
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO, DA CIDADANIA E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE NATAL

 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 001/2011

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por seu Procurador-
Geral de Justiça e por seus representantes em exercício na 29ª, na 60ª, na 13ª e na 28ª Promotorias  
de Justiça da Comarca de Natal, com fundamento no artigo 129, inciso II, da Constituição Federal, 
no artigo 6o, inciso XX, da Lei Complementar Federal nº 75/1993, no artigo 27, parágrafo único, 
inciso IV, da Lei nº 8.625/93, e no artigo 69, parágrafo único, alínea “d”, da Lei Complementar 
Estadual nº 141/1996, e

Considerando que a Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), prevê, em seu art. 8º, 
VI,  que  compete  ao  CONAMA “estabelecer,  privativamente,  normas  e  padrões  nacionais  de 
controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos 
Ministérios competentes”;

Considerando que a Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), estipula, em seu art. 104, que 
“Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases 
poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade 
estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases 
poluentes e ruído”, bem como que “Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos 
reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído” (§ 5º).

Considerando que a mesma Lei prevê, em seu art. 131, que “O Certificado de Licenciamento Anual 
será  expedido  ao  veículo  licenciado,  vinculado  ao  Certificado  de  Registro,  no  modelo  e 
especificações estabelecidos pelo CONTRAN”, e que “Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá 
comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases 
poluentes e de ruído, conforme disposto no art. 104” (§ 3º);

Considerando que a Lei  nº  8.723/93,  que dispõe sobre a  redução de emissão de poluentes  por 
veículos automotores e dá outras providências, prevê, em seu art.12, que “Os governos estaduais e 
municipais  ficam  autorizados  a  estabelecer  através  de  planos  específicos,  normas  e  medidas 
adicionais de controle da poluição do ar para veículos automotores em circulação, em consonância 
com  as  exigências  do  Proconve  e  suas  medidas  complementares”,  devendo  esses  planos  ser 
“fundamentados em ações gradativamente mais restritivas, fixando orientação ao usuário quanto às 
normas e procedimentos para manutenção dos veículos e estabelecendo processos e procedimentos 
de inspeção periódica e de fiscalização das emissões dos veículos em circulação.”

Considerando que a Resolução nº 418/2009 – CONAMA “estabelece critérios para a elaboração de 
Planos de Controle de Poluição Veicular-PCPV, para a implantação de Programas de Inspeção e 
Manutenção de Veículos em Uso -  I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, 
determina novos limites de emissão e procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de 
veículos em uso” (art. 1º, caput);

Considerando que, de acordo com o art. 4º da Resolução nº 418/2009 – CONAMA, o Plano de 
Controle de Poluição Veicular - PCPV, “a ser elaborado pelos órgãos ambientais estaduais, ouvidos 
os municípios e o PCPV do Distrito Federal deverão ter como base o inventário de emissões de 
fontes móveis e, quando houver, o monitoramento da qualidade do ar, visando a redução da emissão 
de poluentes, e deverá caracterizar, de forma clara e objetiva, as alternativas de ações de gestão e 
controle da emissão de poluentes e do consumo de combustíveis, incluindo-se um Programa de 
Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M, quando este se fizer necessário”;



Considerando que os §§ 1º e 2º do referido dispositivo prevêem que “O PCPV deverá conter, além 
de outras informações, dados sobre o comprometimento da qualidade do ar nas regiões abrangidas e 
sobre a contribuição relativa de fontes móveis para tal comprometimento”, e que “o PCPV deverá 
avaliar  e  comparar  os  diferentes  instrumentos  e  alternativas  de  controle  da  poluição  do ar  por 
veículos automotores, justificando tecnicamente as medidas selecionadas com base no seu custo e 
efetividade em termos de redução das emissões e melhoria da qualidade do ar”;

Considerando que o art. 6º da Resolução nº 418/2009 – CONAMA, estabelece que: a) nas hipóteses 
em que o PCPV indicar a realização de um programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em 
Uso - I/M, este deverá descrever suas características conceituais e operacionais determinadas nesta 
Resolução, e estabelecer, no mínimo, entre outros aspectos, a extensão geográfica e as regiões a 
serem priorizadas, a frota-alvo e respectivos embasamentos técnicos e legais,  o cronograma de 
implantação e a análise econômica (incisos I,  II,  III e VI);  b) a frota alvo poderá compreender 
apenas  uma parcela  da frota  licenciada  na região  de  interesse,  a  ser  ampliada ou restringida a 
critério do órgão responsável em razão da experiência e dos resultados obtidos com a implantação 
do  Programa e  das  necessidades  regionais  (§  2º);  c)  a  frota  alvo  do  Programa  de  Inspeção  e 
Manutenção de Veículos  em Uso -  I/M será definida município a  município,  com base na sua 
contribuição para o comprometimento da qualidade do ar (§ 3º);

Considerando que a resolução, em seu art. 12, dispõe que “Os Programas de Inspeção e Manutenção 
de Veículos em Uso - I/M serão implantados prioritariamente em regiões que apresentem, com base 
em estudo técnico, comprometimento da qualidade do ar devido às emissões de poluentes pela frota 
circulante”,  prevendo,  em  seu  art.  15,  que  “No  estágio  inicial  do  Programa  de  Inspeção  e 
Manutenção de Veículos em Uso - I/M, o órgão responsável poderá considerar, a seu critério, por 
um prazo máximo de 12 meses, contado do início da operação, uma fase de testes com os objetivos  
de  divulgação  da  sua  sistemática,  conscientização  do  público  e  ajustes  das  exigências  do 
Programa”;

Considerando que o art. 20, parágrafo 2º, da Resolução nº 418/2010 – CONAMA, preconiza que 
“Após os prazos previstos no art. 5º e no parágrafo 1º do art. 12, os veículos da frota alvo sujeitos à  
inspeção  periódica  não  poderão  obter  o  licenciamento  anual  sem  terem  sido  inspecionados  e 
aprovados quanto aos níveis de emissão, de acordo com os procedimentos e limites estabelecidos 
pelo  CONAMA ou,  quando couber,  pelo  órgão responsável”  e  que “Para  os  veículos  leves  de 
passageiros equipados com motor do ciclo Otto, a inspeção de que trata esta Resolução somente 
será obrigatória a partir do segundo licenciamento anual, inclusive” (§ 2º).

