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SUBSTITUTIVO Nº AO PROJETO DE LEI Nº313/09.  
Dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros provenientes de aparelhos de som 
instalados em veículos automotores estacionados, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Os veículos automotores estacionados em vias e logradouros públicos do 
Município de São Paulo e aqueles estacionados em áreas particulares de 
estacionamento direto de veículos através de guia rebaixada, ficam proibidos de emitir 
ruídos sonoros enquadrados como de alto nível pela legislação vigente mais restritiva, 
provenientes de aparelhos de som de qualquer natureza e tipo, portáteis ou não, 
especialmente em horário noturno.  
§ 1º Entende-se por aparelhos de som, para os fins desta lei, todos os tipos de 
aparelho eletroeletrônico reprodutor, amplificador ou transmissor de sons, sejam eles 
de rádio, de televisão, de vídeo, de CD, de DVD, de MP3, de iPod, celulares, 
gravadores, viva voz, instrumentos musicais ou assemelhados.  
§ 2º Entende-se por vias e logradouros públicos, para os fins desta lei, a área 
compreendendo o leito carroçável, o meio-fio, as calçadas, a entrada e saída de 
veículos nas garagens e todas as áreas destinadas a pedestres.  
§ 3º Excluem-se das proibições estabelecidas no caput deste artigo os aparelhos de 
som utilizados em veículos automotores em movimento, veículos profissionais 
previamente adequados à legislação vigente e devidamente autorizados, e também 
veículos publicitários e utilizados em manifestações sindicais e populares.  
Art. 2º A infração ao disposto nesta lei acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais), valor que será dobrado na primeira reincidência e quadruplicado 
a partir da segunda reincidência, entendendo-se como reincidência o cometimento da 
mesma infração num período inferior a 30 (trinta) dias.  
Parágrafo único. O valor da multa de que trata o caput deste artigo será atualizado 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acumulada no exercício anterior, 
sendo que no caso de extinção desse índice será adotado outro, criado por legislação 
federal, que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.  
Art. 3º Em caso de recusa do atendimento da ordem de abaixar o som, adequando-o 
aos padrões estabelecidos pela legislação vigente mais restritiva, a autoridade 
municipal responsável pela fiscalização apreenderá provisoriamente o aparelho de som 
ou o veículo no qual ele estiver instalado, até o restabelecimento da ordem pública.  
Parágrafo único. O proprietário do veículo responderá por eventuais custas de remoção 
e estadia.  
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua publicação.  
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
VEREADOR DALTON SILVANO  
VEREADOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES 
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PARECER CONJUNTO Nº 969/2012 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS 
E ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 0313/09.  
Trata-se de Substitutivo nº 1, apresentado em Plenário pelos Vereadores Antonio 
Carlos Rodrigues e Dalton Silvano, ao projeto de lei nº 0313/09, de iniciativa dos 
mesmos, que dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de som, portáteis ou 
instalados em veículos automotores estacionados, nas vias e logradouros públicos, nos 
horários e nas condições que estabelece.  
O substitutivo efetua as seguintes alterações em relação à proposta original: (i) altera 
a redação do art. 1º do projeto para determinar que os veículos automotores 
estacionados em vias e logradouros públicos do Município de São Paulo e aqueles 
estacionados em áreas particulares de estacionamento direto de veículos através de 
guia rebaixada, ficam proibidos de emitir ruídos sonoros enquadrados como de alto 
nível pela legislação vigente mais restritiva, provenientes de aparelhos de som de 
qualquer natureza e tipo, portáteis ou não, especialmente em horário noturno; (ii) 
altera o § 2º, do art. 1º do projeto, a fim de retirar do conceito do que sejam vias e 
logradouros públicos as áreas particulares de estacionamento direto de veículos 
através de guia rebaixada; (iii) enuncia uma nova redação ao § 3º, do art. 1º do 
projeto, no sentido de também excluir das proibições estabelecidas pelo caput do art. 
1º os aparelhos de som utilizados em veículos profissionais previamente adequados à 
legislação vigente e devidamente autorizados, e também veículos publicitários e 
utilizados em manifestações sindicais e populares; (iv) exclui o § 4º, do art. 1º do 
projeto; (v) exclui os artigos 2º e 3º da redação original da propositura; e (vi) cria um 
novo art. 3º, prevendo que em caso de recusa de atendimento da ordem de abaixar o 
som, adequando-o aos padrões estabelecidos pela legislação vigente mais restritiva, a 
autoridade municipal responsável pela fiscalização apreenderá provisoriamente o 
aparelho de som ou o veículo no qual ele estiver instalado, até o restabelecimento da 
ordem pública, de modo que caberá ao proprietário do veículo responder por eventuais 
custos de remoção e estadia.  
O substitutivo pode prosperar, como veremos a seguir.  
A proposta cuida de matéria atinente ao regular exercício da competência legislativa 
desta Casa, com fulcro nos artigos 13, inciso I, e 37, caput, ambos da Lei Orgânica do 
Município.  
Por outro lado, trata-se de típica manifestação do poder de polícia administrativa, 
como será demonstrado.  
Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello, poder de polícia é a atividade da 
Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, com 
fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade 
dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, 
impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção (“non facere”) a fim 
de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema 
normativo. (In, Curso de Direito Administrativo. 25ª edição. São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 809.)  
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, 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) (In, Curso de Direito 
Administrativo. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 469.)  
Poder-se-ia afirmar, sob outro aspecto, que a ampliação do âmbito de incidência da lei 
que ora se intenta configuraria uma violação ao direito de utilização de aparelhos 
sonoros em veículos estacionados.  
