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TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE CELEBRAM O
MINISTÉRIO PÚBLICO, O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E O ABC FUTEBOL
CLUBE
Ao dia dezoito do mês de julho do ano de dois mil e quatorze (18/07/2014), às 11h, o Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da 24ª Promotoria de Justiça da Defesa do
Consumidor da Comarca de Natal, a fim de estabelecer os critérios adicionais e/ou compensatórios
aos previstos em projeto em análise pelo SERTEN/CBMRN, essenciais a aferição da segurança
contra incêndio e pânico mínima necessária ao complexo estrutural do Estádio de Futebol Maria
Lamas Farache (FRASQUEIRÃO), para possíveis liberações dos eventos (jogos) pretensos ao
referido empreendimento, e:

I.

Considerando que, nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado do
Rio Grande do Norte, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos
interesses sociais indisponíveis;
II. Considerando que a Segurança Pública é dever do Estado e um direito social disposto no
artigo 6º da Carta Magna;
III. Considerando que compete ao Ministério Público buscar a melhoria dos serviços públicos e
de relevância pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe
cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;
IV. Considerando que o princípio da segurança na prestação do serviço, determina que o
prestador preserve a vida e a integridade física dos usuários antes, durante e após a
realização das partidas (art. 13 da Lei 10.671/2003);
V. Considerando cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios promover a
defesa do torcedor (art. 41 da Lei 10.671/2033), bem como que, para todos os efeitos legais,
equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, a
entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática
desportiva detentora do mando de jogo (art. 3º da Lei 10.671/2003);
VI. Considerando que o complexo estrutural onde funciona o Estádio de Futebol Maria Lamas
Farache (FRASQUEIRÃO), encontra-se em situação de irregularidade perante as Normas
de Prevenção e Combate a Incêndio e Controle de Pânico do RN;
VII. Considerando que a exigência mínima para qualquer edificação ser habitada, é a existência
de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, o que só é conseguido através de
execução de um projeto aprovado;
VIII. Considerando que, apesar do estádio FRASQUEIRÃO possuir processo de regularização
referente ao projeto de proteção contra incêndio e controle de pânico (Ampliação) junto ao
SERTEN/CBMRN, identificado pelo processo nº. 0458/2005 e datado de 19/06/2014, o
mesmo ainda não foi aprovado, nem tampouco, executado na sua totalidade, portanto, o
referido empreendimento não possui o AVCB;
IX. Considerando que a Lei Complementar nº. 230, de 22/03/2002, no seu Art. 2º, V – atribui
como uma das missões institucionais do CBMRN a de fiscalizar as atividades de segurança
contra incêndio e pânico;
X. Considerando a Lei Complementar nº. 4.436 de 09 de Dezembro de 1974 em seu Art. 2º, diz
que compete basicamente ao Serviço Técnico de Engenharia – SERTEN:
I – elaborar, mediante aprovação por decreto do Governador do Estado, normas de prevenção e
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combate a incêndio;
II – fiscalizar, nas edificações existentes e nas que forem construídas, o cumprimento das normas de
prevenção a combate a incêndio que venham a ser baixadas;
III – aplicar multas e/ou solicitar a interdição de edificação quando não forem atendidas pelos
responsáveis, às exigências de prevenção e combate a incêndio que venham a ser baixadas;
IV – determinar, independentemente de qualquer outro procedimento, interdição de edificação
quando constatar perigo iminente de incêndio que possa por em risco a vida de pessoas;
XI. Considerando que o projeto de proteção contra incêndio e controle de pânico do estádio
FRASQUEIRÃO em análise pelo CBMRN, já está em fase final de aprovação e execução,
restando alguns itens importantes serem operacionalizados na referida edificação;
XII. Considerando que as atividades desenvolvidas no supracitado empreendimento são de
extrema relevância para que o ABC Futebol Clube possa participar dos campeonatos de
nível nacional;
XIII. Considerando que, o ABC Futebol Clube, por força normativa, não poderia ter os seus
eventos (jogos) realizados no referido complexo, uma vez que não possui as exigências
mínimas necessárias de prevenção e combate a incêndio e controle de pânico atendidas
(AVCB);
XIV. Considerando portanto, a necessidade de se adotar sistemas compensatórios para preencher
adequadamente a lacuna deixada pela ausência do AVCB; e
XV. Considerando, por fim, que deve prevalecer sobre todos os outros aspectos, o princípio da
segurança das pessoas, o qual visa a preservação da vida e a integridade física dos
consumidores do ABC Futebol Clube:
RESOLVEM com fundamento no art. 5º, § 6º, da Lei 7.347, de 24.7.85, e no art. 41 da Resolução nº
002/2008-CPJ, de 17.04.2008:
CELEBRAR celebrar o presente termo de compromisso de ajustamento de conduta mediante os
seguintes termos:
I – DO OBJETO
O presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, tem por objeto o estabelecimento de
critérios adicionais e/ou compensatórios aos previstos em projeto em análise pelo
SERTEN/CBMRN, essenciais a aferição da segurança contra incêndio e pânico necessária ao
complexo estrutural do Estádio de Futebol Maria Lamas Farache (FRASQUEIRÃO), para possíveis
liberações dos eventos (jogos) pretensos ao referido empreendimento.
Compareceram a esta audiência previamente designada as seguintes autoridades:

