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RESUMO 

Aborda a atuagao policial militar em ocorrencias envolvendo a perturbagao do 
sossego alheio, sob quatro enfoques: o primeiro relative a atuagao em casas 
de perturbagao do trabalho e sossego alheios; o segundo em face da 
perturba<;ao da tranqOilidade publica; o terceiro sob o enfoque do crime 
ambiental; e o quarto em face da infragao de transite relative as diversas 
modalidades em que o problema se apresenta. Sob o fundamento da atua<;ao 
das Polfcias Militares devera estar embasada na Filosofia de Polfcia 
Comunitaria, de forma a impedir que a solicitagao anonima seja excegao e nao 
a regra. Por fim, sugere alternativas de agoes para a redugao dos reclames 
sociais decorrentes da aglomeragao de jovens e veiculos em locais 
considerados criticos, dado ao barulho e algazarras, decorrentes do som 
automotive em alta intensidade, de aceleradas, arrancadas e freadas bruscas 
dos autom6veis, geralmente ocorridas em horarios em que os moradores do 
local buscam o descanso, o que compromete a qualidade de vida nos lares 
prejudicados. 

Palavras-chave: barulho. Sossego alheio. Perturbagao da tranqOilidade. 

Comprometimento da comunidade. Qualidade de vida. Meio ambiente urbana. 

Polfcia Militar. Seguran<;a publica. lnfragoes de transite. Contravengao penal. 
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1 INTRODUCAO 

0 homem, par sua propria natureza, vive em comunidade. 0 ordenamento 

juridico regula o convivio social, assegurando-lhe as condic;oes minimas de 

existencia, de desenvolvimento e de paz. A ordem juridica, e urn dos fatores mais 

importantes de estabilidade e harmonia nas relac;oes sociais, na soluc;ao dos 

conflitos individuais e sociais. 

Aos seres humanos, desde cedo, impoem-se valores de sua epoca e de sua 

cultura; a sociedade permanece disposta a intervir, aplicando sanc;oes ou 

manifestando desaprovac;ao quando as regras sao violadas. Assim, sempre sob a 

visao etica e moral, o individuo, em principia, procura conduzir-se de acordo com as 

regras estabelecidas, algumas das quais inclusive nao escritas. 

0 sistema policial do Estado do Parana, sabre cujos ombros repousa parte 

significativa da responsabilidade pela paz social, e urn instrumento do Estado que 

visa satisfazer as necessidades da sociedade. Portanto, faz-se mister que esta 

sociedade possa reconhecer a qualidade dos servic;os prestados par suas 

instituic;oes policiais. 

A Policia Militar, como parte do sistema policial, instituic;ao encarregada pela 

preservac;ao da ordem publica, deve manter sua capacidade de respostas as 

necessidades da populac;ao e, esse sentido, deve adequar e aprimorar sua 

prestac;ao de servic;os operacionais visando fazer frente a ofensiva do crime e 

conferir maior grau de seguranc;a, mediante urn pronto e eficaz atendimento ao 

publico. 

Os Batalhoes de Policia Militar - BPM, subordinados ao Comando do 

Policiamento da Capital - CPC, sao as Unidades responsaveis legalmente pela 

execuc;ao do policiamento ostensive preventive fardado em Curitiba e Regiao 

Metropolitana. 

Os fenomenos de urbanizac;ao no Estado do Parana, dentre eles o 

crescimento desordenado das grandes cidades e as constantes migrac;oes internas, 

provocam uma serie de questoes, crises e tensoes de diferentes naturezas. 

Segundo Da Luz (2006, p. 1 0), em Curitiba, par a no, a Poll cia Militar recebe 

aproximadamente 400.000 (quatrocentas mil) ligac;oes telefonicas no CIOSP -
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Centro lntegrado de Opera<;6es de Seguran<;a Publica, estando as ocorrencias de 

perturba<;ao ao sossego entre as dez principais ocorrencias atendidas pela PMPR. 

0 problema de reclama<;6es de perturba<;ao ao descanso alheio e antigo. 

Conforme Cretella Junior (2000, p. 32), ja havia relates de que, no perfodo da 

Republica Romana, o lmperador Caio Julio Cesar (59 - 44 a.C) determinou que 

nenhuma especie de vefculo de rodas poderia permanecer dentro dos limites da 

cidade (Roma), do amanhecer a hora do crepusculo; os que tivessem entrada 

durante a noite deveriam ficar parades e vazios a espera da referida hora, isto ja com 

vistas a nao perturbar o sono dos que estivessem descansando. 

Para o ser humano, o rufdo prejudica nao s6 o trabalho intelectual, o estudo 

e a concentra<;ao, como tambem exerce influencia na vida psfquica de qualquer 

pessoa. E, justamente nos grandes centres, onde o barulho diversificado par varios 

instrumentos tem sido constante, aumentam diariamente as reclama<;6es clamando 

ao poder publico par a<;6es visando a solu<;ao deste problema. 

0 numero de solicita<;6es, segundo os profissionais que trabalham junto ao 

CIOSP aumenta sensivelmente nos finais de semana. No entanto, e quase que nulo 

o numero de pessoas que desejam se identificar, em uma demonstra<;ao de falta de 

comprometimento daqueles que sofrem com o problema e teriam que ser as 

primeiros a desejar uma solu<;ao razoavel, vez que a lei exige a presenga do 

ofendido para a caracteriza<;ao de possfvel crime ambiental, contraven<;ao penal ou, 

em alguns casas, para que seja tomada uma certa medida ao cometimento de uma 

infra<;ao de transite. 

Apesar de todo o cuidado do legislador patrio em proteger a comunidade de 

a<;6es perturbadoras, observa-se diariamente que muitas pessoas nao estao 

preparadas ao convfvio social, em virtude da falta de preocupa<;ao em afetar o direito 

de outros produzindo barulhos com suas "maquinas envenenadas", alem do barulho 

normal de certas atividades industriais ou de constru<;ao civil. 

Faz-se necessaria par parte da institui<;ao Polfcia Militar muito cuidado ao 

tratar deste assunto, isto quando se compromete em atender o solicitado no local em 

que as fatos estao ocorrendo, em virtude do que pode vir a acontecer quando uma 

determinada viatura para em frente ao local que e a origem da chamada, devendo-se 

revestir-se da maior prudencia possfvel para nao acontecer o que houve na cidade 
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de Londrina, que culminou com a exonerac;ao do Comandante do Batalhao, exclusao 

de seis policiais militares e a morte de uma pessoa ( Apendice B). 

As boates, bares, lanchonetes, sorveterias, entre outros, que se instalam em 

areas residenciais e funcionam madrugada adentro com ruidos e algazarras, 

perturbam os moradores vizinhos, sem que o poder municipal tome providencias 

para coibir a perturbac;ao ao sossego de tais pessoas, principalmente no periodo 

noturno, quando entao a vizinhanc;a de tais estabelecimentos clama por paz e 

silencio para o repouso. 

Em dias festivos, como o periodo de carnaval, comemorac;oes de Copa do 

Mundo de futebol, de decisoes futebolisticas e outros, a ocorrencia de ruidos que se 

tornaram uma praxe e podem e devem ser tolerados em virtude de que sao 

transit6rios, nao constituindo infrac;ao contravencional, diante da concordancia, 

mesmo que tacita de uma maioria da populac;ao da sua realizac;ao. 

Segundo alguns autores de direito penal, os quais serao descritos no 

transcorrer desta pesquisa monogratica, a incidencia do barulho leva as autoridades 

a zelarem principalmente por certos lugares, onde o ruido possa ser mais prejudicial, 

como as cercanias de hospitais, escolas e clinicas. 

0 presente trabalho visa demonstrar que se a pretensao e minimizar OS 

delitos que sao praticados em nossa sociedade, e primordial que a PM atue com 

plena conhecimento de sua atividade e das implicac;oes juridicas que podem advir de 

sua intervenc;ao, procurando verificar quais sao os deveres da instituic;ao e quais 

contribuic;oes efetivas podem prestar a sociedade paranaense. 

1.1 PROBLEMA 

Cabe a Policia Militar o papel constitucional do exercicio da policia ostensiva 

e a preservac;ao da ordem publica, atuando de maneira preventiva, como forc;a de 

dissuasao, em locais ou areas especificas, onde se presuma ser possivel a 

perturbac;ao da ordem. 

A Lei de Organizac;ao Basica da Policia Militar do Estado do Parana, Lei n°. 

6774, de 08 Janeiro 1976, estabelece que os 6rgaos de execuc;ao da Policia Militar 

constituem-se das Unidades operacionais da Corporac;ao, cujas Unidades de Policia 
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Militar, assim denominadas, sao encarregadas do policiamento ostensive de area 

determinada atraves da a<;ao do policiamento a pe, montado ou motorizado. 

Em decorrencia das missoes a serem cumpridas pelos Batalhoes de 

policiamento ostensive geral, em suas diversas modalidades e processes de 

policiamento ostensive, objetiva-se atender da melhor forma possfvel, as 

necessidades da popula<;ao no campo da Seguran<;a Publica. 

A seguran<;a proporcionada pelos Batalhoes de policiamento ostensive geral 

atraves da radio-patrulha visa o policiamento ostensive normal, caracterizando-se 

pelo emprego permanente de viaturas em liga<;6es radiofonicas com um centro de 

Opera<;6es, sendo imprescindfveis aos efetivos empregados, para resultados 

praticos efetivos, conhecimentos tecnicos e tecnol6gicos envolventes do cotidiano da 

sociedade. 

No Brasil, de um modo geral, verifica-se que os problemas relatives a 

rela<;6es humanas estao se avolumando, quando, na realidade, muitos dos 

problemas que poderiam ser resolvidos de maneiras simples, sem a interven<;ao 

policial, estao a exigir interven<;ao estatal, isto devido a sensa<;ao de inseguran<;a 

sofrida pelas pessoas, cuja tendencia natural e comportamental e a de busca do 

servi<;o publico, acionando-se o aparato policial como anonimos, justamente para 

nao terem que se comprometer com a solu<;ao do problema. 

Constata-se que, das constantes solicita<;6es da comunidade, no que tange 

ao acionamento por problemas afetos ao barulho excessive, atendidos 

diuturnamente pela Polfcia Militar do Parana, que culminam com o deslocamento de 

equipes policiais para o atendimento solicitado, a grande maioria nao tem resultado, 

isto diante da falta do pressuposto basico a concretiza<;ao de ocorrencia policial, que 

e a presen<;a do autor e da vftima do delito. 

