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RECOMENDAÇÃO Nº 0004/2017 – 24ª PmJ

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por seu Promotor de 
Justiça em exercício na 24ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Natal, no uso de 
poderes funcionais que lhes são conferidos pelo art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal nº
8.625/93; art.69, parágrafo único, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 e, 
notadamente, pelo art.6º, inciso XX, da Lei Complementar Federal nº 75/93, combinado com o art. 
80, da Lei nº 8.625/93 e art.293, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, cujo teor autoriza o 
Ministério Público a “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe 
promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”, bem como 

Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, nos termos da Constituição Federal,  da Constituição Estadual, da Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93, artigos 1º; 25, IV “a” e 27, I, par. Único 
IV) e da Lei Orgânica do Ministério Público Estadual (Lei Complementar nº 141/96, artigos 1º e 55,
VI);

Considerando que o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990) estatui que são direitos básicos do consumidor, entre outros, I – a proteção da vida, saúde e 
segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos;

Considerando que, de acordo com o art. 10 do mesmo diploma legal, o fornecedor não poderá 
colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau 
de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança;

Considerando que o Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997)
institui regras para qualquer modificação de veículo, dispondo no seu art. 98 que nenhum 
proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou 
ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica;

Considerando ainda de acordo com o art. 106, também do CTB, no caso de fabricação artesanal ou 
de modificação de veículo ou, ainda, quando ocorrer substituição de equipamento de segurança 
especificado pelo fabricante, será exigido, para licenciamento e registro, certificado de segurança 
expedido por instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia lega, conforme 
norma elaborada pelo CONTRAN;



Considerando que as normas de conduta acima especificadas devem ser observadas por todos os 
fornecedores de produtos ou serviços em todos e quaisquer anúncios publicados, e diante da 
dificuldade em identificar e qualificar cada um deles;

Considerando que consta nos autos do Inquérito Civil nº 06.2014.00000164-2, instaurado nesta 
Promotoria de Justiça, a existência de anúncios de venda de “kits de aumento de cilindradas” nos 
sites de grande circulação Mercado Livre e OLX, bem como de tutoriais ensinando a utilizá-los, no 
site Youtube;

Considerando que os anúncios e vídeos acima especificados facilitam a compra de equipamentos 
para modificação irregular das motos “cinquentinhas”, o que tem sido uma prática comum;

RESOLVE RECOMENDAR aos sites Mercado Livre, OLX e Youtube que, ao identificar anúncios 
e vídeos pertinentes ao aumento de potência das motos “cinquentinhas”, estes sejam retirados 
imediatamente do site, tendo em vista que a alteração de característica do veículo é conduta 
proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Oficiem-se os sites Mercado Livre, OLX e Youtube, encaminhando cópias desta recomendação, os 
quais, pelo ato de recebimento do expediente, ficam notificados a apresentarem informações a 
respeito do teor da recomendação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem prejuízo do cumprimento 
imediato do acima recomendado, devendo informar se acata ou não a presente recomendação.

Publique-se no Diário Oficial do Estado e no Portal das Transparência do Ministério Público e 
encaminhe-se cópia da presente recomendação para o Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de 
Defesa da Cidadania (CAOP Cidadania), Procon Municipal e Procon Estadual.

Após, com ou sem resposta, retornem-me os autos conclusos.

Natal/RN, 8 de junho de 2017.

LEONARDO CARTAXO TRIGUEIRO

Promotor de Justiça


