
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FRAIBURGO

Av. Curitibanos, 375, Fórum de Fraiburgo, Centro, Fraiburgo-SC - CEP 89580-000 
, E-mail: Fraiburgo01PJ@mpsc.mp.br

Inquérito Civil n. 06.2016.00007801-8
Objeto:  Verificar possíveis irregularidades de funcionamento no estabelecimento 
comercial "Rancho Kalua"..

ADITIVO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N. 024/2 016/PJ/FRA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA , por 

sua Promotora de Justiça Roberta Trentini Machado Gonçalves, doravante denominada 

COMPROMITENTE; CARLOS ALVIR DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, 

portador da cédula de identidade n. 6.857.907/SC, inscrito no CPF/MF n. 

084.244.839-01, natural de Bituruna/PR, nascido em 21 de novembro de 1992, filho de 

Carlos Alvir da Silva e joana Rosane do Rosário, residente na Rua Joaquim Lourenço de 

Cordova, s/n, bairro Pôr do Sol, CEP: 89.618-000, Monte Carlo/SC, representante legal 

do estabelecimento CARLOS ALVIR DA SILVA FILHO (MEI) (Rancho  Kalua) , 

doravante denominado COMPROMISSÁRIO; e CARLOS ALVIR DA SILVA FILHO 

(Rancho  Kalua ), microempresário individual, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 

27.682.751/0001-91, com sede na Rodovia SC456, km 25, 1877, Centro, CEP: 

89.618-000, Monte Carlo/SC, doravante denominada EMPRESA COMPROMISSÁRIA , 

com fulcro no artigo 5º, § 6º, da Lei Federal n. 7.347/1985, artigo 89 da lei Complementar 

Estadual n. 197/2000, artigo 19 do Ato n. 335/2014/PGJ e artigo 14 da Resolução n. 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, têm entre si justo e acertado o 

seguinte:

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 129 da Constituição Federal), assim 

como a proteção dos interesses difusos, coletivos (artigo 127, inciso III, do Código de 

Defesa do Consumidor e artigo 81, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor) e 

individuais homogêneos (artigo 127, inciso IX da Constituição Federal e artigo 81, inciso 

III e 82, do Código de Defesa do Consumidor);

CONSIDERANDO que os serviços fornecidos pela EMPRESA 

COMPROMISSÁRIA estão acarretando riscos aos consumidores, na medida em que os 

eventos realizados causam riscos aos frequentadores (consumidores diretos) e terceiros 

(consumidores indiretos), porquanto generalizam contendas entre os frequentadores, que 

resulta em risco à vida e saúde dos consumidores, além de ocasionar perturbação ao 

sossego e bem-estar do público em geral;
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CONSIDERANDO que é obrigação da EMPRESA COMPROMISSÁRIA  

garantir a segurança de consumidores e terceiros em razão das contendas entre os 

frequentadores do estabelecimento, inclusive em distância mínima no exterior do local, e 

não somente retirar os contendores do interior da boate sem adotar qualquer medida de 

segurança;

CONSIDERANDO a necessidade de comunicar previamente os órgãos 

competentes, acerca dos eventos realizados, a fim de que fiscalizem o estabelecimento 

para atestar o cumprimento das normas que restringe a entrada e permanência de 

crianças e adolescentes em eventos, boates e congêneres;

CONSIDERANDO a constatação da presença de erro material no 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA n. 024/2016/PJ/FRA, firmado em 16 de 

novembro de 2016, existindo a necessidade de retificar e suprimir itens da cláusula 1ª e 

de redefinir a periodicidade da obrigação contida na cláusula 3ª daquele primeiro acordo;

RESOLVEM:

Celebrar o presente TERMO ADITIVO DE COMPROMISSO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA , doravante denominado TERMO — com fundamento no 

artigo 5º, § 6º, da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1995 (Lei da Ação Civil Pública), artigos 

84 e seguintes da Lei Complementar Estadual n. 197/2000 (Lei Orgânica do Ministério 

Público de Santa Catarina), artigo 19 do Ato n. 335/2014/PGJ e artigo 14 da Resolução n. 

23 do Conselho Nacional de Justiça/CNMP —, que substituirá  integralmente  o TERMO 

DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA n. 024/2016/PJ/FRA, firma do em 16 de novembro 

de 2016, com as cláusulas e condições seguintes:

TÍTULO I - DO OBJETO

CLÁUSULA 1ª - O presente Termo de Ajustamento de Conduta tem 

como objeto a adequação das atividades do estabelecimento CARLOS ALVIR DA SILVA 

FILHO, nome fantasia RANCHO KALUA,  de modo a propiciar maior segurança aos 

frequentadores dos eventos promovidos.

