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JUSTIFICATIVA PL 313/CA 
O presente projeto de lei visa combater uma forma de poluição sonora que tem 
acontecido com excessiva freqüência em nossa cidade. 

"A poluição sonora ocorre quando em um determinado ambiente o som altera a condição 
normal de audição. Embora ela não se acumule no meio ambiente, como outros tipos de 
poluição, causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas." 
(http://www.suapesquisa.com/pesguisa/ poluicaosonora.htm). 

O excesso de ruídos provoca efeitos negativos sobre o sistema auditivo das pessoas, 
além de provocar alterações comportamentais e orgânicas, tais como insônia, estresse, 
depressão, perda de audição, agressividade, perda de atenção, concentração e memória, 
dores de cabeça, aumento da pressão arterial, cansaço, gastrite e úlcera, queda no 
rendimento do trabalho e no estudo e surdez. 

A Organização Mundial da Saúde - OMS considera que um som deve ficar até 50 db 
(decibéis- unidade de medida de som) para não causar prejuízos ao ser humano. A partir 
de 50 db os efeitos negativos são crescentes. 

O problema da poluição sonora é um problema já antigo, mas que só se agravou ao longo 
dos anos. "Existem textos relatando a incidência de surdez nos moradores que viviam 
próximos às cataratas do Rio Nilo, no Antigo Egito. No Brasil, o primeiro decreto visando a 
proteção humano contra o barulho no trânsito é de 6 de maio de 1824, no qual se proibia 
o ruído dentro das cidades, estabelecendo multas que variavam de 8 mil réis a 1 O dias de 
prisão, as quais se transformavam em 50 açoites, quando o infrator era escravo." 
(http://www.detran.rs.gov.br/clipping 20041001/26. htm). 

Hoje, a situação só piorou. O grande número de carros nas cidades, muitos com 
escapamento furado ou alterações no silencioso e no motor, além das freadas bruscas e 
o uso irresponsável da buzina, aumentou a quantidade de acidentes de trânsito, muitos 
deles decorrentes de distração ou estresse causado pelo resultado desse excesso: a 
poluição sonora. 

Apesar de o CONAMA estabelecer regras rigorosas para controle da emissão de rui dos, a 
legislação nem sempre é respeitada. 

Assim sendo, torna-se urgente que sejam criados meios efetivos de repressão sobre 
aqueles que causam essa poluição que agride diretamente os seres humanos. 

Uma forma particularmente maléfica de poluição sonora é aquela proveniente do uso do 
espaço público das vias e logradouros como espaços privados de lazer, quase sempre 
mais como abuso do que de mero uso, sem qualquer preocupação com o próximo, 
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quando se colocam aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos estacionados 
no mais alto volume, a qualquer hora do dia e da noite. 

Trata-se de um comportamento tanto mais condenável, quanto mais intencional, mais a 
revelar quanto seu causador despreza as demais pessoas e a paz pública. Junte-se isso 
ao fato de que essas práticas acabam por tornar-se pólo de atração para o uso de 
bebidas e entorpecentes e de bagunça generalizada que acaba frequentemente 
descambando para a violência e para a corrupção de jovens e adolescentes, não poucas 
vezes com risco de vida para eles. 

Nosso intuito é combater essas desordens por meio de pesadas multas e pela apreensão 
dos aparelhos de som utilizados contra o sossego das pessoas e até mesmo dos veículos 
nos quais eles são instalados, quando for o caso. 

Não se alegue que a matéria é da competência legislativa privativa da União, posto se 
tratar de trânsito, pois cabe ao município dispor sobre o uso de suas vias públicas dentro 
da esfera daquilo que é do predominante interesse local. 

Conforme o Dr. Sebastião Flávio da Silva Filho, juiz de direito substituto no segundo grau 
no 1° Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo: "À evidência pode o município 
dispor sobre esse assunto com absoluta autonomia, por ser de seu peculiar interesse. ( ... ) 
O fundamento jurídico para isso está em que é direito constitucional do cidadão o de ter 
preservado suas condições vitais e o indispensável conforto que exige a natureza 
humana. Segundo o Desembargador Kazuo Watanabe, direitos como esses decorrem do 
regime e dos princfpios da Carta Magna, cujas normas não são meramente 
programáticas, mas outorgam desde logo um direito à qualidade de vida." 
(http :1/www. cjf. jus. brlrevista/n umero3/artigo05. htm). 

Diante de tudo que foi argumentado, resta demonstrado não só o mérito da propositura 
que aqui apresentamos, mas também sua inequívoca legalidade, motivo pelo qual 
ped;m" '"• apc"ação paca o bem de oo"a oomoo;dade. t}\-· 
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