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MINISTERIO PI'BLICO
PROCI'RADORIA GERAI,

ASSESSORIA DE PO',TTICAS INSTITUCIONAIS

RECOMENDACAO N" O4t2O12

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIcA, na condiQao de Chefe
do Ministerio P0blico do Estado do Ceare, no desempenho de suas atribuiqoes
institucionais, especialmente as conferidas pelo art. 129, ll da Constituiqao da
Reprblica, c/c o art. 10, Xll, da Lei 8.625/93, de 12 de fevereiro de 1993, e art.
26, XXll, da Lei Complementar Estadual no 72, de 12 de dezembro de 2008,
formula aos lvlembros da lnstituigao com atribuiQ6es atinentes ao Transito, a
seguinte RECOMENDAQAO, sem careter normativo, concernente a
fiscalizaeao do cumprimento das normas relativas ao uso do capacete de
seguranga para condutor e passageiro de motocicleta, motoneta,
ciclomotor, triciclo e quadriciclo motorizados, bem como a integraqao dos
Municipios cearenses ao Sistema Nacional de Trensito, na forma da Lei no
9.503, de 23 de setembro de 1997 (C6digo de Transito Brasileiro):

CONSIDERANDO ser o lvlinist6rio Piblico inStituiqao permanente,

essencial d funQao jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem
juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuais
indisDoniveis:

DO CEARA
DE JUSTIqA

CONSIDERANDO

terrestres por pessoas, veiculos
ou nao, para fins de circulaQao,

que o transito consiste na utilizageo das vias

e animais, isolados ou em grupos, conduzidos
parada, estacionamento e operagao de carga e



CONSIDERANDO que o transito de qualquer natureza, nas vias
terrestres do territ6rio nacional abertas d circulagao, rege-se pela Lei no 9.503,
de 23 de setembro de 1997;

CONSIDERANDO que o Sistema Nacionat de Transito consiste
no conjunto de 6rgaos e entidades da Uniao, dos Estados, do Distrito Feoerar e
dos Municipios que tem por finalidade o exercicio das atividades de
planejamento, administraqao, normatizaQao, pesquisa, registro e licenciamento
de veiculos, formaQao, habilitaQao e reciclagem de condutores, educaQao,
engenharia, operagao do sistema viario, policiamento, fiscalizagao, julgamento

de infraq6es e de recursos e aplicagao de penalidades;

CONSIDERANDO que os 6rgaos e entidades integrantes do
Sistema Nacional de Transito devem priorizar, em suas ag6es, a delesa da
vida, nela incluida a preservagao da saide e do meio ambiente (S So do artigo
1o da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997):

CONSIDERANDO a intensa incorporaqao da motocicteta ao
cotidiano dos municipios cearenses e o recrudescimento da taxa de
mortalidade dos usuarios desse meio de transporte segundo percentuais
alarmantes;

CONSIDERANDO que, atuatmente, mais da metade oos
atendimentos mensais do Instituto Jos6 Frota, relativos a acidentes de transito.
destinam-se a usuerios de motocicletas vindos do interior do Estado;

MINISTERIO
PROCURADORTA GER,AI.

ASSESSORIA DE POLITICAS

DO CEAR;,
DE JUSTIqA
INSTITUCIONAIS

os condutores e passageiros de
triciclos e quadriciclos somente podem

de seguranQa com viseira ou 6culos

CONSIDERANDO que

motocicletas, motonetas, ciclomotores,
circular nas vias utilizando capacete
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protetores (artigo 54 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 e Resoluqao

no 203/2006 do Conselho Nacional de Transito - CONTMN);

CONSIDERANDO que a

ciclomotor sem uso de €Dacele de

proteQao, constitui infraqao gravissima

no 9.503, de 23 de setembro de 1997;

conduQeo de motocicleta. motoneta e

seguranQa com viseira ou 6culos de

prevista no inciso I do artigo 244 da Lei

CONSIDERANDO competir aos 6rgaos e entidades executivos de

transito dos MuniciDios, no ambito de suas circunscriQ6es, o cumprimento e a

exigCncia de cumprimento da legislagao e das normas de lransito, dentre

outras atribuiQ6es especificamente previstas no artigo 24 da Lei n'9.503' de 23

de selembro de 1997;

CONSIDERANDO que o transito, em condiQdes seguras, 6 um

direito de todos e dever dos 6rgaos e entidades componentes do Sistema

Nacional do Transito, cabendo, a estes, no ambito das respectivas

competencias, adotar as medidas necessarias ao gozo desse direito;