 Parágrafo único : o Compromissário informa que a parte em que está 

funcionado o estabelecimento "Kalua Pub" está locado e a administração e promoção da 

atividade é efetuada pelo locatário.
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TÍTULO II - DAS OBRIGAÇÕES

Capítulo I

DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA COMPROMISSÁRIA

CLÁUSULA 2ª -  A EMPRESA COMPROMISSÁRIA  assume a 

obrigação de fazer consistente em contratar novos seguranças (pessoas) para prestar 

serviços no estabelecimento, em número mínimo de 10 (dez), considerando a atual 

metragem do local e a capacidade de acomodação dos usuários, devendo todos os 

seguranças possuírem o respectivo registro na Polícia Federal, ou seja, deverá, 

doravante, contratar no mínimo 10 (dez) seguranças que possuam registro na Policial 

Federal;

Parágrafo primeiro:  Em cada evento deverá o Compromissário manter 

atualizado e sob sua posse o registro e qualificação de todos os profissionais que 

efetuarão (efetuaram) a segurança do local, devendo na qualificação conter, no mínimo, 

nome completo, registro geral (RG), cadastro de pessoa física (CPF), endereço, profissão 

e telefone para contato;

Parágrafo segundo:  havendo aumento da área total e/ou da 

capacidade de acomodação de pessoas, deverá o Compromissário aumentar o número 

de seguranças proporcionalmente ao número de frequentadores, comunicar o Corpo de 

Bombeiros para nova vistoria, comunicar a Prefeitura Municipal em razão do alvará, a 

Polícia Civil e a Polícia Militar.

CLÁUSULA 3ª -  A EMPRESA COMPROMISSÁRIA  assume a 

obrigação de fazer consistente em apresentar, até o dia 10 de cada mês, durante os 12 

(doze) meses subsequentes à data em que que firmado o presente termo, nesta 1ª 

Promotoria de Justiça, os contratos de segurança atualizados, referentes aos eventos 

que realizará, já incluído a contratação de novos seguranças referidos na Cláusula 2ª , 

com o devido registro na Polícia Federal; 

CLÁUSULA 4ª -  A EMPRESA COMPROMISSÁRIA  assume a 

obrigação de fazer consistente comunicar, com antecedência de 20 (vinte) dias, a Polícia 

Militar acerca dos eventos que se realizarão, declinando as datas, horários e números de 

frequentadores previstos.
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CLÁUSULA 5ª  - A EMPRESA COMPROMISSÁRIA  assume a 

obrigação de fazer consistente em solicitar à Polícia Civil a Licença Policial para 

exploração de atividade com música e somente realizar o evento após a concessão da 

licença, inclusive nos eventos que pretender realizar que sejam diversos daqueles 

contidos nas licenças e nos alvarás concedidos; 

CLÁUSULA 6ª  - A EMPRESA COMPROMISSÁRIA  assume a 

obrigação de fazer consistente em fiscalizar e proibir a entrada e permanência de 

crianças e adolescentes nos eventos realizados nos termos do artigo 149 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e nos termos da Portaria da Infância emitida pelo Juízo da 

Infância e Adolescência da Comarca de Fraiburgo, que poderá ser obtida com a Oficial 

da Infância e Juventude.

CLÁUSULA 7ª  - A EMPRESA COMPROMISSÁRIA  assume a 

obrigação de fazer consistente em comunicar com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias o Oficial da Infância e Adolescência, o Conselho Tutelar, a Promotoria da Infância de 

Juventude e o Corpo de Bombeiros Militar, todos os eventos que se realizarão, 

declinando data e horários.

CLÁUSULA 8ª  - A EMPRESA COMPROMISSÁRIA  assume a 

obrigação de fazer consistente em garantir, por meio de seguranças contratados, a 

segurança na área externa do estabelecimento, em extensão de 100 (cem) metros, até 

meia hora após o encerramento do evento previsto no alvará da Polícia Civil, sem 

prejuízo da vigilância e segurança interna.

CLÁUSULA 9ª  - A EMPRESA COMPROMISSÁRIA  assume a 

obrigação de fazer consistente em manter atualizados os alvarás de funcionamento, 

sanitário, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar e demais taxas que se fizerem 

necessárias (v.g. Policia Militar e Ente Público etc).

