelo seu descumprimento, a exemplo da
suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento;
CONSIDERANDO, ainda, o fato público e notório de que as entidades
abrangidas pelos referidos dispositivos resistem ao fiel cumprimento da lei
em comento, não assegurando o pagamento da meia-entrada aos estudantes
regularmente matriculados na rede pública ou privada de ensino do Estado,
utilizando subterfúgios, a exemplo do preço promocional ou do pagamento
antecipado, com desconto, somente para não-estudantes, com o fim de
fugir da obrigação legal, além de tentar mascarar a burla da lei através da
utilização de “falsos cambistas”, que venderiam os ingressos aos
estudantes pelo valor inteiro quando na verdade trabalhariam de forma
velada para o organizador do evento, e estando este Órgão Ministerial
legitimado a agir, conforme os dispositivos acima elencados;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça tomou conhecimento
através de notícias veiculadas em blogs na região da realização do evento
“4ª GRANDE VAQUEJADA DE ITAJÁ/RN”, previsto para ocorrer nos
dias 09, 10, 11 e 12 de maio do corrente ano, inclusive com apresentações
musicais nos dias 10 e 11 de maio de 2013;
Resolvem celebrar, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O compromissário obriga-se, por este
instrumento de ajuste de conduta, a assegurar aos estudantes regularmente
matriculados na rede pública ou privada de ensino do Estado do Rio
Grande do Norte, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o
pagamento da metade do valor efetivamente cobrado para o ingresso na
“4ª Grande Vaquejada de Itajá/RN”, a ser realizado nos dias 09, 10, 11 e 12
de maio de 2013, não devendo ser o preço ser “arredondado” para cima;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A comprovação da condição de estudante será
feita mediante a apresentação de carteira de identificação estudantil
correspondente ao ano em que ocorre o evento ou até o termo final de sua
validade, tanto no ato da compra do ingresso quanto no ato do acesso ao
local do evento, desde que emitidas pelas seguintes entidades,
exemplificativamente: Associação Estudantil do Rio Grande do Norte
(AERN), União NorteRiograndense dos Estudantes (URNE), Associação
Estudantil Potiguar do Rio Grande do Norte (AEP), Diretório Central dos
Estudantes – José Sílton Pinheiro (DCE-UFRN), Central Estudantil do RN
(CERN), Associação dos Estudantes de João Câmara (AMEJ), União dos
Jovens Estudantes do Rio Grande do Norte (UJERN), União dos
Estudantes Potiguar (UEP) e Associação Beneficente Estudantil do Rio
Grande do Norte (ABERN) (conforme Portaria do DER publicada no DOE
em 24.04.2012);
PARÁGRAFO SEGUNDO: O direito à meia-entrada será assegurado nos
termos da cláusula primeira inclusive em caso de venda antecipada e
promoção, ocasião em que será assegurado aos estudantes o pagamento de
valor correspondentes à metade da quantia cobrada a título de preço
promocional, novamente destacando-se que não deve haver
“arredondamento” do valor para cima, alertando-se que o expediente da
"senha antecipada" apenas para não-estudantes constitui-se em mecanismo
proposto para burlar a lei, bem como não poderá haver limitação de
número de ingressos para venda a estudantes, como, por exemplo, lotes
específicos, devendo, caso haja tal mecanismo, o ingresso destinado
inicialmente ao público em geral (pagantes do valor inteiro), ser também
disponibilizado aos estudantes, caso o lote específico para os pagantes da
meia-entrada esgote, para que os estudantes, mesmo com o esgotamento
do lote a eles destinados, possam ter seu direito ao pagamento da meiaentrada assegurado;
CLÁUSULA SEGUNDA: O compromissário afixará nos pontos de
revenda, na entrada e na bilheteria do estabelecimento onde ocorrer o
evento em questão, nos dias em que este aconteça, em cartaz de dimensões

mínimas de 30cm x 45cm, os valores da entrada inteira e da meia-entrada,
esclarecendo que esta publicação decorre de Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta firmado com a Promotoria de Justiça da Comarca
de Ipanguaçu, podendo o compromitente inclusive divulgar o teor do
presente pacto nos meios de comunicação disponíveis, a fim de dar a
maior publicidade possível ao mesmo no sentido de orientar a população
dos direitos por ele resguardados;
CLÁUSULA TERCEIRA: O descumprimento sem motivo escusável de
qualquer das cláusulas do presente Termo de Ajustamento de Conduta
implicará na cominação de multa pessoal ao representante do Parque de
Vaquejada Manoel Argemiro Park Center, Sr. Josimar Lopes, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), por dia de descumprimento, a ser revertido ao
Fundo Estadual previsto no art. 13 da Lei nº 7347/1985, independente de
outras penalidades administrativas, cíveis e criminais eventualmente
previstas na legislação em vigor;
CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo de Ajustamento de Conduta
terá vigência imediata e eficácia de título executivo extrajudicial,
conforme preceituam o art. 585, VIII do Código de Processo Civil c/c o
art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85;
CLÁUSULA QUINTA: A fiscalização do descumprimento do presente
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta ficará a cargo do
Ministério Público e demais órgãos ou instituições de proteção dos direitos
do consumidor, bem como dos representantes de entidades estudantis;
CLÁUSULA SEXTA: As questões decorrentes deste compromisso serão
dirimidas no foro da Comarca de Ipanguaçu/RN, conforme preceitua o art.
2º da Lei nº 7.347/85.
E, estando justo e acertado o compromisso celebrado, e nada mais
havendo, lido e achado conforme, vai este instrumento devidamente
datado e assinado pela representante do Ministério Público,
Dra. Kaline Cristina Dantas P. Almeida, e pelo representante do Parque de
Vaquejada Manoel Argemiro Park Center, Sr. Josimar Lopes, em quatro
vias, entregues, na ocasião, uma cópia a cada um dos signatários.
Ipanguaçu/RN, 27 de março de 2013.
Kaline Cristina Dantas Pinto Almeida
Promotora de Justiça
Josimar Lopes
Representante do Parque de Vaquejada
Manoel Argemiro Park Center

