
Inquérito Civil nº 1.28.200.000055/2015-
11

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE, representado pelo Procurador da 
República,  Bruno  Jorge  Rijo  Lamenha  Lins  (doravante 
“Compromitente”),  e  o  MUNICÍPIO  DE  EQUADOR-RN, 
pessoa  jurídica  de  direito  público,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº 
08.086.225/0001-14,  representado  pela  Prefeita,  Sra.  Noeide 
Clemens  Ferreira  de  Oliveira,   e  pelo  Procurador  do 
Município,  Rogério  da  Silva  Cabral  (doravante 
“Compromissário”), nos autos do INQUÉRITO CIVIL (IC) nº 
1.28.200.000055/2015-11,  no exercício das atribuições legais e 
constitucionais  firmam  o  presente  COMPROMISSO  DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTAS ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS, 
MEDIANTE  COMINAÇÕES,  COM  FORÇA  DE  TÍTULO 
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

1. CONSIDERANDO a existência do Inquérito Civil nº 1.28.200.000055/2015-11, que visa 
apurar  a  falta  de  formulação  de  políticas  públicas  adequadas  à  sobrevivência  e  à 
perpetuação das tradições e dos costumes da comunidade cigana de Equador/RN;

2. CONSIDERANDO que a Subcomissão sobre Prevenção da Discriminação e Proteção 
das Minorias das Nações Unidas, por meio da Resolução 1991/21, adota da em 28 de 
agosdto  de  1991,  alertou  que  “em  diversos  países,  há  obstáculos  diversos  para  a 
realização dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das pessoas que 
pertencem  à  comunidade  cigana  e  tais  obstáculos  constituem  discriminação  dirigida 
especificamente contra a comunidade, deixando-a a particularmente vulnerável”;
 
3.  CONSIDERANDO que a  vulnerabilidade dos ciganos foi  também destacada pela 
Relatoria Especial da ONU para Minorias, que observou ser o grupo vítima das mais 
diversas violações de direitos humanos, sofrendo principalmente com o racismo e com 
privações de direitos socioeconômicos (E/CN.4/Sub.2/2000/28);

4.  CONSIDERANDO que  a  Convenção  nº  169  da  Organização  Internacional  do 
Trabalho, promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 5.051, de 19/04/2004, estabelece,  
em  seu  art.  2º,  2.c.,  que  é  dever  do  Estado  promover  a  eliminação  das  diferenças 
socioeconômicas que possam existir entre os membros das comunidades tradicionais e os 
demais membros da comunidade nacional, de maneira compatível com suas aspirações e 
formas de vida;
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5.  CONSIDERANDO que  a  discriminação  contra  ciganos  é  uma 
realidade nacional, fazendo-se necessária a adoção de políticas voltadas ao combate ao 
anticiganismo e que o art. 31 da Convenção nº 169 estabelece ser dever do Estado adotar 
medidas  de  caráter  educativo  em  todos  os  setores  da  comunidade  nacional, 
especialmente nos que estejam em contato mais direto com os povos tradicionais, com 
objetivo de eliminar preconceitos;

6.  CONSIDERANDO que,  ao  ratificar  a  Convenção  sobre  Eliminação  de  Todas  as 
Formas de Discriminação Racial, o Brasil comprometeu-se a garantir o direito à educação 
sem “distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou 
origem nacional ou étnica” (art. 5º, V);

7.  CONSIDERANDO que a citada Convenção dispõe, em seu art. 7º, sobre o dever do 
Estado de “adotar medidas imediatas e eficazes, principalmente no campo do ensino, 
educação,  cultura  e  informação,  para  lutar  contra  os  preconceitos  que  levam  à 
discriminação racial e para promover o entendimento, a tolerância e a amizade entre 
nações e grupos raciais e étnicos”;

8.  CONSIDERANDO que a Constituição de 1988, em seu art. 3°, inciso IV, estabelece 
como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil “promover o 
bem de todos,  sem preconceitos de origem, raça,  sexo,  cor,  idade e quaisquer outras 
formas de discriminação” e, no art. 215, § 1º, que o Estado “protegerá as manifestações 
das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes 
do processo civilizatório nacional”;

9.  CONSIDERANDO competir ao Ministério Público da União promover o inquérito 
civil  e  a  ação  civil  pública  para  a  proteção  dos  interesses  individuais  indisponíveis, 
difusos e coletivos, relativos às minorias étnicas, entre as quais os ciganos (LC nº 75/1993, 
art. 6º, VII, “c”);