1. LEONARDO CARTAXO TRIGUEIRO, Promotor de Justiça da Comarca de Natal, em
substituição legal, com atribuição na 24ª Promotoria de Justiça com especialização na
Defesa do Consumidor, representando o Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte (compromitente);
2. ELIZEU LISBOA DANTAS, Comandante Geral do CBMRN, Coronel Bombeiro Militar,
representando o Estado do Rio Grande do Norte por meio do Corpo de Bombeiros Militar CBMRN (compromissário);
3. ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO, Presidente do ABC Futebol Clube, brasileiro, casado,
com endereço profissional na rua Antônio Lourenço, Rota do Sol – Ponta Negra, CEP
59.018-500, nesta Capital (compromissário);
II – DAS CLÁUSULAS
CLÁUSULA PRIMEIRA – O ABC FUTEBOL CLUBE, reconhece que existe uma situação de
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desconformidade do complexo estrutural onde funciona o Estádio de Futebol Maria Lamas Farache
(FRASQUEIRÃO), devido a não observância total das normas de prevenção e combate a incêndio e
controle de pânico do Estado do RN, sabe também que a ausência de tal pressuposto é uma omissão
e/ou prática que não encontra respaldo na Constituição Federal ou na legislação infraconstitucional
atinente (Normas de Prevenção e Combate a Incêndio – NPCI).
CLÁUSULA SEGUNDA: O ABC FUTEBOL CLUBE, se compromete a apresentar Cronograma de
entrega de projeto executivo da edificação, bem como, o detalhamento da execução dos itens
pendentes apontados no relatório de vistoria técnica nº 22.406-5, não excluindo a possibilidade da
necessária execução de novas correções que porventura sejam apontadas por ocasião da aprovação
do projeto a ser apresentado conforme esta mesma cláusula. Que tal cronograma conterá as datas de
finalização ao cumprimento de cada etapa, sendo que o prazo final para apresentar o AVCB ao
Ministério Público, não poderá ultrapassar o dia 21 de novembro de 2014;
CLÁUSULA TERCEIRA: O ABC FUTEBOL CLUBE, se compromete, a comprovar junto ao
SERTEN/CBMRN, através de solicitação de vistoria e/ou apresentação documental, o devido
cumprimento de cada etapa em até três (03) dias após a data constante do cronograma;
CLÁUSULA QUARTA: O ABC FUTEBOL CLUBE, se compromete, a apresentar ao
SERTEN/CBMRN, em todos os jogos que serão disputados durante a vigência do presente TAC, o
contrato de brigadistas civis e socorristas para a segurança do estádio, devendo ser considerada a
relação um (01) brigadista para cada 1.000 (mil) torcedores, limitando-se ao número de cinco
profissionais da área;
CLÁUSULA QUINTA: O ABC FUTEBOL CLUBE, se compromete, em estabelecer enquanto durar
a vigência do presente TAC, que o público total do estádio não poderá ultrapassar 12.000 (doze mil
pessoas);
CLÁUSULA SEXTA: O ABC FUTEBOL CLUBE, se compromete em não realizar nenhuma
espécie de evento distinto dos jogos de futebol constantes na programação da CBF (Confederação
Brasileira de Futebol) e da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNS), até a expedição do
AVCB;
CLÁUSULA SÉTIMA: O SERTEN/CBMRN, se compromete, a receber, o projeto que está em
análise, caso o mesmo tenha que sair para possíveis correções de pendências, para que seja
reanalisados em regime de prioridade, e, aprová-lo caso atenda todas as normativas vigentes;
CLÁUSULA OITAVA: O SERTEN/CBMRN, se compromete, após vistoria realizada no dia
