MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOUROS
Av. 27 de Março, 120 – Centro - Touros/RN CEP: 59584-000
Fone: (84) 3263-3992 - E-mail: pmj.touros@mprn.mp.br
RECOMENDAÇÃO Nº 004/2018 – PmJT
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio da
Promotoria de Touros/RN, com fundamento no art. 6º, Inc. XX, da Lei Complementar Federal nº
75/93, combinado com o art. 80 da Lei Federal nº 8.625/93;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, podendo tomar as medidas cabíveis na
defesa destes direitos, especialmente instaurar o inquérito civil e propor a ação civil pública;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, na forma do art. 69, parágrafo único, alínea
“d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, expedir recomendações visando ao efetivo respeito
aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção
das providências pertinentes;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública é
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, devendo ser exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio;
CONSIDERANDO que, de acordo com o § 4º do art. 144 da Constituição Federal, compete à
Polícia Civil “as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”,
e que o § 5º do mesmo dispositivo constitucional estabelece que à Polícia Militar cabe o
policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública;
CONSIDERANDO que, de acordo com a LCP, a Lei de Contravenções Penais (Lei nº 3.688, de 3
de outubro de 1941), no seu artigo 42, não se pode perturbar o trabalho ou o sossego alheio com o
abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, sob pena de prisão de 15 dias a 3 meses ou
multa, dependendo do caso;
CONSIDERANDO ser público e notório que vários condutores de motocicletas dos municípios da
comarca utilizam de escapamento “aberto” ou silencioso adulterado, acelerando de forma
incompatível com o trânsito urbano, inclusive incorrendo em prática nociva de poluição sonora no
período noturno e finais de semana, o que configura o delito previsto no artigo 42 da Lei de
Contravenções Penais, sem prejuízo de também incorrer na prática da infração administrativa
prevista no artigo 229 da Lei nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro);
CONSIDERANDO que a conduta de utilizar escapamento “aberto” ou silencioso adulterado em
motocicleta provoca poluição sonora, podendo o autor do fato causar danos à saúde humana, o que
caracteriza também o crime descrito no art. 54 da Lei nº 9.605/98;
CONSIDERANDO que a poluição sonora é descrita como “qualquer alteração das propriedades
físicas do meio ambiente causada por som que, direta ou indiretamente, seja nociva à saúde, à
segurança ou ao bem-estar da coletividade”; e
CONSIDERANDO que, comprovada a prática dos delitos acima mencionados, cabe à autoridade
policial, inclusive mediante operações planejadas, agir imediatamente a fim de coibir a perturbação
do sossego alheio e, se for o caso, apreender veículos com irregularidades que trafegam pelo
trânsito da cidade;
Resolve recomendar às autoridades policiais militares dos Municípios de Touros/RN e de São
Miguel do Gostoso/RN, através dos seus respectivos Comandos, que efetuem a apreensão das
motocicletas com escapamento “aberto” ou silencioso adulterado que forem flagrados produzindo
sons ou sinais acústicos capazes de incomodar o trabalho ou o sossego alheios, independentemente
da época ou horário em que a legislação for violada, sempre observando que:
a) a autoridade responsável pela apreensão fará o procedimento de autuação e encaminhamento do
veículo para local adequado, e somente serão liberados posteriormente mediante comprovação de
sua propriedade junto ao Destacamento da Polícia Militar da respectiva cidade;

(b) verificada a desobediência a esta recomendação e a ocorrência do abuso, identifiquem o
responsável e o encaminhem à delegacia, para lavratura de Auto de Prisão em Flagrante ou de
Termo Circunstanciado de Ocorrência, conforme se trate do crime previsto no artigo 229 da Lei nº
9.605/98 ou da contravenção penal do artigo 42 do Decreto-lei nº 3.688/41, respectivamente; e
(c) deve ser realizada periódica fiscalização em todos os pontos da cidade, em especial à noite e nos
finais de semana, a fim de coibir o uso abusivo de motocicletas com escapamento “aberto” ou
silencioso adulterado por qualquer pessoa natural ou jurídica;
Encaminhe-se uma via desta Recomendação:
a) à Delegacia Regional da Polícia Civil com atribuições em Touros/RN e São Miguel do
Gostoso/RN;
b) aos Comandantes da Polícia Militar de Touros e de São Miguel do Gostoso, da Polícia
Rodoviária Estadual e das Polícias Ambientais Civil (DEPREMA) e Militar (CI Ambiental da PM);
e
c) para publicação na imprensa oficial e no quadro de avisos da sede desta Promotoria de Justiça.
Remeta-se cópia, mediante e-mail, ao CAOP Criminal.
Dê-se ampla divulgação na comarca de Touros.
Registre-se e cumpra-se.
Touros/RN, 09/10/2018.
Marcos Adair Nunes - Promotor de Justiça