10.  CONSIDERANDO que, desde o I Encontro Nacional sobre a Atuação do MPF na 
Defesa das Comunidades Indígenas e Minorias da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, 
tem sido reconhecida “a necessidade de atuação em prol dos direitos e interesses dos 
ciganos, como minoria étnica” (Carta de Cuiabá, 1999), e que, desde então, o MPF tem se 
notabilizado  por  grandiosos  trabalhos  nesta  temática,  especialmente  por  meio  da 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC);

11.  CONSIDERANDO que  o  inciso  XXXIV  do  artigo  5º  da  CF  assegura  a  todos, 
independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos 
em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de 
certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situação de 
interesse pessoal;

12.  CONSIDERANDO que a  pauta  de atuação sugerida pelo Conselho Nacional  do 
Ministério  Público  quanto  aos  ciganos,  especialmente  quanto  ao  asseguramento  de 
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direitos  já  existentes,  como os  descritos  nas  Portarias  940  e  1820  do 
Ministério da Saúde, e na Resolução nº 3/2012, do Conselho Nacional de Educação (vide 
publicação “Encontro Nacional do Ministério Público e movimentos sociais: em defesa 
dos Direitos Fundamentais”, 2014);

13.  CONSIDERANDO que  “é  direito  da  pessoa,  na  rede  de  serviços  de  saúde,  ter 
atendimento  humanizado,  acolhedor,  livre  de  qualquer  discriminação,  restrição  ou 
negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de 
gênero, condições econômicas ou sociais,  estado de saúde, de anomalia, patologia ou 
deficiência” (art. 4º, parágrafo único, da Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009, do 
Ministério da Saúde);

11.  CONSIDERANDO que  não  se  constitui  impedimento  para  a  realização  do 
atendimento solicitado em qualquer estabelecimento de saúde a inexistência ou ausência 
do  Cartão  Nacional  de  Saúde,  e  que  as  atividades  de  identificação  e  cadastramento 
podem ser efetuadas posteriormente ao atendimento realizado (art. 13 da Portaria nº 940,  
de 28 de abril de 2011, do Ministério da Saúde);

12.  CONSIDERANDO,  ademais, que não se pode exigir dos ciganos nômades e dos 
moradores de rua a indicação de endereço do domicílio permanente do usuário, quando 
do processo de cadastramento (art. 23, §1º, da Portaria nº 940, de 28 de abril de 2011, do 
Ministério da Saúde);

13.  CONSIDERANDO, também, que o sistema municipal de ensino, por meio de seus 
estabelecimentos municipais Educação Básica, deve assegurar a matrícula de estudante 
cigano em situação de itinerância  sem a imposição de qualquer  forma de embaraço, 
preconceito e/ou qualquer forma de discriminação, pois se trata de direito fundamental, 
mediante autodeclaração ou declaração do responsável (art. 3º da Resolução nº 3, de 16 
de maio de 2012, da Câmara de Educação Básica do Ministério da Educação);

14.  CONSIDERANDO que o sistema de ensino municipal deverá orientar as escolas 
quanto à sua obrigação de garantir não só a matrícula, mas, também, a permanência e, 
quando for o caso, a conclusão dos estudos aos estudantes em situação de itinerância, 
bem como a elaboração e disponibilização do respectivo memorial (art. 10 da Resolução 
nº 3, de 16 de maio de 2012, da Câmara de Educação Básica do Ministério da Educação);

Por fim,  CONSIDERANDO que a Constituição da República comete ao MINISTÉRIO 
PÚBLICO o poder-dever de lançar mão das medidas adequadas e necessárias para o 
efetivo respeito do Poder Público aos direitos constitucionalmente assegurados (CR, art.  
129, inciso II);

O Ministério Público Federal e o município compromissário RESOLVEM CELEBRAR o 
presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, com fulcro no art. 5º, § 6º,  
da Lei  Federal  nº  7.347,  de 24 de julho de 1985,  no art.  14 da Resolução 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público e nos arts. 20 e 21 da Resolução 87/2006 do 
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Conselho Superior do Ministério Público Federal, de conformidade com 
as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: Do objeto e dos efeitos do presente Compromisso

1.1.  Este  Compromisso  tem  por  objeto  obrigações  assumidas  pelo  município  de 
EQUADOR-RN no que toca à formulação e à execução de políticas públicas adequadas à 
sobrevivência  e  à  perpetuação  das  tradições  e  dos  costumes  da  comunidade  cigana 
residente na cidade;

1.2. Fica expressamente consignado aqui que as obrigações assumidas pelo município 
compromissário não se restringem ao mandato do atual Chefe do Executivo municipal e 
à  gestão  dos  atuais  titulares  das  Secretarias  Municipais,  vigendo  até  o  eventual 
desfazimento  do  presente  termo  de  compromisso.  O  desconhecimento  do  presente 
compromisso não poderá ser alegado pelos atuais e pelos futuros gestores como motivo 
para impedir o cumprimento das obrigações aqui estatuídas.