CLÁUSULA 10ª  - A EMPRESA COMPROMISSÁRIA  assume a 

obrigação de fazer consistente adotar medidas ostensivas para impedir o ingresso de 

pessoas portanto armas (de fogo, facas, barras de ferro, tonfas, etc.) nos eventos, 

inclusive com uso de detectores de metal e revista pessoal, sem prejuízo de outras que o 

Compromissário entender oportunas e/ou exigidas pelos órgãos de segurança pública.

Parágrafo único:  Em constatando que pessoa portanto armas tentou 

ingressar no local, após não permitir o ingresso, deverá comunicar imediatamente a força 
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pública para que adote medidas ostensivas no sentido de apreender o objeto, 

repassando as características do indivíduo aos Policiais Militares quando da 

comunicação.

CLÁUSULA 11ª  - OS COMPROMISSÁRIOS promoverão a veiculação 

do presente Termo na imprensa local (artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, 

parte final), ao menos em uma rádio e em um meio de comunicação impresso, durante 

15 (quinze) dias, a ementa do presente Termo de Ajuste de Conduta nos seguintes 

termos: 

"A casa de show RANCHO KALUA comunica a todos os seus usuários 

que em razão do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público, por meio 

da 1ª Promotoria de Justiça de Fraiburgo, incrementará a segurança física dos usuários 

de seu estabelecimento, mediante: i) a contratação de novos seguranças para prestar 

serviços no estabelecimento, ou seja, deverá contratar no mínimo 10 (dez) seguranças 

que possuam o respectivo registro na Polícia Federal, mantendo a qualificação dos 

profissionais que efetuarão a segurança nos eventos; ii) a apresentação de contrato de 

prestação de serviços de segurança com empresa registrada na Polícia Federal; iii) a 

comunicação da Polícia Militar com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da realização 

de cada evento realizado; iv) a solicitação e realização de evento somente após 

concedida a Licença Policial para exploração de atividades com música, expedida pela 

Polícia Civil; v) a comunicação com antecedência mínima de 20 (vinte) dias do Oficial de 

Justiça da Infância, à Promotoria de Justiça da Infância e Juventude e ao Corpo de 

Bombeiros Militar sobre a realização dos eventos, contendo data e horários; vi) a 

fiscalização e proibição de que crianças e adolescente ingressem nos eventos realizados; 

vii) a segurança da área externa do estabelecimento com abrangência de 100 (metros) 

para cada sentido da Rodovia SC 456, Centro, inclusive a interseção entre a via referida 

e a Rua do Comércio, bem como da Rodovia com a Rua Sebastião Nunes Gonçalves; e 

viii) a utilização da detectores de metal para impedir o ingresso de pessoas portanto 

armas. Tudo sob pena que varia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000.00 (quinze 

mil reais), a depender da cláusula descumprida, conforme disposto no respectivo termo 

de ajuste de conduta".

Parágrafo único:  A veiculação do presente Termo por meio de rádio 

deverá ocorrer em um horário durante o dia, observado o seguinte: entre 12 e 13 horas.

Capítulo II



1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FRAIBURGO

Av. Curitibanos, 375, Fórum de Fraiburgo, Centro, Fraiburgo-SC - CEP 89580-000, E-mail: 
Fraiburgo01PJ@mpsc.mp.br

DAS OBRIGAÇÕES DOS COMPROMISSÁRIOS - COMPENSAÇÃO 

INDENIZATÓRIA

CLÁUSULA 12ª -  Os COMPROMISSÁRIOS, como medida de 

compensação indenizatória pelos danos provocados aos direitos difusos e individuais 

homogêneos tutelados pelo presente instrumento, pagará a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), cujo valor será revertido ao Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados do 

Estado de Santa Catarina (FRBL), CNPJ: 76.276.849/0001-54, criado pela Lei Estadual 

n. 15.694/2011, e recolhida por boleto bancário que será enviado após a homologação do 

presente TERMO pelo CSMP.

Parágrafo primeiro –  o pagamento da medida compensatória será 

efetuado em 6 (seis) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), a iniciar a partir da 

notificação da homologação.

Parágrafo segundo – para comprovação desta obrigação, os 

COMPROMISSÁRIOS obrigam-se a apresentar a esta Promotoria de Justiça cópia do(s) 

comprovante(s) de pagamento em até 10 (e) dias após a data de pagamento.