0 problema suscitado pelo surgimento peri6dico do medo do crime e da 

violencia deve ser situado nessa perspectiva de medo de dialogo entre vizinhos. 

Assim, a comunidade, quando se sente amea<;ada em seu instinto de seguran<;a, 

tende a buscar apoio na repressao estatal, exigindo, sem querer aparecer, que a 

polfcia tome medidas vigorosas no direito de punir. 

Diante deste quadro, cabe as Organiza<;6es Policiais, principalmente a PM, a 

busca incessante de inova<;oes estrategicas e de taticas e tecnicas, bem como o 

treinamento e especializa<;ao de seus recursos humanos, para se antecipar ao 
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desenvolvimento dos conflitos sociais, vez que a comunidade esta cada vez mais 

consciente de seus "direitos" e muito pouco das "obrigac;:oes". 0 objetivo e o de 

prestar servic;:os com qualidade e com resultados que a comunidade aceite como 

legitimos. 

Para que se atinja este prop6sito, a Policia Militar do Parana, par meio de 

instituic;:oes especificas, deve manter constante o aprimoramento tecnico profissional 

de seus quadros, sob pena de, em urn futuro proximo, ver seus efetivos sendo 

processados par constrangimento ilegal, abuso de autoridade e outros crimes 

semelhantes, diante da falta de conhecimento tecnico para atuar. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivos gerais 

Constituem-se os objetivos gerais do trabalho: 

a) Esclarecer juridicamente qual e a real atribuic;:ao do poder publico, 

principalmente da Policia Militar, diante das solicitac;:oes, relativas aos problemas da 

comunidade sabre o tema "barulho", os quais podem caracterizar "crime ambiental", 

infrac;:ao de transito, contravenc;:ao penal de perturbac;:ao do trabalho ou sossego 

alheios, ou ainda a contravenc;:ao de perturbac;:ao da tranqUilidade publica. 

b) Demonstrar, mediante a literatura pertinente, que sem a figura do 

solicitante, nao esta acobertado pelo poder de policia, podendo ate caracterizar 

"abuso de autoridade", constrangimento ilegal, ou outros crimes de responsabilidade, 

quando se age pedindo ou ordenando a que determinada pessoa abaixe o volume 

de seu aparelho de sam ou mesmo que o desligue, diante da reclamac;:ao par 

barulho excessivo. 

1.2.2 Objetivos especificos 

Constituem objetivos especificos do trabalho: 

a) Pesquisar junto aos operadores do sistema de atendimento de 

ocorn3ncias policiais que trabalham no CIOSP e policiais militares que trabalham nas 

viaturas da regiao metropolitana de Curitiba, especificamente em relac;:ao aos que 
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trabalham no municipio de Almirante Tamandare, a maneira como sao tratadas as 

ocorrencias policiais que lhes sao repassadas relativas a produgao de barulho e os 

resultados desses atendimentos. 

b) Sugerir atraves das literaturas jurldica e tecnica, as reais atribuig6es do 

poder publico e seus limites, principalmente quando faltam elementos essenciais que 

caracterizem de acordo com a lei, um ilicito ou infragao de transite. 

c) Caracterizar a agao mais acertada a ser tomada pelos integrantes do 

sistema, no intuito de determinar quais serao as primeiras providencias a serem 

tomadas no atendimento de solicitagao de intervengao policial quando o solicitante 

reclame de problemas ocasionados por perturbagao ao sossego publico. 

1.3 DELIMITACAO DO ESTUDO 

Visando transparencia e objetividade neste trabalho, faz-se necessaria 

delimitar o tema desta pesquisa e para tanto circunstanciar uma breve inferencia, 

pertinente ao local onde foi realizado o estudo de caso, a partir de entao, o 

aprofundamento do ponto nevralgico deste estudo monogratico que trata da 

perturbagao do sossego publico e a aplicagao da Policia Militar. 

0 estudo relacionado aos problemas de perturbagao ao sossego alheio foi 

delimitado aos atendentes das ligag6es telefOnicas ao 190 do CIOSP - Centro 

lntegrado de Operag6es de Seguranga Publica; aos despachantes de viatura que 

operam radio VHF e se comunicam com as viaturas da Regiao Metropolitana de 

Curitiba; aos Coordenadores de Operag6es que trabalham no CIOSP e aos policiais 

militares que trabalham na 5a Companhia de Policia Militar- 17° BPM, localizada no 

municipio de Almirante Tamandare. 

Almirante Tamandare possui 594,35 habitantes por quilometro quadrado, o 

lndice da PEA - populagao economicamente ativa - e de 41.214 habitantes, de uma 

populagao total estimada em 113.589 habitantes. Apresenta uma taxa de 

crescimento na ordem de 5,66% ao ano, segundo dados da Secretaria de Seguranga 

Publica (SESP-CAPE, 2007). Nas quest6es relativas a seguranga publica, a Policia 

Militar tern no municipio, duas viaturas empregadas diuturnamente na atividade de 
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radio-patrulha para atender as ocorrencias policiais repassadas pelo CIOSP e outras 

diretamente solicitadas. 

1.4 METODOLOGIA 

A investigagao atraves do estudo de caso e muitas vezes criticada, 

alegando-se falta de parametres e procedimentos metodol6gicos, principalmente 

pela forma tendenciosa que as constatagoes eram influenciadas. Assim, coube ao 

pesquisador estabelecer no decorrer da pesquisa, rigorosas bases de tratamento 

para os dados coletados e para sua analise, preocupando-se em nao generalizar os 

resultados, ao mesmo tempo em que aponta uma relagao entre o problema e os 

fatores que o influenciam ou que por eles sao influenciados. 

0 estudo de caso necessita ser efetuado em urn processo de "impregnagao 

e investigagao", em que o pesquisador precisa embeber-se das minucias de uma 

instituigao, a fim de conhecer seus costumes e suas praticas, seus pontos fortes e 

fracas, tal como fazem os que vivem seu dia-a-dia. Essa imersao, segundo 

Richardson (1989), aguga as intuigoes do pesquisador e fornece muitas pistas para 

entender o objeto estudado. 

1.4.1 Delineamento da pesquisa 

0 modelo de pesquisa adotado neste trabalho e o estudo de caso, tendo 

como referencia metodol6gica o trabalho de Yin (2005). Esse autor reune, em uma 

compilagao simples, conceitos e orientagoes para a definigao, condugao e analise de 

urn estudo de caso. 0 tema dessa pesquisa e seu problema assim o exigem 

conduzindo para urn melhor aproveitamento ao ser utilizado tal metoda de estudo 

como estrategia de pesquisa, tendo em vista investigar urn fenomeno 

contemporaneo, dentro do seu contexte da vida real. 

Nessa diregao, segundo Yin (2005), a estrategia para uma pesquisa pode 

ser decidida pela existencia de tres condigoes: no tipo de questao de pesquisa 

proposta ("quem", "o que", "como" e "por que") com a indicagao das questoes "como" 

e "por que"; na extensao de controle que o pesquisador tern sabre eventos 
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comportamentais atuais (incapacidade de experimentos em laborat6rio e a 

possibilidade de estudos em campo ou experimento social); e no grau de enfoque 

em acontecimentos hist6ricos (permite a observac;ao direta dos acontecimentos que 

estao sendo estudados e entrevistas das pessoas neles envolvidas). Embora no 

problema proposto exista a utilizac;ao da questao "quais", que indicaria como mais 

adequada uma pesquisa explorat6ria e, em conseqOencia, a utilizac;ao de qualquer 

estrategia; a questao "como", consoante com as outras condic;oes de pesquisa, 

aponta como melhor utilizac;ao para uma pesquisa explanat6ria o estudo de caso. 

Reforc;ando o ja afirmado, essa imersao, aguc;a a intuic;ao do pesquisador e 

fornece muitas pistas para entender o objeto estudado. Nesse sentido, a escolha do 

Municipio de Almirante Tamandare, deve-se ao fato de ser um municipio de porte 

media, localizado na regiao metropolitana de uma grande cidade como e Curitiba; 

haver maier interac;ao da Policia Militar com o Poder Judiciario atraves da lavratura 

do TCIP - Termo Circunstanciado de lnfrac;ao Penal e pela facilidade de acesso aos 

dados para a pesquisa. 

1.4.2 Populac;ao e amostragem 

A populac;ao pesquisada foi composta por funcionarios civis atendentes da 

Central CIOSP, por operadores de radio VHF despachantes de viaturas, por 

coordenadores dos atendentes do CIOSP e por policiais militares de radio patrulha 

que trabalham em Almirante Tamandare, academicamente classificados como de 

nivel operacional, administrative e tecnico. 

Na primeira etapa foram selecionados 5 (cinco) policiais militares de 

Almirante Tamandare que trabalham no atendimento de ocorrencias policiais, para o 

preenchimento do questionario (vide apendice A), escolhidos de forma aleat6ria, e 

cujos conteudos das respostas, por serem satisfat6rios, serviram de subsfdio para a 

adoc;ao de tal questionario. 

Para a segunda etapa foi utilizado o metoda nao-probabilistico intencional 

para a composic;ao da amostra. Dos 86 (oitenta e seis) pesquisados que fazem parte 

da populac;ao, tentou-se aplicar o questionario a todos. Utilizando-se como criteria os 

que prestam servic;o internamente no CIOSP e os policiais militares que prestam 
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servi<;o diretamente nas viaturas da Polfcia Militar de Almirante Tamandare e. que, 

par isso, estao sujeitos a tratar diretamente com o problema alva da pesquisa, 

podendo tambem identificar com melhor propriedade as questoes relacionadas ao 

estudo e viabilizar o fornecimento das informa<;oes necessarias para a realiza<;ao da 

pesquisa. 

Dos 81 (oitenta e urn) questionarios entregues, 76 (setenta e seis) foram 

devolvidos, obtendo-se uma porcentagem de retorno de 93 %. A devolu<;ao dos 76 

(setenta e seis) questionarios garantiu uma margem de seguran<;a de 98%, sendo o 

desvio padrao, Z = 0,46 e uma margem de erro maximo, E = 2%. 