Consoante se verifica da definição de poder de polícia transcrita, tal limitação incide 
sobre o próprio valor abstratamente considerado, no caso a liberdade, consagrado 
constitucionalmente, sendo que a expressão direito à liberdade já assume contornos 
distintos, porquanto a limitação administrativa, proveniente sempre de lei, já integra 
sua essência, sua definição, já indica o modo de seu exercício.  
Nesse exato sentido, é a definição de Celso Antonio Bandeira de Mello:  
Convém desde logo observar que não se deve confundir liberdade e propriedade com 
direito de liberdade e direito de propriedade. Estes últimos são expressões daquelas, 
porém tal como admitidas em um dado sistema normativo. Por isso, rigorosamente 
falando, não há limitações administrativas ao direito de liberdade e ao direito de 
propriedade – é a brilhante observação de Alessi –, uma vez que estas simplesmente 
integram o desenho do próprio perfil do direito. São elas, na verdade, a fisionomia 
normativa dele. Há, isto sim, limitações à liberdade e à propriedade.  
[...] Portanto, as limitações ao exercício da liberdade e da propriedade correspondem à 
configuração de sua área de manifestação legítima, isto é, da esfera jurídica da 
liberdade e da propriedade tuteladas pelo sistema. (In, Curso de Direito 
Administrativo. 25ª edição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 805/807.)  
Estar-se-ia diante de uma ilegalidade se, através da atuação legislativa, ocorresse o 
sacrifício total do direito à utilização de aparelhos sonoros no interior de veículos 
automotores, de modo a tornar inviável o seu exercício, o que não se verifica no 
presente caso, considerando que há apenas uma restrição em determinados locais e 
horários, própria da essência do poder de polícia.  
Da mesma forma, preleciona Hely Lopes Meirelles:  
As liberdades admitem limitações e os direitos pedem condicionamento ao bem-estar 
social. Essas restrições ficam a cargo da polícia administrativa. Mas sob a invocação do 
poder de polícia não pode a autoridade anular as liberdades públicas ou aniquilar os 
direitos fundamentais do indivíduo (...) (In, Direito Municipal Brasileiro. 16ª edição. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 483.)  
Ressaltamos, por fim, que no exercício de sua competência para legislar sobre trânsito 
- gênero que abarca as questões que envolvem a segurança no trânsito – a União 
editou o Código de Trânsito Brasileiro, que em seu artigo 228 remete ao CONTRAN a 
competência para autorizar a utilização de equipamento de som em veículos.  
O CONTRAN, por sua vez, editou a Resolução nº 204/06, que limita a 80 decibéis o 
nível de pressão sonora admitido para os equipamentos de som utilizados nos veículos.  
Não obstante esse limite de 80 decibéis imposto pela Resolução do CONTRAN, 
entendemos que nada impede o exercício da competência legislativa municipal para – 
com fundamento na proteção e defesa do meio ambiente e no poder de polícia 
administrativa – editar norma mais restritiva com viés de controle da poluição sonora.  



No tocante à matéria, cumpre consignar o voto do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal Lewandowski, nos autos da ADI nº 3.937, que firmou posição no sentido de 
que em matérias que envolvam a defesa da saúde pública e questões ambientais nada 
impede que a legislação estadual e municipal sejam mais protetivas do que a 
legislação federal, in verbis:  
“Em matéria de proteção à saúde, de defesa do meio ambiente, como já foi afirmado 
aqui, a competência legislativa é concorrente, a teor do art. 24, VI e XII, de nossa 
Constituição Federal. De outra parte também, a proteção à saúde, conforme 
estabelece o art. 196 da Carta Magna, é de competência do Estado, do Estado 
genericamente compreendido. Portanto, não é apenas da União, mas também dos 
Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios.  
Como argumento final, tenho defendido não apenas em sede acadêmica, mas também 
em algumas decisões que proferi já na corte estadual a qual pertenci, como também 
tive oportunidade de manifestar esse entendimento nesta Suprema Corte, no sentido 
de que, em matéria de proteção ao meio ambiente e em matéria de defesa da saúde 
pública, nada impede que a legislação estadual e a legislação municipal sejam mais 
restritivas do que a legislação da União e a legislação do próprio Estado, em se 
tratando dos municípios. (ADI 3.937-MC/SP) (grifamos)  
Cabe consignar que a própria Resolução nº 204/06 do CONTRAN é bastante clara no 
sentido de que o que fica vedado é a utilização de equipamento em veículos que 
produzam som em nível superior a 80 decibéis o que não impede a adoção de norma 
mais restritiva, consoante jurisprudência acima apontada.  
Desse modo, sob o estrito aspecto jurídico, denota-se que o projeto em tela regula 
aspecto inserido no âmbito da competência legislativa do poder de polícia, uma vez 
que apenas traça o contorno do direito à utilização de aparelhos sonoros no interior de 
veículos automotores e não implicou o sacrifício total do exercício do direito em 
questão, apenas delineou esse direito.  
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Quanto ao mérito, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, a 
Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, e a Comissão de Administração Pública entendem inegável o interesse 
público do substitutivo proposto, razão pela qual se manifestam.  
FAVORAVELMENTE ao Substitutivo.  
Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do Substitutivo correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias.  
FAVORÁVEL, portanto, o parecer.  
Sala das Comissões Reunidas, 20/06/12  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  
Arselino Tatto – PT  
Adolfo Quintas – PSDB  
Edir Sales – PSD  
José Américo – PT  
Quito Formiga – PR  
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE  
Ítalo Cardoso - PT  
Dalton Silvano - PV  
Paulo Frange - PTB  
Toninho Paiva – PR  
COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 
GASTRONOMIA  
Antonio Carlos Rodrigues - PR  
Goulart – PSD  



Ricardo Teixeira - PV  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Milton Leite - DEM  
Anibal de Freitas -PSDB  
Donato - PT  
Roberto Tripoli – PV  
Wadih Mutran – PP  