17.07.2014, às 15 horas, no Estádio de Futebol Maria Lamas Farache (FRASQUEIRÃO), a emitir o
Laudo da CBF (constando “Aprovado com restrições”), com as seguintes observações: 1. Executar o
sistema fixo de hidrantes e a adequar a escada protegida conforme projeto previamente aprovado e
demais orientações constantes nas cláusulas quarta e quinta deste.
CLÁUSULA NONA: O SERTEN/CBMRN, aplicará as sanções previstas em lei específica, caso
haja o descumprimento ao estabelecido no presente TAC, as quais poderão ser Isolamento, Multa
e/ou Interdição.
CLÁUSULA DÉCIMA: As partes compromissárias, a qualquer tempo e sob a interveniência do
Ministério Público do Estado do RN (MPRN), através das Promotorias de Justiça da Defesa do
Consumidor da Comarca de Natal, poderão aditivar ao presente ajuste, visando melhor
operacionalização do mesmo.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta, terá
a sua vigência vinculada ao tempo estabelecido no cronograma de execução para cumprimento das
pendências existentes, o qual deverá ser apresentado pelo ABC Futebol Clube, até o dia 29 de julho
de 2014 e os períodos para a sua execução previstos em seu bojo, não poderão exceder ao dia 29 de
novembro de 2014;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Pelo cumprimento do ora avençado, o ABC Futebol Clube,
sujeitar-se-á ao pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por obrigação
descumprida, reversível ao Fundo Especial de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do
Rio Grande do Norte (FUNREBOM), sem prejuízo das sanções previstas na Cláusula Nona do
presente TAC, e, da responsabilidade civil e criminal;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Toda documentação (contratos de prestação de serviço e/ou
locação) necessários a execução das obras previstas no cronograma constante da cláusula 11ª,
deverão ser encaminhadas via ofício ao MPRN com cópia ao CBMRN pela diretoria do ABC
Futebol Clube, no prazo de até 48 horas após as suas assinaturas;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Por fim, por estarem as partes ajustadas e compromissadas,
firmam o presente Termo, em três vias, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, tão logo
homologado pelo Colendo Conselho Superior do Ministério Público.
E por estarem cientes e de acordo com os compromissos assumidos, firmam o presente TERMO DE
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, que legalmente se constitui em título
executivo extrajudicial, que segue assinado pelo compromitente e pelos compromissários, bem como
pelas demais autoridades presentes, que o subscrevem na condição de testemunhas.
Natal/RN, 18 de julho de 2014.
LEONARDO CARTAXO TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
Compromitente

ELIZEU LISBOA DANTAS
Cel Comandante Geral do CBMRN
Compromissário

ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO
Presidente do ABC Futebol Clube
Compromissário

LUIZ MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR

24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL

PROMOTORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Av. Marechal Floriano Peixoto, 550, Tirol. Natal/RN. CEP 59.020-500 – Fone (84) 3232-7171

Tentente-Coronel - Chefe do Serviço Operacional/CBMRN

MARCOS DE CARVALHO FERNANDES
Tentente-Coronel - Chefe do SERTEN/CBMRN