1.4.3 Fonte de coleta e tratamento dos dados 

0 perfodo de coleta resumiu-se a tres meses, entre janeiro de 2008 a abril 

de 2008, iniciado a partir da autoriza<;ao da dire<;ao do CIOSP. Foram realizados 

cantatas diretos com os funcionarios civis do CIOSP e policiais-militares que 

trabalham naquele local e do 17° BPM que atuam diretamente no municipio de 

Almirante Tamandare no atendimento de ocorrencias com vefculos de usa policial, 

para explicar o objetivo do trabalho e solicitar a colabora<;ao nos questionamentos e 

impressoes. 

Os metodos qualitativos e quantitativos nao se excluem. Embora diferentes 

quanta a enfase, as metodos qualitativos trazem como contribui<;ao ao trabalho uma 

mistura de procedimentos de cunho racional e intuitive capaz de contribuir para a 

compreensao do problema. "Pode-se distinguir o enfoque qualitative do quantitativa, 

mas nao seria correto afirmar que guardam rela<;ao de oposi<;ao" (MARCONI & 

LAKATOS, 1996, p.42). 

As caletas tiveram as seguintes origens: 

a. Fontes primarias: questionarios. 

As fontes primarias sao as mais indicadas, par manterem uma rela<;ao direta 

com as fates e com a realidade em analise e foram obtidas par meio de aplica<;ao de 

questionarios com perguntas abertas e fechadas. 

Num primeiro momenta, foi realizada a aplica<;ao do questionario (apendice 

A), constitufdo de nove perguntas, sendo duas destas abertas, possibilitando coletar 
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opinioes em respostas livres e em linguagem propria, de forma a subsidiar a 

pesquisa. 

A primeira parte do questionario foi formada por sete questoes de multipla 

escolha, as quais tiveram como objetivo caracterizar o perfil dos pesquisados, 

enquanto que, a segunda parte, conteve 02 (duas) perguntas abertas. 

b. Fontes secundarias: foram utilizados dados secundarios existentes em 

bibliografia, sites e trabalhos ja existentes e que versam sabre os aspectos principais 

do tema. A coleta destes dados ocorreu simultaneamente a aplicagao dos 

questionarios, propiciando um melhor aproveitamento das diversas fontes 

selecionadas para embasar o estudo. 

Tais dados visam eminentemente, direcionar a investigagao, sem contudo ter 

o poder de contamina-la com as conclusoes de seus autores. 

1.4.4 Analise dos dados 

Para a analise dos dados foram utilizados OS metodos quantitativa e 

qualitative. 

A perspectiva quantitativa foi utilizada no questionario para mensurar tanto 

opinioes, atitudes e preferencias como comportamentos. Pode-se afirmar que a 

pesquisa quantitativa faz uso de instrumentos especfficos capazes de estabelecer 

relagoes e causas sempre levando em conta as quantidades. Segundo Marconi & 

Lakatos (1996), o metoda quantitativa representa a intengao de garantir a precisao 

dos resultados, evitando distorgoes de analise e interpretagao, proporcionando mais 

seguranga quanta as inferencias. Com estes procedimentos, os resultados podem 

ser projetados para o todo, ou seja, podem ser generalizados. Foram utilizados 

metodos estatfsticos basicos e o programa Excel para tabulagao e produgao de 

graficos. 

Na analise qualitativa, atraves de uma perspectiva diferenciada da adotada 

pelas tecnicas quantitativas, buscaram-se dados descritivos baseados no cantata 

direto e interativo do pesquisador com a fonte objeto de estudo. A perspectiva dos 

entrevistados e o ponto de partida para situar as interpretagoes e foram analisadas a 

partir da visao obtida pelos pesquisador e pelos registros revistos na sua totalidade. 
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Os dados do questionario foram analisados conforme a tecnica da analise do 

conteudo que permite "descrever, sistematicamente, o conteudo das comunicac;oes." 

(MARCON I & LAKATOS, 1996, p.116). Os auto res complementam que "Embora o 

processo da quantificac;ao seja mais precise do que a descric;ao qualificativa, ambos 

os dados devem ser empregados nas ci€mcias sociais." (MARCONI & LAKATOS, 

1996, p.94). 

A analise documental foi a estrategia adotada para a analise dos dados 

secundarios desta pesquisa. Segundo Bardin (1979, apud NICKEL, 2004, p.94), "a 

analise documental consiste em operac;oes para a representac;ao do conteudo dos 

documentos de uma forma diferente da original, facilitando a sua referenciac;ao". 

Desta forma, o estudo proposto foi sendo delineado com o auxilio do ordenamento 

juridico brasileiro, que mantem uma estrutura definida de controle, organizac;ao, 

arquivo e acesso a tais informac;oes. 

1.4.5 Limitac;oes 

Segundo Marconi & Lakatos (1996), as investigac;oes de cunho empirico 

permitem formular respostas para um problema utilizando-se uma variedade de 

procedimentos para a coleta de dados, cuja manipulac;ao pode, se nao bern tratada, 

contaminar os resultados e conclus6es. 

Quanta aos dados secundarios, uma limitac;ao importante e a possibilidade 

de estarem incompletos e nao conterem todas as informac;oes necessarias. Quanta 

as fontes primarias, OS principais limitadores referem-se a possibilidade do 

envolvimento do investigador, deixando que as suas crenc;as e valores pessoais 

influenciem o trabalho de pesquisa, criando alguns vieses; ou ainda, par parte dos 

entrevistados, que podem nao expressar as suas opinioes verdadeiras sabre o 

assunto, par razoes diversas, como medo de identificac;ao, protec;ao de informac;oes 

estrategicas, desinteresse, etc. lsto pode ocorrer devido a uma percepc;ao e 

interpretac;ao distorcida do objetivo academico do estudo. 

A elaborac;ao e o preenchimento dos questionarios tambem estao sujeitos a 

limitac;oes, com o agravante de que foram preenchidos sem a interferencia do 
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pesquisador, nao viabilizando esclarecimentos; e ainda, apesar da aplicac;ao de pre

teste, dependerem da interpretac;ao par parte dos informantes. 

Entretanto, a observac;ao rigorosa de criterios para a confecc;ao dos 

questionarios e das entrevistas, alem da escolha dos dados secundarios, aliada a 
possibilidade de triangular os dados coletados das diversas fontes, permitem a 

validac;ao dos resultados. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

Para delinear esta pesquisa, faz se necessaria compreender que a hist6ria 

tem conduzido o homem a inumeras e peri6dicas manifestagoes de temores 

coletivos imputaveis a diversas circunstancias, tais como catastrofes, epidemias, 

guerras, crises economicas e, atualmente, ao elevado indice de criminalidade e 

violencia, alem disso, a eficiencia dos veiculos de comunicagao social e a predilegao 

da populagao por programas policiais sensacionalistas, tambem tem sido 

desencadeadores da sensagao coletiva de inseguran<;:a. 

Por outre lado, este sentimento faz com que as pessoas, antes mesmo de 

buscar um entendimento com seus vizinhos, acabem por langar mao de ligar para o 

190, anonimamente, denunciando-o, na tentativa de resolver o problema sem ter que 

enfrentar o inconveniente de ter que comparecer, pessoalmente ao forum da 

comarca para a adogao das medidas judiciais. 

Seguranga publica se compreende como um estado antidelitual, que resulta 

da observancia dos preceitos tutelados pelo C6digo Penal, pelas legislagoes penais 

esparsas e pela LCP - Lei de Contravengoes Penais, aliado a agoes de policia 

preventiva e repressiva, afastando-se assim, por meio de organizagoes do Estado, 

todo o perigo, ou todo o mal que possa afetar a ordem publica, em prejuizo da vida, 

da liberdade ou dos direitos de propriedade das pessoas, limitando as liberdades 

individuais, estabelecendo que a liberdade de cada pessoa, mesmo em fazer aquila 

que a lei nao lhe veda, nao pode ir alem da liberdade assegurada aos demais 

cidadaos. 

2.1 PERTURBA<;OES SONORAS 

0 "sossego publico", na terminologia juridica, de diversos autores, e 

entendido como sendo o direito que e a todos assegurado legalmente, nas suas 

horas de descanso ou de recuperagao as fadigas do trabalho, de nao ser perturbado 

ou molestado. Esta molestagao ou perturbagao decorre da produgao de ruidos 

desordenados, da algazarra ou balburdia de qualquer ordem. 
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Mesmo em exercicio de atividade legftima a ninguem e dado o direito de 

prejudicar o repouso ou o trabalho de outras pessoas, o direito ao sossego, 

estabelece restri<;:ao ao direito de outrem de produzir perturba<;:6es a tranquilidade 

alheia. Contudo, constata-se que o sossego tern sido objeto de continuada viola<;:ao, 

isto em decorrencia do uso inadequado dos bens colocados a disposi<;:ao do ser 

humano e, por conseguinte, da evolu<;:ao negativa das rela<;:6es sociais. 

Atualmente, a emissao irregular de rufdos e sons passou a ser urn dos 

principais problemas dos centres urbanos, vez que e nas cidades onde aparecem a 

maior parte das atividades coletivas, a movimentagao, os trabalhos, as diversoes e 

a<;:6es que por si s6 produzem barulho, independentemente algumas vezes de 

vontade em causar transtornos a outrem. 

Enfim, o barulho esta presente em tudo na vida moderna, perturbando o 

sossego de todos que convivem no espa<;:o urbano, como por exemplo: o cachorro 

do vizinho que late e uiva durante a noite, atrapalhando o sono; o barulho de latas de 

lixo e do motor do caminhao coletor; os hinos em alto volume nas igrejas; o silvo do 

apito, sirene ou buzinas utilizadas pelos vigilantes de rua; escapamento de 

motocicletas, autom6veis e de caminhoes, fora dos padroes regulamentares; e mais 

recente o som automotive dos denominados "autom6veis customizados". 

Dependendo da intensidade, os sons ou rufdos podem causar desatengao e 

perturba<;:ao aos sinais sonoros de transite, bern como provocar estresse, disturbios 

ffsicos, mentais e psicol6gicos, alem de insonia e dos conhecidos problemas 

auditivos, como a perda da capacidade auditiva minima chegando ate a surdez, com 

reflexes diretos nas rela<;:6es viarias e humanas, assim descrito por alguns autores: 

0 rufdo provoca uma diminui9ao da potencialidade do indivfduo, 
dispersando a sua aten9ao, impedindo a concentra9ao, e chegando a ser 
incomodo a propria saude: aos nerves, abalado-os, causando irritabilidade e 
provocando, em grau mais intense, perturba96es mentais.(SZNICK, 1994, p. 
207). 