1.3. À luz do art. 190 do Código de Processo Civil, ficam as partes vinculadas ao presente 
Termo de  Ajustamento  de  Conduta,  ainda  que  haja  troca  de  membro  do  Ministério 
Público  Federal  na  condução  do  tema  bem  como  caso  haja  troca  de  escritório  ou 
procuradores responsáveis pela Compromissária, tendo em vista que as cláusulas foram 
debatidas  e  trabalhadas  em conformidade  com a  lei  e  as  previsões  gerais  de  boa fé  
contratual,  horizontal  e  vertical,  não  havendo  possibilidade,  após  homologada,  de 
discussão de validade do presente negócio.

Cláusula Segunda: Das obrigações assumidas pelo Compromissário

2.1. O MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO obriga-se a:

2.1.1. Planejar, programar e executar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, um seminário 
sobre  cultura  cigana,  empreendendo  esforços  para  assegurar  a  participação de,  pelo 
menos,  80%  (oitenta  por  cento)  dos  professores  (concursados  ou  contratados)  dos 
quadros do município. Tal seminário trabalhará a desconstrução do preconceito com os 
formadores  de  opinião  de  Equador/RN,  especialmente  quanto  à  eliminação  de  toda 
discriminação  ou  assédio  racial  contra  estudantes  ciganos  no  ambiente  escolar.  Para 
realização  do  seminário,  deverão  ser  convidados  o  Ministério  Público  Federal,  o 
Ministério Público Estadual e a Pastoral dos Povos Nômades.

2.1.1.1. Desenvolver, pelo menos uma vez ao ano, o seminário sobre cultura cigana nos 
mesmos moldes estabelecidos no item anterior.  

2.1.2.  Identificar  as  dificuldades  de  acesso  e  de  permanência  dos  ciganos  adultos 
interessados em frequentar a Educação de Jovens e Adultos fornecida na rede municipal 
de  ensino,  estabelecendo,  no prazo  de    até  90  (noventa)    dias  ,  um  planejamento  que 
possibilite  criar  as  condições  de  permanência  dos  interessados  em  sala  de  aula, 

4



estabelecendo  um  cronograma  de  execução  das  medidas  reputadas 
como necessárias.

2.1.3.  Dar ciência,  no prazo de 30 (trinta) dias,  a  todos os profissionais de saúde do 
Município  de  Equador/RN  da  necessidade  imperiosa  de  observarem,  sob  pena  de 
responsabilidade pessoal, os comandos contidos no art. 4º, parágrafo único, da Portaria 
nº 1.820/2009, do Ministério da Saúde e nos art. 13 e 23, §1º da Portaria nº 940/2011, do 
mesmo Ministério.

2.1.4.  Identificar as pendências e promover o assessoramento e viabilização, no prazo de 
60 (sessenta) dias, da criação e a regularização formal da Associação local de ciganos.

2.1.5. Designar,  no prazo de 30 (trinta) dias,  uma comissão para elaboração do Plano 
Municipal de Políticas Públicas para a comunidade cigana de Equador/RN.
2.1.5.1. Serão designados para compor tal comissão os Secretários de Educação, da Saúde 
e  de  Assistência  Social  do  município  de  Equador/RN,  além  de  representante  da 
Associação local de ciganos e da Pastoral dos Povos Nômades, caso esta se encontre ativa 
no âmbito da Diocese de Caicó.

2.1.6. Apresentar,  no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a versão definitiva do Plano 
Municipal  de  Políticas  Públicas  para  a  comunidade  cigana  de  Equador/RN, 
encaminhando-o como projeto de lei à Câmara Municipal da edilidade.

2.1.7. Promover,  no mínimo a cada 2 (dois) anos, a revisão, através da designação de 
nova comissão nos moldes do item 2.1.5.1., do Plano Municipal de Políticas Públicas para 
a comunidade cigana de Equador/RN, comprometendo-se a encaminhar cópia do Plano 
revisado ao Ministério Público Federal para fins de fiscalização e garantindo-lhe ampla 
publicidade nos termos do item 2.1.8. 

