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RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 001/2013

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e a CORREGEDORA-GERAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício de suas atribuições legais, especialmente daquelas 
previstas nos artigos 10, inciso XII, e 17, inciso IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; e 
artigos 22, inciso XXI, e 34, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 141, de 09 de fevereiro de 
1996, e

CONSIDERANDO que é atribuição do Procurador-Geral de Justiça expedir 
provimentos nos casos em que se mostrar convenientes a atuação uniforme da Instituição, e que 
compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público fazer recomendações, sem caráter vinculativo, 
aos órgãos de execução da instituição, nos termos dos artigos 22, inciso XXI e 34, inciso IV, da Lei 
Complementar nº 141/96;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme 
dispõe o artigos 127 da Constituição da República, inclusive com a adoção das medidas preventivas 
que forem necessárias;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 22.637, de 11 de abril de 2012, assinado pela 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, declarou a situação de 
emergência em 139 (cento e trinta e nove) municípios do Rio Grande do Norte afetados por 
Desastres Naturais Relacionados com a Intensa Redução das Precipitações Hídricas em decorrência 
da Estiagem (seca), pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período;

CONSIDERANDO que a Recomendação nº 01/2012, assinada conjuntamente pelos 
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE e pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO ELEITORAL recomendou aos Excelentíssimos Senhores Prefeitos dos 139 (cento e 
trinta e nove) municípios do Rio Grande do Norte afetados pelo referido Decreto nº 22.637, de 11 
de abril de 2012, que  se  abstivessem  de realizar despesas com eventos festivos, incluindo a 
contratação de artistas, serviços de “buffets”  e montagens de estruturas para eventos enquanto 
persistir a situação de emergência declarada;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 23.037, de 09 de outubro de 2012, assinado 
pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, prorrogou por 180 
(cento e oitenta) dias a situação de emergência declarada pelo Decreto nº 22.637, de 11 de abril de 
2012;

mailto:pgj@rn.gov.br


CONSIDERANDO a afirmação contida no referido Decreto nº 23.037, de 09 de 
outubro de 2012, de que “a estiagem na área rural dos municípios do RN continua caracterizada 
como gradual e de evolução crônica, de nível III, de grande porte e grande intensidade, onde os 
danos causados são importantes e os prejuízos vultosos, contribuindo para intensificar a estagnação 
econômica e o nível de pobreza do semiárido norteriograndense e, consequentemente, os 
desequilíbrios interregionais e intrarregionais”;

CONSIDERANDO que alguns municípios abrangidos pelo Decreto nº 22.637, de 11 
de abril de 2012, apesar de se encontrarem em situação de emergência, vêm empregando verbas 
públicas na contratação de bandas e realização de festas em geral, o que se mostra incompatível 
com a grave situação de estiagem enfrentada;

CONSIDERANDO a  existência  de  precedentes  de  que a realização de festas e 
eventos costumeiramente é desvirtuada, passando a ser utilizada com fins de promoção pessoal, 
conduta que, se já é reprovável em condições normais, o é ainda mais quando se tem contexto de 
situação de emergência causada pela seca;

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que causa 
prejuízo ao erário “qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres” pertencentes a entidades 
públicas, consoante dispõe o artigo 10, caput, da Lei nº 8.429/92, sujeitando-se o infrator às sanções 
previstas no inciso II do artigo 12, da citada lei.

RESOLVEM,

RECOMENDAR aos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
Norte com atribuições na Defesa do Patrimônio Público, sem caráter vinculativo, que fiscalizem os 
gastos  públicos  eventualmente  efetuados  pelas  administrações  municipais  com a  realização  de 
eventos   festivos,     especialmente     agora     no     período     do     carnaval,   no âmbito dos 139 (cento e trinta 
e nove) municípios do Estado Rio Grande do Norte incluídos no Decreto nº 22.637, de 11 de abril 
de 2012 e no Decreto nº 23.037, de 09 de outubro de 2012, ambos assinados pela Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, enquanto persistir a situação de 
emergência declarada pelos referidos decretos, e, em sendo necessário, adote as medidas pertinentes 
no sentido de obstar a   realização     de     despesas     com     eventos     festivos,     incluindo     a     contratação     de   
artistas,     serviços     de   “  buffets  ”   e     montagens     de     estruturas     para     eventos  .

Natal (RN), 22 de janeiro de 2013.
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