
RECOMENDAÇÃO Nº  2017/0000486232
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Promotor  de
Justiça da Comarca de Angicos, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da
Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual
nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda, considerando que:
1. nos termos do art. 127 da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
2. o art. 129, VII, da Carta Republicana, comanda ser função institucional do Ministério Público o
controle externo da atividade policial;
3. o art. 82, I, da Lei 8.078/90 legitima o Parquet a defender os direitos do consumidor de serviços;
4. a promoção de eventos abertos ao público demanda a contratação de segurança privada para a
área interna dos estabelecimentos, visto que, de acordo com os arts. 6º e 8º do Código de Defesa do
Consumidor, os serviços oferecidos deverão resguardar a segurança do consumidor;
5. o fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 da legislação consumerista, é responsável por
danos materiais ou extrapatrimonais causados por defeito do serviço prestado – inclusive pela falta
de segurança;
6. a promoção de eventos públicos, ou abertos ao público, como vaquejadas, serestas, festas, dentre
outros, reclama ainda, por imperativo de Segurança Pública (art. 144 da Constituição Federal), a
comunicação prévia, em prazo razoável de 72 horas, à Polícia Militar – para que seja providenciado
o reforço necessário ao policiamento no entorno dos eventos;
7.  a existência de Notícia de Fato, encaminhada pelo Comandante do Policiamento de Angicos e de
Fernando Pedroza, em que foi relatada a ocorrência de homicídio em vaquejada realizada nesta
Comarca, realizada sem comunicação prévia à autoridade policial.
resolve  RECOMENDAR  aos  promotores  de  eventos  públicos,  ou  abertos  ao  público,  como
vaquejadas, serestas, festas, dentre outros, da Comarca de Angicos:
a) a comunicação prévia da realização dos eventos, em prazo razoável de 72 horas, à Polícia Militar
para que seja providenciado o reforço necessário ao policiamento no entorno dos eventos;
b) a contratação regular de segurança privada para a área interna dos eventos, a fim de resguardar a
integridade física dos consumidores.
Oficie-se  os  representantes  dos  parques  de  vaquejada  locais,  os  promotores  de  eventos  desta
Comarca, as Prefeituras de Angicos e de Fernando Pedroza e o Comando da Polícia Militar nesta
Comarca,  remetendo-lhes  cópia  da  presente  Recomendação.  Requisite-se,  nos  ofícios,  que  os
destinatários informem, em 15 dias, as providências adotadas.
Após, publique-se e remeta-se cópia da presente também ao CAOP Criminal e ao CAOP Cidadania,
por meio eletrônico.
Angicos/RN, 07 de novembro de 2017.
Augusto Carlos Rocha de Lima
Promotor de Justiça