TÍTULO III – DAS CLÁUSULAS PENAIS

CLÁUSULA 13ª – Na hipótese de descumprimento e/ou atraso de 

quaisquer das obrigações assumidas neste TERMO, incorrerão os COMPROMISSÁRIOS 

e a EMPRESA COMPROMISSÁRIA  em multa, cujo montante será revertido ao Fundo 

para a Reconstituição de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina (FRBL), sem 

prejuízo das ações que eventualmente venham a ser propostas, bem como de execução 

específica das obrigação assumidas, respeitadas as seguintes disposições:

I. Pelo descumprimento  das cláusulas  2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª do 

presente TERMO, incorrerá a EMPRESA COMPROMISSÁRIA  e os 

COMPROMISSÁRIOS em multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por 

cláusula descumprida , reajustado pelo INPC;

III. Pelo atraso  dos prazos estipulados nas cláusula  3ª incorrerão os 

COMPROMISSÁRIOS em multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco reais) por dia, até efetivo 

cumprimento, limitado a 30 (trinta) dias;

IV. Pelo atraso dos prazos estipulados nas cláusulas  4ª e 7ª incorrerão 
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os COMPROMISSÁRIOS em multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia, por 

cláusula descumprida , com limite no número de 20 (vinte) dias (prazo para 

comunicação até o evento).

V. Pelo atraso do prazo estipulado na cláusula  12ª incorrerão os 

COMPROMISSÁRIOS em multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), por dia, reajustado 

pelo INPC.

Parágrafo Único –  A multa é cumulativa e incidirá tantas vezes quantas 

forem as infrações cometidas, ainda que no mesmo período.

CLÁUSULA 14ª  - Ocorrendo reiteração no descumprimento de 

quaisquer cláusulas, a EMPRESA COMPROMISSÁRIA  será interditada em suas 

atividades, devendo permanecer interditado – sem exercer quaisquer de suas atividades 

– até que seja sanada a irregularidade e até o pagamento integral da multa respectiva.

CLÁUSULA 15ª -  Comprovada a inexecução dos compromissos 

previstos nas cláusulas acima, ou a continuidade da conduta irregular, facultará ao 

Ministério Público Estadual a imediata execução judicial do presente título, tanto da multa 

aplicada quanto da obrigação de fazer estipulada.

CLÁUSULA 16ª -  As partes poderão rever o presente ajuste, mediante 

termo aditivo, o qual poderá incluir ou excluir medidas que tenham por objetivo o seu 

aperfeiçoamento e/ou se mostrem tecnicamente necessárias.

CLÁUSULA 17ª -  Este título executivo não inibe ou restringe, de forma 

alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de qualquer órgão público, 

nem limita ou impede o exercício, por eles, de suas atribuições e prerrogativas legais e 

regulamentares.

TÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 18ª  - A EMPRESA COMPROMISSÁRIA  e os 

COMPROMISSÁRIOS comprometem-se em implementar todas as medidas previstas 

nas cláusulas 2ª a 11ª  imediatamente..

CLÁUSULA 19ª -  O MINISTÉRIO PÚBLICO  compromete-se a não 

adotar nenhuma medida judicial coletiva relacionada ao convencionado no presente 

TERMO contra a EMPRESA COMPROMISSÁRIA  e COMPROMISSÁRIOS, enquanto 
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cumpra integralmente o avençado.

CLÁUSULA 20ª -  As partes elegem o foro da Comarca de Fraiburgo/SC 

para dirimir eventuais problemas decorrentes do presente TERMO.

Assim, justo e acertados, firmam as partes o presente Termo de 

Compromisso, composto por 9 (nove) laudas, em 4 (quatro) vias originais de igual teor, e 

que terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 5º, § 6º da Lei n. 

7.347/85, artigo 784, IV e XII, do Código de Processo Civil e artigo 19 do Ato n. 

335/2014/PGJ, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, submetendo-se, juntamente 

com a promoção de arquivamento, à análise do Egrégio Conselho Superior do Ministério 

Público, conforme dispõe o artigo 26 do Ato n. 335/2014/PGJ.

Encaminhe-se cópia deste aditamento de termo de compromisso de 

ajuste de conduta para conhecimento: 1) ao Oficial da Infância e Juventude; 2) à 2ª 

Promotoria de Justiça de Fraiburgo; 3) ao Corpo de Bombeiros; 4) à Polícia Civil; 5) à 

Polícia Militar.

Fraiburgo, 19 de abril de 2018.

Roberta Trentini Machado Gonçalves
Promotora de Justiça

Carlos  Alvir  Da Silva  Filho
Compromissário

Carlos  Alvir  da Silva  Filho  (MEI)
Empresa Compromissária

Osnei  Scheffer  de Oliveira

Advogado

TESTEMUNHAS:

Rodrigo de Paula Bueno
Assistente de Promotoria de Justiça

Mat. 658.898-0

  Bruna  Carolina  Pohl
Assistente de Promotoria de Justiça

Mat. 658.969-3