Cada pessoa reage de uma maneira ao rufdo: este pode ser desagradavel a 

urn, causar mal a saude de outrem, e a urn terceiro, menos sensfvel, apenas causar 

ligeiro incomodo. No caso do rufdo, leva-se em conta a coletividade, tomando-se por 
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base o homem do povo, nao se levando em conta a maior ou a menor 

suscetibilidade do incomodado. 

Diversas normas tratam do usa regular e da quantidade de ruidos e sons para 

a convivencia saudavel do ambiente, como traz a nossa lei maior de que todos tem 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo que o dever de 

defender tal direito pertence ao Poder Publico e a coletividade. 

0 direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado visa proteger o 

cidadao de qualquer tipo de barulho, seja ele emitido no transito, em residencias, 

comercios, industrias ou qualquer outro tipo de atividade humana que possa causar 

ruidos excessivos, advindo esta protegao desde a Constituigao Federal (art. 225 

"caput") ate leis Municipais especificas, cujo exemplo, a ser citado e o c6digo de 

postura dos municipios. Na magna Carta a protegao esta assim expressa: 

Art. 225. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defende-lo e 
preserva-lo para as presentes e futuras gerac;oes.(BRASIL, 1988). 

Ja, segundo o que dispoe a legislagao de transito, mais precisamente o CTB 

- C6digo de Transito Brasileiro, em seu artigo 1°, paragrafo 5°, a defesa da vida, 

incluindo a preservagao da saude e do meio-ambiente serao prioritarias, 

expressando-se da seguinte forma: 

§ 5° - Os 6rgaos e entidades de transito pertencentes ao Sistema Nacional 
de Transito darao prioridade em suas ac;oes a defesa da vida, nela inclufda 
a preservac;ao da saude e do meio-ambiente.(BRASIL, 1997). 

0 povo brasileiro, com excegao daqueles que vivem em pequenas 

comunidades, habituou-se a viver sob ruidos constantes. Buzinas de autom6veis, 

veiculos com cano de escapamento barulhento, lojas de sam a todo volume, rumor 

de obras em construgao, barulho ensurdecedor dos grandes avioes, gritarias, 

veiculos prestadores de servigo de publicidade e divulgagao e outros. 

Nesse contexto, ha que se tolerar algumas manifestagoes coletivas de 

alegria que estao presentes nos costumes e na cultura de um povo, que dentre 

outros pode-se citar: festas civicas, carnaval, copa do mundo, ocasioes em que o 
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barulho ha que ser suportado, diante do reconhecimento de que se trata de uma 

data festiva a um grande numero de pessoas, que possuem o desejo e o direito de 

manifesta9ao coletiva de alegria, nao se configurando, desta forma, os ilfcitos a 

serem reprimidos. 

Diante do sistema legislative apresentado a sociedade brasileira, cuja 

percep9ao dos problemas relatives a produ9ao de rufdos excessivos e consideravel, 

em face das diversas formas como o tema e tratado, acredita-se que o legislador 

patrio, em linhas gerais, descreveu o problema e o dividiu basicamente sob os 

enfoques que abaixo se descreve. 

2.2 PERTURBA<;AO DO TRABALHO E SOSSEGO ALHEIOS 

0 verba "perturbar" pode ser entendido como molestar, causar incomodo, 

incomodar, agitar; enquanto "trabalho", deve ser entendido como atividade lfcita e 

permitida; pode ser variado incluindo-se af a atividade levada a efeito por mero 

prazer, o chamado "hobby". E a ocupa9ao ordinaria, inclusive a de dona de casa. 

Sao atividades profissionais quer de origem bra9al quer intelectual. Em sfntese: 

qualquer atividade laborativa legftima que vise ou nao dividendos. 

0 substantive "sossego" consiste na tranquilidade, repouso e no descanso. 

Protege-se nao simplesmente o repouso, mas a propria tranquilidade. E o momenta 

dedicado ao descanso, sono ou lazer. Quem se dedica a leitura, por obriga9ao ou 

lazer, precisa de silencio para se concentrar e entender o que esta lendo. E o 

respeito ao repouso e seu direito de gozo. 

Este ilfcito penal se preocupa em repudiar a contraven9ao penal de 

perturba9ao do trabalho e do sossego alheios, cujos desdobramentos estao divididos 

em quatro incises, tipificando condutas diversas, que atrapalham a vida harmoniosa 

em sociedade, tendo-se a lei o precfpuo fim de evitar o abuso de instrumentos 

sonoros ou sinais acusticos, dispondo o artigo 42 do Decreta-lei 3.688/41 (Lei das 

Contraven96es Penais), o seguinte: 

Art. 42. Perturbar alguem o trabalho ou o sossego alheios: 
I -com gritaria ou algazarra; 
11 - exercendo profissao incomoda ou ruidosa, em desacordo com as 
prescri<;oes legais; 
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Ill- abusando de instrumentos sonoros ou sinais acusticos; 
IV- provocando ou nao procurando impedir barulho produzido por animal de 
que tem guarda. 

Pena- prisao simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa. (BRASIL, 1941) 

Diversamente da contraven<;ao penal prevista no Art. 65 (perturba<;ao da 

tranquilidade) da LCP, a contraven<;ao do Art. 42 (perturba<;ao do trabalho ou 

sossego alheios) da mesma lei, possui grau de semelhan<;a, este ilicito, 

especificamente, restara configurado pelo simples fato de ter ocorrido a viola<;ao do 

sossego, ou do repouso, independente do animo que moveu o agente causador do 

sam ou rufdo tido como excessive. 

Se a conduta perturba o sossego de indeterminado numero de pessoas, 
tem-se como configurada a contravent;ao do Art. 42. [ ... ] qualquer pessoa 
que se julgue prejudicada pode pedir providencias quando se sente atingida 
e perturbada no seu trabalho ou sossego. (NOGUEIRA, 1993, p. 143). 

Dessa forma, observa-se que na contraven<;ao de perturba<;ao do trabalho 

ou sossego alheios pode ocorrer que mesmo em se tratando de varias pessoas 

prejudicadas, apenas uma venha pleitear o procedimento legal, vez que o 

desinteresse das demais nao deve ser causa da nao aplica<;ao dessa norma, 

havendo situa<;6es em que somente uma pessoa seja a prejudicada ou a mais 

diretamente atingida pela a<;ao perturbadora, pode essa, mesmo assim reclamar as 

devidas providencias. 

Contudo, ha estudiosos do direito penal que de forma diversa entendem que 

nao e possfvel que somente uma pessoa possa manifestar-se quando em essencia a 

lei refere-se a "alheios", os quais com base neste entendimento argumentam que 

sendo a coletividade o alvada prote<;ao penal, urn unico individuo nao sera capaz de 

reclamar a a<;ao do poder publico, como bem esclarece Sznick: 

[ ... ] na infrat;ao do Art. 42 da LCP a ofensa e a coletividade como um todo e 
nao ao indivfduo ainda que, em concreto, dentro de uma coletividade, o 
ofendido possa ser apenas um. [ ... ] A protet;ao no presente artigo e a 
tranquilidade publica que, para muitos, e defendido pela negativa como a 
saude (que e ausencia de doent;as); a tranquilidade e ausencia de 
perturbat;ao ou desassossego. (SZNICK, 1994, p. 21 0). 

Comungam desse entendimento outros doutrinadores, para os quais nao 

basta apenas uma pessoa para reclamar a a<;ao do poder publico em face do que 
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esta na lei como Gongalves (2004, p.60) descreve: "Nao basta que uma pessoa ou 

um numero reduzido de pessoas sintam-se atingido pela perturbagao. Exige-se que 

um numero consideravel de pessoas sejam incomodadas. lsso porque a lei utiliza a 

palavra 'alheios', no plural." 

Destaque-se a norma do art. 42 da LCP, o resultado perturbagao do sossego 

pode nao ter sido visado intencionalmente pelo causador, tendo este uma conduta 

de forma voluntaria, mas sem tender a intengao do resultado de atrapalhar o 

descanso ou repouso alheio que acaba ocorrendo, com a conseqOente produgao do 

efeito danoso. 

Sendo, portanto, infragao eminentemente culposa, por exemplo, o dono de 

um bar onde e produzido barulho por um grupo de pagode, nao tem a intengao 

especifica de perturbar o sossego de seus vizinhos, mas, sim, a de ganhar dinheiro 

com a vinda de pessoas que participam da roda de samba e que se aglomeram em 

seu estabelecimento. Sua responsabilidade, porem, surge a medida que e 

imprudente a ponto de permitir que o som ultrapasse o volume aceitavel e moleste 

os moradores vizinhos. 

A repressao a poluigao sonora, e uma preocupagao muito grande nos dias 

de hoje, embora como se observa nas legislagoes e fundamental que haja a figura 

do ofendido presente na adogao da medidas policiais, sob o risco ainda, de em 

algumas decisoes judiciais como a prolatada pelo excelentissimo desembargador 

Jurandyr Nilsson "A contravengao do art. 42 somente se delineia quando o fato 

atinge o sossego da generalidade dos individuos, nao o repouso de um s6" (RT 

280/497) haver o arquivamento do processo, diante da figura de s6 um ofendido, 

caindo por terra o desejo de protegao a tranqOilidade, do repouso noturno e da paz, 

que sao a finalidade das legislag6es de protetivas da tranqOilidade, necessarias ao 

repouso e ao trabalho, que com toda certeza sao o amparo da humanidade. 

Diante da intolerancia no convivio em sociedade, nao raro observar-se 

reclamag6es, principalmente em predios condominiais de pessoas que por motivos 

diversos querem caracterizar uma conduta de rumores normais de uma casa como o 

arrastar de m6veis, as festinhas normais de aniversarios, manifestag6es estas que 

nao sao o objetivo da lei em reprimir, como sendo um ato de violagao ao seu direito 

ao sossego e a paz publica, o que segundo muitos penalistas e um indiferente penal. 
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A vida moderna e principalmente a vida nas aglomera96es urbanas exige a 

tolerancia a certa quantidade de rufdos, ainda que molestos, devido ao progresso e 

as exigencias mesmas da vida em sociedade, normalmente a perturba9ao, 

especialmente ao repouso, verifica-se no perfodo noturno. Contudo, nao e 

unicamente a noite que ocorrem, ha muitos casas de viola9ao de conduta durante o 

dia, como exemplo pode ser citado uma loja de discos que coloque musicas em tom 

elevado, a mais de 80 decibeis estara incursa na infra9ao, desde que haja a 

manifesta9ao das pessoas perturbadas. 

