
RECOMENDAÇÃO Nº 2019/0000009710
Notícia de Fato  n. 080.2019.000020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de 
Canguaretama/RN, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; no artigo 26, 
incisos I e V, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/1993; no artigo 69 e parágrafo único, alínea “d“, da 
Lei Complementar Estadual nº 141/1996; no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar Federal nº 75/1993 e no artigo 40 da 
Resolução n°002/2008-CPJ/RN, e
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 estabelece que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (art. 127);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por intermédio de políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença ou de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), 
recepcionada no ordenamento pátrio com o status de emenda constitucional, preceitua que os Estados Partes reconhecem que as 
pessoas com deficiência tem o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível (art. 25);  CONSIDERANDO que, nos 
termos do artigo 2º,  caput , da Lei nº 7.853/89, cabe ao Poder Público e aos seus órgãos assegurar às pessoas com deficiência o pleno
exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à 
infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 
econômico;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/1990, ao dispor sobre o Sistema Único de Saúde, determina, no parágrafo único do art. 3º, que
diz respeito à saúde, as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem- estar físico, mental e social;
CONSIDERANDO que  a Lei nº 10.216/2001, ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e 
redirecionar o modelo assistencial em saúde mental, previu, em seu art. 2º, parágrafo único, incisos II e III, que são direitos das 
pessoas portadoras de transtorno mental ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, 
visando a alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade, bem como ser protegida contra qualquer 
forma de abuso e exploração;
CONSIDERANDO que o Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) tipifica como contravenção penal, em seu art. 
63, III, a conduta de servir bebidas alcoólicas a pessoa que o agente sabe sofrer das faculdades mentais, cominando-se pena de prisão 
simples, de dois meses a um ano, e multa;
CONSIDERANDO que bebidas alcoólicas são substâncias entorpecentes manifestamente prejudiciais à saúde física e psíquica, eis 
que causam dependência química;
CONSIDERANDO a atual preocupação quanto ao consumo indiscriminado de bebidas alcoólicas pela pessoa com deficiência no 
Município de Canguaretama, distrito de Piquiri, fato já comunicado a este Promotor de Justiça;
CONSIDERANDO, por fim, que o Ministério Público pode expedir recomendações visando garantir o respeito aos direitos 
assegurados na Constituição Federal e Estadual, cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das 
providências cabíveis;
Resolve RECOMENDAR:
1) AOS PROPRIETÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS QUE EXPLOREM A COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS NO DISTRITO DE PIQUIRI, CANGUARETAMA/RN, ESPECIALMENTE BAR DE ARAÚJO (Rua Nova Três, 
Piquiri); “Joinha” (em frente a escola Elza Bezerril, em Piquiri) e ao Bar de Izabel (Rua Nova dois, Piquiri):  que se abstenham de 
vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a qualquer pessoa que saibam possuir deficiência
mental, notadamente o Sr. José Adailton Sales , qualquer tipo de bebida alcoólica, sob pena de responderem pela prática 
contravencional capitulada no art. 63, III, do Decreto-Lei n° 3.688/1941;
2) ÀS AUTORIDADES POLICIAIS DE CANGUARETAMA: que fiscalizem o efetivo cumprimento desta recomendação, 
instaurando o pertinente Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO – por infração ao art. 63, III, do Decreto-Lei n° 3.688/41 (Lei 
das Contravenções Penais), em desfavor dos proprietários de bares, clubes e ambientes congêneres ou quaisquer pessoas que, de 
qualquer forma, forneçam bebidas alcoólicas a pessoas com deficiência mental.
Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público se utilizará das medidas legais necessárias e cabíveis a fim de
assegurar a implementação das recomendações acima, independentemente da responsabilização das autoridades omissas.
Remeta-se cópia ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa das Pessoas com Deficiência e Idoso (CAOP Inclusão).
Canguaretama/RN, 14 de Janeiro de 2019.
EDISIO SOUTO NETO
Promotor de Justiça Substituto