2.1.8.  Garantir  ampla  publicidade  aos  termos  do  presente  Compromisso  e  ao  Plano 
Municipal  de  Políticas  Públicas  para  a  comunidade  cigana  de  Equador/RN, 
disponibilizando seu integral teor e uma síntese, em linguagem acessível ao público em 
geral, das obrigações assumidas pela edilidade, no sítio virtual da edilidade, nos perfis 
de redes sociais eventualmente mantidos pela edilidade, na Câmara de Vereadores, nas 
sedes  dos  órgãos  administrativos  envolvidos  na  execução  das  políticas  públicas 
destinadas à comunidade cigana, encaminhando, ainda, cópia aos diretores de todas as 
escolas de sua rede de ensino, para afixação nos respectivos murais.

Cláusula Terceira: Dos prazos

3.1. Caberá às partes observar rigorosamente os prazos previstos neste Compromisso, 
cumprindo as obrigações ora assumidas de modo tempestivo e efetivo.

3.2. Nas obrigações em que não estabelecido, fica  fixado o prazo de  60 (sessenta) dias 
para o início de seu cumprimento.
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3.2.1. Em relação à obrigação estatuída no item 2.1.8, especificamente no que diz respeito 
ao Plano Municipal de Políticas Públicas para a comunidade cigana de Equador/RN, o 
prazo será contado a partir da apresentação da sua versão final nos termos do item 2.1.6.

3.3.  Os  prazos  aqui  previstos  tem,  por  termo inicial,  o  primeiro  dia  útil  posterior  à 
publicação deste Compromisso.

Cláusula Quarta : Das penalidades

4.1.  O  descumprimento  de  qualquer  das  cláusulas  deste  Compromisso  gerará,  por 
violação, a incidência de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor do 
agente público que der causa à violação, a ser revertida em favor da Associação local de 
ciganos e,  em caso de inexistência ou não funcionamento desta última, do Fundo de 
Direitos Difusos.

4.2. Além da penalidade prevista na cláusula precedente, incidirá multa diária, também 
nas  pessoas  do  agente  público  que  der  causa  à  violação,  pelas  ocorrências  em  suas 
respectivas gestões e também de forma solidária, no importe de R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais) até que seja cumprida a obrigação,  contada da data da correspondente 
notificação.

4.3. A ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça a execução total ou parcial  
das obrigações previstas neste Compromisso deverá ser comunicada ao Compromitente 
pela Compromissária no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do vencimento, não ocorrendo 
a incidência das multas previstas, salvo se a comunicação se der fora deste prazo ou se a 
justificativa alegada não for devidamente comprovada.

4.4.  As  sanções  pecuniárias  previstas  serão  reajustadas  anualmente,  na  data  da 
celebração do presente Compromisso, pelo IPCA-E ou índice de correção monetária que 
vier a substituí-lo.  

4.5.  As prestações  pecuniárias  aqui  previstas  não possuem caráter  sancionatório,  não 
eximindo  o  Compromissário  e  os  agentes  públicos  responsáveis  pela  eventual 
responsabilização  administrativa,  civil  e  penal  por  atos  que  violem  o  presente 
Compromisso.

Cláusula Quinta:  Da Alteração deste Compromisso

5.1.  Este  compromisso  somente  poderá  ser  alterado  por  escrito,  devidamente 
fundamentado e justificado, mediante a celebração de Termo Aditivo por representantes 
do Compromitente e do Compromissário.

Cláusula Sexta: Das comunicações
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6.1. Todas e quaisquer comunicações entre as Partes relacionadas a este 
Compromisso deverão ser efetuadas, por escrito, e com prova de recebimento, às partes, 
devendo ser remetidas às sedes administrativas das partes.

Cláusulas Sétima: Das disposições finais

7.1.  O  presente  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  consubstancia  título  executivo 
extrajudicial,  na forma do artigo 784, XII,  do Código de Processo Civil,  vigendo sem 
determinação  de  tempo  e,  em  caso  de  descumprimento,  será  executado,  consoante 
artigos 5º, § 6º da Lei nº 7.347/85.

7.2.  A fiscalização  do  presente  termo  será  feita  pela  Procuradoria  da  República  no 
Município de Caicó, com ou sem o auxílio de outras entidades públicas ou privadas. Por 
sua vez,  qualquer pessoa,  natural  ou jurídica,  de direito  público ou privado,  poderá 
noticiar o desrespeito das cláusulas deste termo.

E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o presente em 3 (três) vias  de 
igual teor e forma, obrigando-se a fazê-lo firme e valioso por si e seus sucessores.

         Caicó-RN, 30 de maio de 2016.

_______________________________________
BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS

Procurador da República

___________________________________
NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA

Prefeita de Equador-RN
Compromissário

                                          __________________________________________
ROGÉRIO DA SILVA CABRAL

Procurador do município de  Equador-RN
Compromissário
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