0 Iugar nao tern influencia, quanta a caracteriza9ao da contraven9ao de 

perturbar o trabalho ou sossego alheios, contudo, existem locais onde o silencio 

exigido e maior. Assim, os hospitais, escolas e os locais sinalizados com placa de 

"silencio" estao com prote9ao maior do que, por exemplo, locais pr6ximos a um 

estadio de futebol, um circa ou uma casa de espetaculos. 

Diante do que se extrai do texto legal, as condutas previstas no tipo 

contravencional sao multiplas, bastando apenas uma para constituir a infra9ao, as 

quais podem ser comissivas em todas as modalidades, exceto uma, omissiva, na 

modalidade de "nao procurando impedir", prevista no inciso IV, do art. 42 da LCP. 

Para melhor compreensao do assunto pesquisado, faz-se necessaria estudar 

cada um dos incisos do art. 42 da LCP em separado, com vistas a que se possa ter 

uma melhor ideia das varias das quatro divisoes do problema de perturba9ao ao 

sossego das pessoas, conforme adiante se verifica. 

2.2.1 Gritaria ou algazarra 

Essa contraven9ao se delineia quando o fato atinge o sossego da 

generalidade das pessoas, nao o repouso de um s6. A soltura de fogos de 

estampido e buzina9os, nao poem em perigo a incolumidade publica, mas perturba a 

paz eo sossego alheios, por isso configurando a contraven9ao do Art. 42, Ida LCP. 

A gritaria consiste em barulho produzido pela voz humana, vozearia, rufdo 

vocal: gritos estridentes, dissonantes, barulhentos, o berra, o urro, o assobio, o 

vozerio; gritos fortes de mais de uma pessoa ou apenas uma; discussoes acaloradas 

e em brados, sendo mais comum esse tipo de atitude quando um grupo de jovens se 
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reune nas ruas e ap6s a ingestao de bebidas alco61icas passam a conversar, onde 

urn tenta superar o outre nas suas afirma96es e vao cada vez mais aumentando o 

tom de voz. 

Enquanto que algazarra tern o significado de barulho produzido par outra 

forma qualquer, clamor; bulha, alvoro(_(o, rufdo, confusao, barulho tumultuado, rufdos 

desarmoniosos. Os cantos e cantorias noturnas com a utiliza(_(ao de instrumentos 

musicais ou instrumentos improvisados que emane sam, inclusive serenatas se 

incluem nas algazarras. Ex.: quebrar garrafas, chutar latas entre outros. 

2.2.2 Profissao lnc6moda ou Ruidosa 

Perturbar alguem o trabalho ou o sossego alheios exercendo profissao 

inc6moda ou ruidosa, em desacordo com as prescri96es legais, constitui modalidade 

contravencional, mas trata-se de norma penal em branco, ja que necessita ser 

complementada pela existencia de lei especial ou regulamento que imponha normas 

a determinadas atividades ou profiss6es, visando, justamente, coibir os abuses, 

disciplinando industrias e firmas, que funcionam com regularidade e que precisam de 

alvaras municipais. 

Mas, o que seria uma norma penal em branco? Esclarecendo essa questao, 

o direito penal deve definir de modo aut6nomo os pressupostos de suas normas, 

evitando a remissao a outras regras do ordenamento jurfdico, como e o caso do 

exercfcio de profissao inc6moda ou ruidosa, que par serem termos subjetivos nao 

definidos quais atividades o sao, exigem uma atividade normativa constante e 

variavel, face a uma profissao que perturba o descanso das pessoas hoje, com as 

inova(_(6es tecnol6gicas, pode deixar de ser prejudicial. 

As muta(_(6es impostas em razao do tempo e do Iugar se fazem par meio de 

atos legislativos simples, de facil maleabilidade, como e o caso da altera(_(ao a tabela 

de prel(os, dependente de mero ato administrative e nao do laborioso sistema de 

edil(ao de uma lei que regulamente o que seria urn pre9o aviltante. 

A lei penal em branco pode ser conceituada como aquela em que a 

descril(ao da conduta punfvel se mostra incompleta ou lacunosa, necessitando de 

outro dispositive legal par a sua integral(ao ou complementa(_(ao, como e o caso 
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tratado, onde o exercfcio de profissoes incomodas ou ruidosas em desacordo com as 

prescric;:oes legais, essas deverao estar bern claras em relac;:ao a horario, 

localizac;:ao, nfveis de tolen1ncia entre outros, que demonstrem a falta de cautela do 

agente causador para com o sossego das pessoas que estao pr6ximas. 

0 funcionamento de industrias, empresas ou qualquer profissao que possa 

perturbar o sossego alheio deve ser disciplinado pelo Poder Publico e assim os 

abusos cometidos serao passfveis nao s6 da sanc;:ao disciplinar administrativa, como 

ainda da sanc;:ao penal. E por isso que se procura estabelecer o zoneamento das 

cidades, evitando-se que industrias ruidosas se instalem em bairros residenciais e 

diuturnamente afetem a normalidade do convfvio social, como ocorre com muitas 

industrias que nao se adequaram aos parametres legais. 

No exercfcio de profissao incomoda ou ruidosa, pode caracterizar o 

estipulado na referida contravenc;:ao como exercer, tambem os verbos realizar, 

executar, agir e operar. Assim como, profissao incomoda e aceito o fato que molesta, 

perturba, nao s6 os relatives ao barulho produzido, como tambem a emissao de 

gazes desagradaveis ou fetidos ou adores ruins. 

A produc;:ao de rufdos, rumores, diante de tratar-se em determinados casos 

de norma penal em branco, dado que e o Estado, atraves do seu Poder de Polfcia, 

que ira estabelecer quais sao essas profissoes, qual horario de funcionamento e o 

local destinado a certas atividades, alem do exercfcio de certas profissoes; o 

"quantum" de rufdo a ser tolerado em profissoes ruidosas como: marcenaria, 

mecanicas, serralherias, construc;:oes que se utilizam de bate-estaca, britadeiras e 

compressores, dentre outros. 

Complementando-se, e de suma importancia a existencia da contravenc;:ao 

que o fato ocorra em desacordo com as prescric;:oes legais, devendo-se analisar nas 

posturas e regulamentos municipais a existencia de autorizac;:ao ou de licenc;:a, a 

regiao onde e produzido o barulho, o horario, qual o limite de decibeis admitido para 

a area, se o estabelecimento tern licenc;:a da prefeitura, se a licenc;:a e apenas para 

que o estabelecimento funcione de dia ou se ele tambem se estende ao 

funcionamento noturno. 

Contudo se o estabelecimento estiver atuando dentro das normas ditadas 
' 

pela prefeitura e estiver incomodando pessoas, nao havera que se mencionar que 

esta havendo contravenc;:ao penal. As pessoas terao entao que procurar a 
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municipalidade para tentar modificar a situagao que estao vivenciando, ou ainda, 

acionar a justi<;a para que possam garantir o direito de nao serem molestadas com o 

barulho produzido pelo exercicio legal da profissao de seus vizinhos, mas, que 

afetam diretamente o seu direito constitucional de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, dentro de padroes aceitaveis de convivencia humana. 

2.2.3 lnstrumentos Sonoros ou Sinais Acusticos 

Abuso e o nocivo, o exagerado. E o uso imoderado e prejudicial. Entre os 

instrumentos sonoros incluem-se tambem os instrumentos musicais. E aqui pode-se 

incluir qualquer instrumento mesmo os feitos de forma artesanal como canos, latas, 

molas e garrafas de vidros, dentre outros que possam ser utilizados pela especie 

humana para produzir sons. 

Pune-se o abuso, o mau uso de instrumentos de forma a causar males 

auditivos as pessoas pr6ximas. Abuso este que pode se manifestar primeiramente 

pela intensidade do som, secundariamente pela duragao prolongada e por ultimo em 

horas impr6prias. Como a propria etimologia indica, abuso supoe, de inicio um uso 

legitimo, mas que, ao depois, e imoderado, tornando-se excessive, extrapolando a 

paciencia e capacidade de tolerancia dos que convivem pr6ximos ao ambiente de 

que se origina o som produzido. 

0 que e licito pode deixar de o ser se abusivamente praticado. Os alto

falantes e aparelhos de som sao autorizados e vendidos normalmente no comercio 

pelas lojas especializadas, mas seu uso imoderado pode constituir perturbagao do 

sossego alheio. Mesmo os usos de vitrolas, de som automotive, atos perfeitamente 

licitos, podem, desde que haja abuso, tornar-se incomodos e configurarem a 

presente infragao contravencional. 

Cabe frisar que 0 decreta-lei das Contravengoes Penais nao indicou OS 

niveis de potencia, existindo consenso na doutrina e jurisprudencia que o abuso de 

ruidos ou sons advem do normatizado em leis (Federal, Estadual ou Municipal) sobre 

a emissao irregular de ruidos. Respondendo pela infragao do art. 42, inc. Ill, da LCP, 

quem, durante a madrugada, dirige veiculo em zona urbana de modo a produzir 

perturbantes ruidos sonoros em detrimento do sossego alheio. 
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Tem-se observado na doutrina de direito penal e em algumas decis6es 

judiciais brasileiras, alguns entendimentos da necessidade de medir a intensidade do 

ruido para verifica<;ao se houve ou nao perturba<;ao, mas, par outro a doutrina 

dominante tem entendido que desde que o barulho seja apto a incomodar o 

descanso alheio e dispensavel que se fa<;a a medi<;ao da intensidade do barulho 

produzido para constata<;ao da infra<;ao, o que pode perfeitamente ser suprido par 

prova testemunhal. 

A musica, tocada alta, tambem perturba a aten<;ao, desviando-a, e 

impedindo a concentra<;ao. Os sons, mesmo harmonicas, mas de maneira incomoda 

acabam par exercer influencia no psiquismo, incidindo na contraven<;ao do Art. 42, Ill 

da LCP, a exemplo daquele que se utiliza de aparelho de sam, a todo volume, para 

atrair fregueses ao seu estabelecimento. 

Infringe o disposto no art.42, inciso Ill, da lei contravencional o comerciante 
que, no perfodo noturno, para atrair freguesia, se utiliza de radio-vitrola a 
todo volume. (Julgados TACRIMSP, Vol. 20/309 e RT. 447/409- Rezende 
Junqueira, Pres. Sabino Netto, Rei. Valentim Silva - Toledo de 
Assump9ao). 

0 que a lei pune e a perturba<;ao do trabalho ou sossego alheio par pessoas 

que desrespeitam normas administrativas de boa convivencia e respeito mutua. Com 

a precisao legal do art. 42, inciso Ill pune-se o abuso de instrumentos sonoros ou de 

sinais acusticos, cujo exemplo muito atual de desrespeito a regras minimas de 

convivencia e a utiliza<;ao de escapamentos dos veiculos automotores, que certas 

pessoas, abusivamente, utilizam para aumentar o ruido do motor. 

Os reclames sociais decorrem tambem da aglomera<;ao de jovens e veiculos 

em locais considerados a "origem dos males", que geram barulho e algazarras, par 

vezes decorrentes do sam automotive em alta intensidade, de aceleradas de 

veiculos, arrancadas e freadas bruscas dos autom6veis, ocorridas em horarios em 

que os moradores do local buscam o descanso, o que compromete a qualidade de 

vida nos lares prejudicados. 

Da analise do que seja abuso de instrumentos sonoros ou de sinais 

acusticos, esta clara que a utiliza<;ao normal de equipamento dentro de certos limites 

e perfeitamente aceitavel, o que a lei veda e o excesso na utiliza<;ao de aparelhagem 

de sam ou dos meios que tem destina<;ao especifica de chamar a aten<;ao alheia; 
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como sinais acusticos tambem estao abrangidos apitos, sinos, buzinas etc. E comum 

a responsabilizagao de proprietaries de casas noturnas au boates onde a musica e 

tocada em alto volume incomodando vizinhos, sem que haja a preocupa<;ao com o 

isolamento acustico. 

2.2.4 Provocando ou nao procurando impedir barulho produzido par animal de que 

tern guarda 

A configuragao do inciso IV do art. 42 da LCP exige o exame do caso 

concreto, assim como da prova apresentada, pais urn cao que late insistentemente a 
noite sem que seu dono tome providencias podera ou nao constituir contravengao, 

sujeita-se a uma analise das provas que serao coletadas e apresentadas nos 

juizados especiais criminais par ocasiao das audiencias naqueles juizos. 

Ruido insuportaveL Direito de vizinhanga. Agao cominat6ria. Ave mantida 
em apartamento. 
"Direito de vizinhanga. Condominia. Poluigao sonora. Manutengao pelo 
autor, em seu apartamento, de ave cujo canto e de tonalidade irritante. 
Caracterizagao de rufdo excessive anormal e insuportavel. Proibigao pela 
convengao do condomfnio de animais irritantes. Cominat6ria procedente. 
Recurso desprovido" (Ap. 396.348-2, sa Cam. do 1° TACSP, j. 21.12.88, rei. 
Toledo Silva, v.u., JTACSP-RT 117/43). 

A provoca<;ao ou nao procura de impedir o animal de que tenha a guarda 

produza barulho e entendida como o ato de provocar, incitar, excitar, estimular 

animais, que podem ser qualquer urn, mas em geral caes, gatos, cavalos, galas, 

arapongas, araras, dentre outros; ja a conduta omissiva de nao procurar impedir, 

compreende-se como nao evitando, omitindo cautela necessaria, cujo alvada lei nao 

e somente ruidos vocais, mas tambem outros ruidos como patadas, bicadas e 

barulhos outros que o animal pertencente a alguem possa produzir. 

Aquele que provoca ou nao impede barulho produzido por animal de que 
tem a guarda, comete a infragao do incise IV que possui dois nucleos do 
tipo: provocar e nao impedir. Na forma ativa comete a infragao tanto o que 
tem a guarda do animal como outra pessoa sem aquela responsabilidade, 
desde que, de qualquer modo, faga com que o irracional produza barulho 
perturbador do trabalho ou sossego alheios. (MEDICI, 1991, p.170). 
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Observa-se que nas contravengoes penais, nao ha mengao acerca de 

possfvel prejufzo a saude humana, quando da conduta ilfcita praticada pelo autor da 

emissao de rufdos excessivos, havendo a vedagao na perturbagao do trabalho ou do 

sossego alheio a emissao de rufdos ou sons possfveis de causarem prejufzo a saude 

humana, atingindo a coletividade individualizada ou nao, sendo condigao de sua 

caracterizagao a existencia de provas que demonstrem ter havido a conduta de 

perturbar o sossego ou descanso daquele que reivindica o que lhe e de direito. 

2.3 PERTURBA<;AO DA TRANQOILIDADE 

Todo ser humano tern direito a tranqOilidade pessoal, a paz interna, ao 

ambiente social em que vive, livre de incomodos descabidos, de ofensas e de tantas 

perturbag6es semelhantes. Molestar alguem ou perturbar a tranqOilidade por acinte 

ou por motivo reprovavel importa um comportamento doloso, pais existe urn motivo 

especffico, que e agir de determinada maneira, a qual revela a clara intengao de 

molestar ou perturbar especificamente a determinada pessoa de forma 

individualizada. 

A infragao restara configurada se o agente molestar alguem, ou seja, causar 

molestia; magoar; ofender, incomodar; oprimir, melindrar. Ou se perturbar a 

tranqOilidade, isto e, atrapalhar o sossego; agitar; abalar o espfrito, sendo exigido 

pela norma o acinte ou motivo reprovavel do agente. Acinte vern a ser a agao 

premeditada para aborrecer, para molestar; caso pensado; prop6sito; teima e ma 

intengao. No caso de uma brincadeira, normalmente nao se constitui, motivo 

reprovavel que se vise a norma repreender. 

Segundo Nogueira (1993, p. 157), na perturbagao da tranqOilidade, "e 

indispensavel, pais a configuragao da contravengao, que o agente moleste ou 

perturbe por acinte ou motivo reprovavel, o que implica a exigencia do elemento 

subjetivo doloso". 

A contravengao do art. 65 da LCP, o agente visa incomodar pessoa ou 

pessoas determinadas, o agente realiza conduta visando, desde o infcio, atingir a 

tranqOilidade de certa pessoa. 
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Art. 65. Molestar alguem ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por 
motive reprovavel: 
Pena- prisao simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos 
mil reis a dois contos de reis. (BRASIL, 1941). 

Torna-se claro, diante do que disp6e a lei, que nao se confunde a 

contraven<;ao do Art. 65 com a contraven<;ao do Art. 42 da LCP, pois a primeira 

reprime a perturba<;ao da tranquilidade de uma pessoa individual, enquanto a 

segunda cofbe a perturba<;ao do sossego de indeterminado numero de pessoas. 

A veda<;ao a perturba<;ao da tranquilidade nada mais e que a prote<;ao aos 

costumes sociais, a ordem publica e, por consequencia a tranquilidade publica, que 

pode ser entendida como urn clima de convivencia pacifica e de bem-estar social, 

em que reina a normalidade da comunidade, isenta de sobressaltos e 

aborrecimentos, dando o Estado as pessoas a garantia de gozo e de exercfcio da 

mesma, daf a inser<;ao no presente bern jurfdico, que dao prote<;ao ao sossego, a 
paz interna permitindo usufruir da tranquilidade e da paz de espfrito. 

Como elementos da contraven<;ao de perturba<;ao da tranquilidade, o tipo 

penal para restar configurado necessita a sua caracterizagao, primeiramente da a<;ao 

de molestar ou perturbador e como segundo requisite que o acinte ou motivo 

reprovavel, seja dirigido a uma determinada pessoa que o causador da infra<;ao quer 

molestar ou importunar. 

Molestar e perturbar sao atividades que se complementam na ofensa ao 

indivfduo e sua tranquilidade. Sao atos molestos, ainda, a zombaria, a pilheria 

ofensiva, o escarneo, a mofa, podendo tambem ser o que caracteriza as conhecidas 

brincadeiras de mau gosto, como previsto na doutrina: 

Molestar significa atormentar, irritar, incomodar. Perturbar a tranquilidade 
significa atrapalhar o sossego, a paz. 0 fate deve ser provocado por 
acinte(comportamento grosseiro), inconveniente, maldoso) ou por motive 
reprovavel (censuravel, sem justificativa, contrario aos sentimentos morais, 
sociais e jurfdicos). Ex.: passar trotes para urn desafeto, atirar sujeira na 
casa de alguem, fazer barulho para incomodar determinada pessoa. 
(DAMASIO, 1999, p. 90). 

Motivo reprovavel nao chega a ser motivo torpe, mas pode compreender o 

motivo torpe, tambem conhecido como o motivo ign6bil, objeto, repugnante, que da 

aversao, e induz moralidade, luxuria. 0 gracejo pode ser inclufdo entre os motivos 

reprovaveis; os meios utilizados para a realiza<;ao podem ser qualquer urn, de forma 
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generica: pessoalmente, pela imprensa, par telefone, atraves de cartazes e 

desenhos afixados em local publico e tudo o mais que possa causar a indigna<;ao 

daquele que sofre a a<;ao. 

2.4 RUiDOS NO TRANSITO 

Antes de iniciar falando sabre os problema afetos a produ<;ao de ruidos 

excessivos, convem definir o que alguns autores definem a respeito desse tema: 

"transite e o conjunto de deslocamento de pessoas e veiculos nas vias publicas, 

dentro de um sistema convencional de normas que tem par fim assegurar a 

integridade de seus participantes". (ROZESTRATEM, 1994. p. 4). 

Para outros o entendimento de Transite e tratego sao definidos como sendo: 

A ac;ao de passagem de pedestres, animais e vefculos de qualquer natureza 
por vias terrestres, aquaticas e aereas, abertas a circulac;ao publica. Essa 
ac;ao de passagem e usada especialmente para definir a circulac;ao 
rodoviaria, urbana e ou rural. Assim, portanto, fica evidenciado dentro da 
engenharia de transite no Brasil, que todas as atividades decorrentes da 
circulac;ao de pedestres, animais e vefculos de qualquer natureza, sejam 
denominados de transite ou trafego, por uma questao de habito e de 
preferencia se usa mais transite. (ARAUJO, 1977, p. 20). 

Com a finalidade de circula<;ao e transporte, o transite e organizado 

sistematicamente, cujos elementos que o integram sao: o homem, a via, e o veiculo, 

sendo que, da a<;ao humana esse sistema de circula<;ao torna-se dinamico, dai a 

importancia das normas serem convencionalmente estabelecidas. 