CONSIDERANDO que os 6rgaos e entidades componentes do

Sistema Nacional de Transilo respondem, no ambito das respectivas

competancias, objetivamente, por danos causados aos cidadaos em virtude de

agao, omissao ou erro na execugao e manutengao de programas, projetos e

servigos que garantam o exercicio do direito ao transito seguro (S 30 do artigo

1o da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997);

CONSIDERANDO ter a Lei no 9.503/97 ampliado

substancialmente as atribuiQ6es municipais relativas ao transito, mormente em
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fiscalizagao e aplicagao de penalidades, dentre outras previstas no aludido
diploma legalj

CONSIDERANDO que os Estados, o Distrito Federal e os
Municipios devem organizar os respectivos 6rgaos e entidades executivos oe
transito, bem como estabelecer os limites circunscricionais de suas atuaQoes;

CONSIDERANDO que, de acordo com dados oficiars oo
Departamento Nacionalde Transito - DENATMN, apenas 51 (cinquenta e um)
dos 184 (centro e oitenta e quatro) municipios cearenses se acham inteorados
ao Sistema Nacional de Transito;

CONSIDERANDO que os
Transito - DENATMN consignam
administrativas, relativas ao trAnsito,
Municipios de nosso Eslado;

dados do Departamento Nacional de
o descumprimento das obrigagoes

Por parte da grande maioria dos

CONSIDERANDO que todo cidadao ou entidade civil tem o direito
de solicitar aos 6rgaos ou entidades do Sistema Nacionat de Transito,
sinalizaqao, fiscalizagao e implantagao de equipamentos de seguranQa (artigo
72 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997):

CONSIDERANDO que a municipatizaQao do transito consiste num
interesse dituso de todos quantos trafegam nas vias p[blicas municipais;

inqu6rito

social, do

CONSIDERANDO caber ao Minist6rio piblico a promoQao do
cjvil e da aqao civil pubtica para a protegeo do patrimdnio priblico e

e de outras interesses difusos e coletivos;
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DE .fUSTIqA
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CONSIDERANDO poder o Minist6rio pUblico, atraves do inqu6rito
civil, reunir documentos, colher informag6es, testemunhos e depoimentos, bem
como realizar pericias e exames, para o fim de formar opiniao Sobre a
ocorrCncia ou nao de desidia da Administragao ptblica quanto a ideal
fiscaliza€o do transito na forma preceituada pela Lei no 9.503. de 23 de
setembro de 1997;

CONSIDERANDO poder o Minist6rio p0btico ajuizar aqao civil
prblica para a defesa do interesse dituso atinente d execugao das atribuiQoes
de transito consignadas na Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997.

CONSIDERANDO poder o Minist6rio p0blico aforar agao
publica para compelir a Administragao publica ao cumprimento de
obrlgaQ6es constitucionais e infraconstitucionais, entre as quais a
implementar a municipalizagao do transito;

RECOMENDA, sem carater normativo, aos l\Iembros da
Instituiqao com atribuig6es atinentes ao transito:

'1. A instauragao de procedimento vottado A veriticaQao de desidia
da Administraqao Piblica Municipat quanto e municipatizagao do transito
preceituada pela Lei no 9.503/97, para o fim de adequaQao da conduta
executiva a exigCncia legal, se necessario atraves do ajuizamento de aeao civil
p[bljca pautada petos artigos 129, e lll, da Constituigao da Repdblica c/c o
artigo 81, l, da Lei no LK8/90 e 10 da Lei no 7.g4lBS:

civil

suas
oe
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2. A instauraqao de procedimento tendente e verificagao de
desidia da Administragao Publica Nlunicipal quanto e ideal fiscalizagao do
transito, mormente no que atine d concreta e permanente exigCncia do uso de
capacete de seguranga para condutor e passageiro de motocicleta, motoneta,
ciclomotor, triciclo e quadriciclo motorizados, segundo a Resolugao no
203/2006 do Conselho Nacional do Transito - CONTMN, com vistas a
possivel adequaQao das condutas executivas pertinentes a satisfagao dos
direitos do cidadao consignados principalmente na Lei no 9.503/1997;

3. A comunjcagao, a esta Procuradoria Geral de JustiQa, das
medidas adotadas, mediante oficio especitico, com c6pias dos atos
Dromov|dos.

Publique-se. Registre-se.

Foftaleza,05 de marQo de 2012.

ALFREDO RICARDO DE HO MACHADO

Procurador-Geral o Ceare


