
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ/RN
 
PP - Procedimento Preparatório n. 06.2017.00003157-0
Recomendação n. 0001/2018/2ª PmJM
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por seu órgão executivo atuante junto à 2ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró, no uso de suas atribuições legais, especialmente em
conformidade com o disposto nos arts. 127, caput, e 129, inciso IX, da Constituição Federal, no art.
69, parágrafo único, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96:
Considerando que  é  função institucional  do Ministério  Público  a  defesa  dos  interesses  sociais,
difusos,  coletivos  e  individuais  indisponíveis,  nos  termos  dos  arts.  127,  caput  da  Constituição
Federal e do art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Nº 8.625/93;
Considerando  que  cabe  ao  Ministério  Público  expedir  recomendações  visando  o  respeito  aos
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei
Complementar Nº 75/93 e do art. 80 da Lei Nº 8.625/93;
Considerando as informações constantes do Inquérito Civil Público Nº 06.2017.00003157-0 – 2ª
PmJM, que tem por objeto “apurar a venda de água de coco resfriada no município de Mossoró sem
registro no Mapa da Vigilância Sanitária”.
Considerando que, consoante informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), as pessoas jurídicas CYNTIA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA, inscrita no CNPJ/MF
sob  o  nº  23291308000139,  e  ELANE  MERKELLE  DE  AMORIM  ALMEIDA,  inscrita  no
CNPJ/MF  sob  o  nº  24946417000100,  embora  estejam ativas,  não  possuem registro  no  Órgão
competente;
Considerando que, de acordo com o art. 1º, caput, da Lei nº 8.918/94, é obrigatório, em todo o
território  nacional,  o  registro,  a  padronização,  a  classificação,  a  inspeção  e  a  fiscalização  da
produção e  do  comércio  de  bebidas,  o  que  deverá  ocorrer  por  meio  do  MAPA ou pelo  órgão
estadual  competente  credenciado  pelo  mesmo,  em  consonância  com  o  art.  20  do  mesmo
instrumento normativo.
RESOLVE RECOMENDAR:
a) à CYNTIA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA que proceda imediatamente ao registro de seu
estabelecimento empresarial, bem como do produto BOB COCO junto ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento;
b) à ELANE MERKELLE DE AMORIM ALMEIDA que proceda imediatamente ao registro de seu
estabelecimento  empresarial,  bem como do produto TROPICAL COCO junto ao  Ministério  da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Assinala, desde já, que a inobservância da presente recomendação implicará na adoção das medidas
judiciais  ou  extrajudiciais  cabíveis,  devendo  ser  encaminhadas  à  2ª  Promotoria  de  Justiça  da
Comarca de Mossoró as informações pertinentes à adoção das medidas administrativas para o seu
pleno atendimento, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta recomendação.
Publique-se no Diário Oficial do Estado e encaminhe-se, por ofício, cópia autêntica do presente ato
diretamente ao destinatário.
Encaminhe-se  para  veiculação  no  Portal  da  Transparência  do  MPRN,  em conformidade  como
disposto na Resolução nº 056/2016-PGJ/RN.
Cumpra-se.
Mossoró, 28 de fevereiro de 2018.
Ana Araújo Ximenes Teixeira Mendes
Promotora de Justiça