A especie humana executa fun<;6es diferenciadas ao ser usuario do transite 

ou profissional do transite. Quando usuario, seu objetivo e 0 deslocamento ou 0 

transporte, podendo executa-lo como pedestre, conduzindo veiculo ou sendo 

passageiro. Do lexica tem-se que pedestre e aquele que anda ou se acha a pe, 

passageiro, pessoa que viaja num veiculo sem interferir nos rumos do veiculo, par 

condutor a conven<;ao de Viena entende-o como toda pessoa que conduza um 

veiculo automotor ou de outro tipo (incluindo os ciclos), ou que guia em uma via, 

cabe<;as de gada isoladas, rebanho, banda, ou manada; ou animais de tiro, carga ou 

sela. (WITTER, 1989. p. 14). 
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Alem daqueles que se utilizam das vias para circulagao pura e simples, tem

se o profissional do transite, haja vista, a diversidade de profissionais de varias areas 

para disciplinar o assunto, atuando direta ou indiretamente no transite, sao eles; 

choferes, legisladores, jufzes, policiais, educadores, medicos, engenheiros, 

psic61ogos, dentre outros. 

Como via publica, pode ser entendido como o Iugar por onde sao realizados 

os deslocamentos e os transportes, tanto em areas urbanas como rurais. Nela, o 

espago para circulagao de pedestres e condutores, deve estar devidamente 

delimitado e sinalizado. Ou seja, aos pedestres as calgadas, acostamentos, 

passarelas, faixas de seguranga; aos condutores, usualmente a parte da via 

destinadas a eles mormente chamada pista de rolamento e ciclovias. 

Como vefculo, o C6digo de Transite Brasileiro, em seu artigo 96, classifica os 

vefculos da seguinte forma: 

I - quanto a tra<;:ao: 
a) automotor; 
b) eletrico; 
c) de propulsao humana; 
d) de tra<;:ao animal; 
e) reboque ou semi-reboque; 
II - quanto a especie: 
a) de passageiros: 
1 - bicicleta; 
2 - ciclomotor; 
3 - motoneta; 
4 - motocicleta; 
5 - triciclo; 
6- quadriciclo; 
7 - autom6vel; 
8- micro6nibus; 
9- 6nibus; 
10- bonde; 
11 - reboque ou semi-reboque; 
12 - charrete; 
b) de carga: 
1 - motoneta; 
2 - motocicleta; 
3 - triciclo; 
4 - quadriciclo; 
5 - caminhonete; 
6- caminhao; 
7- reboque ou semi-reboque; 
8- carro<;:a; 
9 - carro-de-mao; 
c) misto: 
1 - camioneta; 
2 - utilitario; 
3- outros; 



d) de competi9ao; 
e) de tra9ao: 
1 - caminhao-trator; 
2 - trator de rodas; 
3 - trator de esteiras; 
4 - trator misto; 
f) especial; 
g) de cole9ao; 
Ill- quanta a categoria: 
a) oficial; 
b) de representa9ao diplomatica, de reparti96es consulares 
de carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao 
Governo brasileiro; 
c) particular; 
d) de aluguel; 
e) de aprendizagem. (BRASIL, 1997). 
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Atualmente, nas cidades brasileiras e crescente o numero de vefculos de 

carga, puxados pelo proprio condutor a pe, que sao utilizados para o transporte de 

papel e demais materiais reciclaveis industrialmente, popularmente sao 

denominados "catadores de papel''. 

Por fim, ha que se distinguir transito rodoviario de transito urbana. 

Compreendendo transito rodoviario como aquele que se verifica nas zonas rurais 

ligando as cidades entre si, enquanto que transito urbana e aquele que se verifica no 

interior das cidades. 

Com a edigao do C6digo de Transito Brasileiro, certamente o legislador 

patrio, preocupado com o prejufzo ocasionado a seguranga viaria e, especialmente, 

a saude humana, indicou diversas condutas relacionadas com a emissao de rufdos 

ou sons que entendeu que devem ser repelidas das atividades humanas no transite, 

conforme o que de infcio mencionou sabre as prioridades das agoes das entidades 

pertencentes ao sistema nacional de transite: 

Art. 1° - 0 transite de qualquer natureza nas vias terrestres do territ6rio 
nacional, abertas a circula9ao, rege-se par este C6digo. 

[ ... ] 

§ 5° - Os 6rgaos e entidades de transite pertencentes ao Sistema Nacional 
de Transite darao prioridade em suas a96es a defesa da vida, nela incluida 
a preserva9ao da saude e do meio-ambiente. (BRASIL, 1997) 

As buzinas de vefculos estao inclufdas entre os instrumentos que tern seus 

usos limitados pelo C6digo de Transito Brasileiro. A utilizagao indevida, o abuso, 
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alem da puni<;ao na esfera administrativa, pode provocar a possibilidade de san<;ao 

penal pela contraven<;ao. 

No capitulo das infra<;6es (capitulo XV), o artigo 227 inicia o subgrupo 

relacionado com a emissao de ruldos e sons pela utiliza<;ao de buzina nos velculos, 

de forma a disciplinar as maneiras pelas quais este equipamento nao deve ser 

utilizado pelos motoristas: 

Art. 227. Usar buzina: 
I - em situac;ao que nao a de simples toque breve como advertencia ao 
pedestre ou a condutores de outros veiculos; 
II - prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto; 
Ill- entre as vinte e duas e as seis horas; 
IV - em locais e horarios proibidos pela sinalizac;ao; 
V - em desacordo com os padr6es e frequencias estabelecidas pelo 
CONTRAN; 
lnfrac;ao- leve; 
Penalidade- multa. (BRASIL, 1997). 

FIGURA 01- Placa de sinaliza<;ao R-20 - Proibido Acionar Buzina ou Sinal Sonora 
FONTE: Nova coletanea de legisla<;ao de transito, 1994. 

0 inciso V do artigo 227 foi devidamente regulamentado com a elabora<;ao 

da resolu<;ao 35/98 do CONTRAN, vista que os demais incisos eram auto-aplicaveis, 

faltando somente a normatiza<;ao de padr6es e frequencias para o uso de buzinas 

relativos ao mencionado inciso como se verifica na resolu<;ao abaixo: 
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RESOLU<;AO N° 35, DE 21 DE MAIO DE 1998 

Estabelece metoda de ensaio para medi<;ao de pressao sonora por buzina 
ou equipamento similar a que se referem os arts. 103 e 227, V do C6digo de 
Transito Brasileiro eo art. 1" da Resolu<;ao 14/98 do CONTRAN. 

0 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, usando da 
competencia que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei n° 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 que instituiu o C6digo de Transito Brasileiro - CTB, e 
conforme o Decreta n° 2.327, de 23 de setembro de 1997, que trata da 
coordena<;ao do Sistema Nacional de Transito, resolve: 
Art. 1° Todos os veiculos automotores, nacionais ou importados, produzidos 
a partir de 01/01/1999, deverao obedecer, nas vias urbanas, o nivel maximo 
permissive! de pressao sonora emitida por buzina ou equipamento similar, 
de 104 decibeis - dB(A), conforme determinado no Anexo. 
Art. 2° Todos os veiculos automotores, nacionais ou importados, produzidos 
a partir de 1° de janeiro de 2002, deverao obedecer o nivel minima 
permissive! de pressao sonora emitida por buzina ou equipamento similar, 
de 93 decibeis- dB(A), conforme determinado no Anexo. 
Art. 3° Excetuam-se do disposto nos artigos 1° e 2° desta Resolu<;ao, os 
veiculos de competi<;ao automobilistica, reboques, semi-reboques, 
maquinas de tra<;ao agricola, maquinas industriais de trabalho e tratores. 
Art. 4° A buzina ou equipamento similar, a que se refere o Art. 1°, nao 
podera produzir sons continuos ou intermitentes, assemelhado aos 
utilizados, privativamente, por veiculos de socorro de incendio e salvamento, 
de policia, de opera<;ao e fiscaliza<;ao de transito e ambulancia. 
Art. 5° Serao reconhecidos os resultados de ensaios emitidos por 6rgao 
credenciado pelo INMETRO Institute Nacional de Metrologia, 
Normaliza<;ao e Qualifica<;ao, pela Comunidade Europeia ou pelos Estados 
Unidos da America. 
Art. 6° Fica revogada a Resolu<;ao no 448/71 do CONTRAN. 
Art. 7° Esta Resolu<;ao entra em vigor na data de sua publica<;ao. (BRASIL, 
1998). 

A normatizac;ao com relac;ao a emissao de sons e rufdos por aparelhos de 

som (radios, aparelhos de CD e assemelhados), mais comumente observados no 

ambiente viario, em especial nas areas de concentrac;ao urbana, o legislador 

caracterizou como infrac;ao a utilizac;ao desses aparelhos no artigo 228 do CTB: 

Art. 228. Usar no veiculo equipamento com som em volume ou frequencia 
que nao sejam autorizados pelo CONTRAN: 
lnfra<;ao- grave; 
Penalidade - multa; 
Medida administrativa - reten<;ao do veiculo para regulariza<;ao. (BRASIL, 
1997). 

A proibic;ao nao esta em ter equipamentos, mas usa-los em volume ou 

frequencia nao autorizados pelo 6rgao de transito competente, cujo combate desta 

forma de perturbac;ao a seguranc;a viaria, de transtorno do sossego e desrespeito a 
saude humana deve ser constante, por parte dos encarregados de reprimir este tipo 
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de conduta anti-social, cuja regulamentagao s6 foi implementada no ana de 2006, ou 

seja, nove anos ap6s a edigao do CTB, conforme a referida norma que abaixo esta 

transcrita na resolugao do CONTRAN de 204 de 20 Out. 2006. 

RESOLU<;AO N° 204 DE 20 DE OUTUBRO DE 2006 

Regulamenta o volume e a freqoencia dos sons produzidos par 
equipamentos utilizados em vefculos e estabelece metodologia para 
medic;ao a ser adotada pelas autoridades de transite ou seus agentes, a que 
se refere o art. 228 do C6digo de Transite Brasileiro - CTB. 

