
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JOÃO CÂMARA

RECOMENDAÇÃO Nº 2018/0000506408
O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL,  por  intermédio  de  sua  representante  signatária,  no
exercício  de  suas  funções  institucionais  na  1ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  João
Câmara/RN, com fulcro no art. 129, II e III, da Constituição Federal; art. 25, IV, "a", e art. 26, I, da
Lei nº 8.625/93; e art. 55, III, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público fiscalizar o cumprimento da Constituição e
das Leis;
CONSIDERANDO é atribuição institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático, do patrimônio público e social, e dos direitos difusos e coletivos, cabendo ao
parquet,  ainda,  zelar  pelo  efetivo  respeito  aos  Poderes  Públicos  e  pela  defesa  dos  direitos
assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, a teor dos
artigos 127, caput, e 129, inciso ll, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, nos termos do Decreto-Lei nº 41/1966, o
ajuizamento de ação visando a dissolução de sociedades civis de fins assistenciais que desviarem-se
dos seus fins.
CONSIDERANDO  que,  conforme  disposição  do  artigo  59  da  Resolução  nº  012/2018-CPJ,  o
Ministério Público, nos autos do inquérito civil, de procedimento administrativo ou preparatório,
poderá expedir recomendação objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe
incumba defender.  
CONSIDERANDO  que  compete  ao  Ministério  Público,  consoante  o  previsto  no  artigo  69,
parágrafo único,  alínea "d",  da Lei  Complementar  Estadual  n.°  141/96,  expedir  recomendações
visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover;
CONSIDERANDO, que compete ao Ministério Público, entre outras providências, receber notícias
de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis
que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas;
CONSIDERANDO que as Associações constituem-se pela união de pessoas que se organizam para
fins não econômicos, conforme art. 53 do Código Civil;
CONSIDERANDO  que  em  razão  da  finalidade  não  lucrativa  das  Associações,  é  vedada  a
distribuição de lucros  entre  os seus  associados,  devendo toda receita  ser  reinvestida na própria
entidade.
CONSIDERANDO  a  suposta  prática  ilegal  de  distribuição  de  receitas  entre  os  associados  da
Associação de Pequenos Produtores Rurais de Alívio.
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Alívio, situada no
município  de  Parazinho/RN,  que  cesse  a  prática  ilegal  de  distribuição  de  receitas  oriundas  da
referida associação entre os associados,  devendo os resultados  oriundos da sua atividade serem
utilizadas para manutenção e desenvolvimento da entidade, bem como para persecução de seus fins
Desde  já,  fica  concedido  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  para  que  o  Presidente  da  Associação
manifeste-se sobre a referida recomendação, demonstrando o seu fiel cumprimento.
Fica  a  autoridade  destinatária  expressamente  advertida  de  que  o  não  atendimento  integral  da
presente  recomendação  implicará  a  adoção  das  providências  cabíveis  por  parte  do  Ministério
Público, sem prejuízo da responsabilização pessoal de quem de direito.
Encaminhe-se cópia desta Recomendação ao CAOP Patrimônio Público e Publique-se no Diário
Oficial, Portal da Transparência e no quadro de avisos deste Órgão Ministerial.
João Câmara/RN, 31 de outubro de 2018.
Kariny Gonçalves Fonseca
Promotora de Justiça