Considerando que, de acordo com o art. 77, do Código Tributário Nacional, o serviço de inspeção 
veicular para medição da emissão de gases poluentes constitui exercício regular do poder de polícia 
do Estado na fiscalização da frota automotiva, sujeitando-se, assim, a remuneração mediante taxa, 
mesmo porque se trata de serviço de natureza compulsória;

Considerando que  a  Súmula  545 do Supremo Tribunal  Federal  preconiza:  “Preços  de  serviços 
públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e tem 
sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu”;

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 89.976/RJ (Relator 
Min. Moreira  Alves,  RTJ 98/236),  assentou que,  como o poder  público não pode fugir  a essas 
restrições de seu poder de tributar, é evidente que, nos casos em que é devida taxa, não pode ele – 
sob pena de fraude às limitações constitucionais – esquivar-se destas, impondo, ao invés de taxa, 
preço público, preconizando, inclusive, em tais casos, a obrigação de repetição de indébito, ou seja, 
a devolução, ao particular, da tarifa cobrada de forma indevida;

Considerando que o Plano de Controle de Poluição Veicular para o Estado do Rio Grande do Norte 
– PCPV baseou-se em análise de gases de veículos somente na frota do transporte público da capital 
do Estado;

Considerando que o PCVC-RN, além de não haver definido a frota-alvo município a município, a 



estendeu  a  todos  os  veículos  licenciados  no  Estado  sem  o  devido  embasamento  técnico, 
contrariando o art. 6º, II e § 3º, da Resolução CONAMA nº 418/2009.

 

RESOLVE RECOMENDAR:

 

1) À Excelentíssima Senhora Governadora do Estado que:

determine a suspensão imediata da realização do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos 
em Uso no Estado do Rio Grande do Norte, instituído pela Lei Estadual nº 9.270/09, inclusive da 
vistoria  e  da  respectiva  cobrança  de  valores,  até  que  sejam apresentados  estudos  técnicos  que 
subsidiem de forma segura a definição da frota alvo e da área geográfica a ser priorizada,  nos 
termos do art. 6º da Resolução CONAMA nº 418/2009;

promova  as  adequações  à  legislação  para  compatibilizar  a  cobrança  de  valores  para  inspeção 
veicular quanto à emissão de poluentes, em conformidade com o Código Tributário Nacional, diante 
da  inconstitucionalidade  do  art.  5º.  da  Lei  Estadual  nº  9.270/2009  e  do  art.  15  do  Decreto 
16.511/2002, com a redação dada pelo art. 2º. do Decreto 21.542/2010;

 

2) Ao Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio 
Grande do Norte – DETRAN/RN que:

a)  determine  a  suspensão  imediata  da  execução  do  contrato  de  concessão  com  o  Consórcio 
INSPAR, que trata da inspeção veicular quanto à emissão de poluentes, instituída pela Lei Estadual 
nº  9.270/2009,  até  que  sejam apresentados  estudos  técnicos  que  subsidiem de  forma  segura  a 
definição da frota alvo e da área geográfica a ser priorizada, nos termos do art. 6º da Resolução  
CONAMA nº 418/2009;

b) se abstenha de exigir a inspeção veicular quanto à emissão de poluentes e respectiva cobrança 
como condição para o regular licenciamento do veículo;

3) Ao Excelentísimo Senhor Diretor Geral do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte – IDEMA/RN, que promova estudos técnicos que 
subsidiem de forma segura a definição da frota alvo e da área geográfica a ser priorizada,  nos 
termos do art. 6º da Resolução CONAMA nº 418/2009;

4) Ao Senhor representante do Consórcio INSPAR, que suspenda a vistoria e a cobrança de valores 
a título de inspeção veicular quanto à emissão de poluentes, instituída pela Lei Estadual nº 9.270/09, 
até que sejam apresentados estudos técnicos que subsidiem de forma segura a definição da frota 
alvo  e  da  área  geográfica  a  ser  priorizada,  nos  termos  do art.  6º  da  Resolução  CONAMA nº 
418/2009.

Assinala-se o prazo de 10 (dez) dias para que as autoridades destinatárias informem a Procuradoria 
Geral de Justiça quais as providências tomadas em cumprimento à presente recomendação, sob pena 
de adoção das medidas judiciais cabíveis.

Publique-se no Diário Oficial do Estado, remetendo-se também cópia da mesma ao Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania, por meio eletrônico.

Natal/RN, 07 de janeiro de 2011.

 

MANOEL ONOFRE DE SOUZA NETO

Procurador-Geral de Justiça do RN

SÉRGIO LUIZ DE SENA



29º Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor

AFONSO DE LIGÓRIO BEZERRA JÚNIOR

60º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público

OSCAR HUGO DE SOUZA RAMOS

13º Promotor de Justiça de Defesa da Cidadania

ROSSANA MARY SUDÁRIO

28ª Promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente


