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PARECER Nº 1925/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0319/15 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Conte Lopes, que dispõe sobre 
a atribuição e a implantação da Patrulha do Silêncio. 

De acordo com o projeto, a referida Patrulha será composta pela Guarda Civil 
Metropolitana, pelos órgãos da Administração Municipal, pelos fiscais da Secretaria do Meio 
Ambiente e, se necessário para o fiel cumprimento desta lei, a Patrulha poderá solicitar auxílio 
das autoridades policiais, no desempenho da ação fiscalizadora. 

O projeto pode seguir em tramitação. 

Considerando que a propositura objetiva dispor sobre o controle e a fiscalização da 
poluição sonora no âmbito do Município, temos que a matéria se encontra circunscrita no 
âmbito do interesse local do Município, de sorte que o projeto encontra-se amparado pelo art. 
30, I, da Constituição Federal, bem como no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

Há que se observar, ainda, que a defesa do meio ambiente é uma obrigação imposta a 
todos os entes federativos, nos termos do art. 23, inciso VI e art. 24, incisos VI e VII da 
Constituição Federal, e também aos Municípios já que a eles compete suplementar a 
legislação federal no âmbito do interesse local (art. 30, II, da Constituição Federal). 

Com efeito, tão grande é a importância do meio ambiente que ele se encontra elencado 
no inciso LXXIII, do art. 5º da Constituição Federal que enuncia os direitos e garantias 
fundamentais e classificado como condição essencial à sadia qualidade de vida da coletividade 
(art. 225, caput, da CF). 

Cumpre observar ainda que, nos termos do § 3º do art. 225 da Constituição Federal, as 
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados. 

Vê-se, assim, que a degradação ambiental, dentro da qual se insere a poluição sonora, 
é suscetível de punição em três esferas: cível, administrativa e criminal. 

Assim, ao Município compete disciplinar a matéria, circunscrito no âmbito do interesse 
local e com fundamento ainda no Poder de Polícia Administrativa, cuja definição cunhada por 
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (In, "Direito Administrativo", 13ª edição. Brasília: Ímpetus. 
pág.157), expressa que o poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração 
Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em 
benefício da coletividade ou do próprio Estado. O poder de polícia, portanto, é exercido sobre 
todas as atividades que possam, direta ou indiretamente, afetar os interesses da coletividade. 

A polícia administrativa incidente sobre bens, direitos e atividades esgota-se no âmbito 
da função administrativa e é exercida por órgãos administrativos de caráter fiscalizador, de 
maneira preventiva ou repressiva. 

A atuação preventiva se dá por meio de normas limitadoras ou sancionadoras da 
conduta daqueles que utilizam bens ou exercem atividades que possam afetar a coletividade, 
outorgando alvarás aos particulares que cumpram as condições e requisitos para o uso da 
propriedade e exercício das atividades que devam ser policiadas. 
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A atuação repressiva, por sua vez, consubstancia-se na fiscalização das atividades e 
bens sujeitos ao controle da Administração, com a possibilidade de ser lavrado auto de infração 
pela autoridade competente, quando da verificação de eventual irregularidade. 

Todavia, entende-se que o efetivo exercício do poder de polícia reclama, a princípio, 
medidas legislativas que servirão de base para uma futura atuação concreta da Administração 
nessa condição, razão pela qual é comum afirmar que a polícia administrativa se desdobra em 
uma competência legislativa e uma competência administrativa, como entende, também, 
Marçal Justen Filho (In, Curso de Direito Administrativo. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008, 
pág. 469), nesses termos: 

O chamado poder de polícia se traduz, em princípio, em uma competência legislativa. 
[...] Até se poderia aludir a um poder de polícia legislativo para indicar essa manifestação da 
atuação dos órgãos integrantes do Poder Legislativo, em que a característica fundamental 
consiste na instituição de restrições à autonomia privada na fruição da liberdade e da 
propriedade, caracterizando-se pela imposição de deveres e obrigações de abstenção e de 
ação. Usualmente, a lei dispõe sobre a estrutura essencial das medidas de poder de polícia e 
atribui à Administração Pública competência para promover a sua concretização. (grifamos) 

Verifica-se, pois, manifestação da competência legislativa atinente ao poder de polícia 
para disciplinar o controle e a fiscalização da poluição sonora no âmbito do Município, 
considerando, inclusive, que a atuação concreta da Administração sobre direitos individuais 
deve estar delineada na lei por força do princípio da legalidade. 

Encontra fundamento, portanto, no Poder de Polícia do Município, poder inerente à 
Administração Municipal para restringir ou limitar direitos em benefício da coletividade, cuja 
definição nos é dada pelo art. 78 do Código Tributário Nacional: 

Art. 78 - Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 
de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Segundo ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, pelo poder de polícia o Estado, 
mediante lei, condiciona, limita, o exercício da liberdade e da propriedade dos administrados, a 
fim de compatibilizá-las com o bem-estar social. Daí que a Administração fica incumbida de 
desenvolver certa atividade destinada a assegurar que a atuação dos particulares se mantenha 
consoante com as exigências legais, o que pressupõe a prática de atos, ora preventivos, ora 
fiscalizadores e ora repressivos (in Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 5ª ed., pág. 
353). 

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas em 
atendimento ao disposto no art. 41, VIII, da Lei Orgânica do Município. 

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal. 

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 28/10/2015. 

Alfredinho - PT 

Ari Friedenbach - PHS 

Arselino Tatto - PT 

Conte Lopes - PTB 

David Soares - PSD 

Salomão Pereira - PSDB 

Sandra Tadeu - DEM 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/10/2015, p. 128 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