0 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, no usa da 
atribuic;ao que lhe confere o incise I do artigo 12, da Lei n° 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o C6digo de Transite Brasileiro, e conforme 
Decreta n° 4. 711, de 29 de maio de 2003, que dis poe sabre a coordenac;ao 
do Sistema Nacional de Transite, 
CONSIDERANDO o disposto nas Resoluc;oes do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA n°s 001/1990 e 002/1990, ambas de 08 de 
marc;o de 1990, que, respectivamente, estabelece criterios e padroes para a 
emissao de rufdos, em decorrencia de quaisquer atividades, e institui o 
Programa Nacional de Educac;ao e Centrale da Poluic;ao Sonora -
SILENCIO; 
CONSIDERANDO que os vefculos de qualquer especie, com equipamentos 
que produzam sam, fora das vias terrestres abertas a circulac;ao, obedecem 
no interesse da saude e do sossego publicos, as normas expedidas pelo 
CONAMA e a Lei de Contravenc;oes Penais; 
CONSIDERANDO que a utilizac;ao de equipamentos com sam em volume e 
freqoencia em nfveis excessivos constitui perigo para o transite; 
CONSIDERANDO os estudos tecnicos da Associac;ao Brasileira de Medicina 
de Trafego- ABRAMET e da Sociedade Brasileira de Acustica; 

RESOLVE: 
Art. 1°. A utilizac;ao, em vefculos de qualquer especie, de equipamento que 
produza sam s6 sera permitida, nas vias terrestres abertas a circulac;ao, em 
nfvel de pressao sonora nao superior a 80 decibeis - dB(A), medido a 7 m 
(sete metros) de distancia do vefculo. 
Paragrafo unico. Para medic;oes a distancias diferentes da mencionada no 
caput, deverao ser considerados os valores de nfvel de pressao sonora 
indicados na tabela do Anexo desta Resoluc;ao. 
Art. 2°. Excetuam-se do disposto no artigo 1° desta Resoluc;ao, os rufdos 
produzidos par: 
I. buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha-a-re, sirenes, pelo motor e 
demais componentes obrigat6rios do proprio vefculo; 
II. Vefculos prestadores de servic;o com emissao sonora de publicidade, 
divulgac;ao, entretenimento e comunicac;ao, desde que estejam portando 
autorizac;ao emitida pelo 6rgao ou entidade local competente. 
Ill. Vefculos de competic;ao e os de entretenimento publico, somente nos 
locais de competic;ao ou de apresentac;ao devidamente estabelecidos e 
permitidos pelas autoridades competentes. 
Art. 3°. A medic;ao da pressao sonora de que trata esta Resoluc;ao se fara 
em via terrestre aberta a circulac;ao e sera realizada utilizando o 
decibelfmetro, conforme os seguintes requisites: 
1. Ter seu modele aprovado pelo Institute Nacional de Metrologia, 
Normalizac;ao e Qualidade Industrial - INMETRO, atendendo a legislac;ao 
metrol6gica em vigor e homologado pelo DENATRAN - Departamento 
Nacional de Transite; 
II. Ser aprovado na verificac;ao metrol6gica realizada pelo INMETRO ou par 
entidade par ele acreditada; 



42 

Ill. Ser verificado pelo INMETRO ou entidade par ele acreditada, 
obrigatoriamente com periodicidade maxima de 12 (doze) meses e, 
eventualmente, conforme determina a legisla<;ao metrol6gica em vigor; 
§ 1°. 0 decibelfmetro, equipamento de medi<;ao da pressao sonora, devera 
estar posicionado a uma altura aproximada de 1,5 m (um metro e meio) com 
tolerancia de mais ou menos 20 em. (vinte centfmetros) acima do nivel do 
solo e na dire<;ao em que for medido o maior nivel sonora. 
§ 2°. Para determina<;ao do nivel de pressao sonora estabelecida no artigo 
1°., devera ser subtraida na medi<;ao efetuada o ruido de fundo, inclusive do 
vento, de no minima 10 dB(A) (dez decibeis) em qualquer circunstancia. 
§ 3°. Ate que o INMETRO publique Regulamento Tecnico Metrol6gico sabre 
o decibelfmetro, os certificados de calibra<;ao emitidos pelo INMETRO ou 
pela Rede Brasileira de Calibra<;ao sao condi<;oes suficientes e bastante 
para validar o seu usa. 
Art. 4°. 0 auto de infra<;ao e as notifica<;6es da autua<;ao e da penalidade, 
alem do disposto no CTB e na legisla<;ao complementar, devem canter o 
nivel de pressao sonora, expresso em decibeis- dB(A): 
I. 0 valor medido pelo instrumento; 
II. 0 valor considerado para efeito da aplica<;ao da penalidade; e, 
Ill. 0 valor permitido. 
Paragrafo unico. 0 erro maximo admitido para medi<;ao em servi<;o deve 
respeitar a legisla<;ao metrol6gica em vigor. 
Art. 5°. A inobservancia do disposto nesta Resolu<;ao constitui infra<;ao de 
transito prevista no artigo 228 do CTB. 
Art. 6° Esta Resolu<;ao entra em vigor na data de sua publica<;ao. (BRASIL, 
2006). 

ANEXO A RESOLUCAO 204 DO CONTRAN 

Nivel de Pressao Sonora Distancia de medi<;ao 
Maximo - dB(A) (m) 

104 0,5 
98 1,0 
92 2,0 
86 3,5 
80 7,0 
77 10,0 
74 14,0 

A fiscalizagao referente ao contido na resolugao 204/2006, possui diversos 

problemas, a comegar pelo convencimento ao suposto infrator de manter o som no 

volume e freqi..iencia que se encontra no momenta da chegada da equipe de policiais 

para que seja feita a medigao, pois nos parece 6bvio que ao perceber que esta 

sendo fiscalizado o usuario abaixara ou desligara o equipamento, nao havendo como 

retornar ao estado anterior, relembrando que a infragao nao e de carater subjetivo e 

sim objetivo, nao sendo possivel o uso de testemunhas ou coisa parecida para a 

infragao administrativa, motivo pelo qual sera dificil a aplicagao do art. 228 do CTB. 

Da dificuldade de se fiscalizar e falta de punigao, proliferam fatos, como o de 

jovens com razoavel poder aquisitivo que adquirem equipamentos de som, 
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instalando-os em seus vefculos, dirigindo-se para locais costumeiramente de 

aglomera(fao de jovens, onde, passam a competir entre vefculos, para definir qual 

vefculo tern o som mais potente, sem a preocupa(fao com os danos que possam 

causar a saude alheia, como mostram o vefculo e equipamento apreendido no 

municipio de Almirante Tamandare, que demonstram a falta de sentimento de 

convivencia em comunidade. 

FIGURA 2- Vefculo apreendido em face do disposto no Art. 228 do CTB. 
FONTE: sa Companhia de Polfcia Militar do 17° BPM. 

Outra forma de emissao de rufdos ou sons que o CTB procurou legislar a 

respeito no intuito de reprimir a sua rna utiliza(fao pelos usuarios das vias publica e a 

utiliza(fao dos aparelhos de alarme ou aparelhos que produzam sons ou rufdos que 

perturbem o sossego publico, conforme preceitua a infraCfao do art. 229 da citada 

norma de transito como cita-se abaixo: 

Art. 229. Usar indevidamente no velculo aparelho de alarme ou que produza 
sons e ruldo que perturbem o sossego publico, em desacordo com normas 
fixadas pelo CO NT RAN: 
lnfrac;ao- media; 
Penalidade- multa e apreensao do velculo; 
Medida administrativa- remoc;ao do velculo. (BRASIL, 1997). 
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0 CONTRAN visando estabelecer a normatiza<;ao quanta ao usa destes 

equipamentos estabeleceu a resolu<;ao de n° 37/98, que descreve a maneira correta 

de utiliza<;ao de alarmes sonoros e outros acess6rios de seguran<;a contra furta au 

roubo para vefculos automotores, que venham a produzir sons au rufdos que 

perturbem o sossego publico, estabelecendo as veda<;6es pertinentes. 

RESOLU!";AO N° 37, DE 21 DE MAIO DE 1998 

Fixa normas de utilizac;:ao de alarmes sonoros e outros acess6rios de 
seguranc;:a contra furta ou roubo para os vefculos automotores, na forma do 
art. 229 do C6digo de Transite Brasileiro. 

0 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, usando da 
competencia que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei n° 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o C6digo de Transite Brasileiro - CTB, e 
conforme o Decreta n° 2.327, de 23 de setembro de 1997, que trata da 
coordenac;:ao do Sistema Nacional de Transite, resolve: 
Art. 1° Reconhecer como "acess6rios" os sistemas de seguranc;:a para 
vefculos automotores, pelo usa de bloqueio eletrico ou mecanico, ou atraves 
de dispositive sonora, que visem dificultar o seu roubo ou furta. 
Paragrafo unico. 0 sistema de seguranc;:a, nao podera comprometer, no todo 
ou em parte, o desempenho operacional e a seguranc;:a do vefculo. 
Art. 2° 0 dispositive sonora do sistema, a que se refere o art. 1 o desta 
Resoluc;:ao, nao podera: 
I - produzir sons continuos ou intermitentes assemelhados aos utilizados, 
privativamente, pelos vefculos de socorro de incendio e salvamento, de 
polfcia, de operac;:ao e fiscalizac;:ao de transite e ambulancia; 
II - emitir sons continuos ou intermitentes de advertencia par um perfodo 
superior a 1 (um) minuto. 
Paragrafo unico. Quanta ao nfvel maximo de rufdo, o alarme sonora deve 
atender ao disciplinado na Resoluc;:ao 35/98 do CONTRAN. 
Art. 3a Os vefculos nacionais ou importados fabricados a partir de 1 o de 
janeiro de 1999 deverao respeitar o disposto no inciso II do artigo anterior. 
Art. 4° Esta Resoluc;:ao entra em vigor na data de sua publicac;:ao. (BRASIL, 
1998). 

Assim como qualquer infra<;ao que possa ocorrer no transite urbana nas 

areas urbanas, um vefculo au mota conduzida altas horas da noite au de madrugada 

com o escapamento aberto au de modo barulhento au com aparelho de sam ligado 

em freqi.H~ncia nao autorizada, esta com toda certeza cometendo uma infra<;ao de 

transite como qualquer outra, no entanto, sabe-se que e impossfvel ao Estado se 

fazer presente em todos as locais e a todo o tempo para reprimir todo e qualquer tipo 

de infra<;ao de transite. 

Cada cidadao tern direito a sua individualidade, que o difere de outras 

pessoas, sendo que esta individualidade e conseqO€mcia de caracterfsticas inatas, 
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herdadas e adquiridas, a partir do seu relacionamento com as demais pessoas e da 

interac;ao como mundo em que vive, ou do meio que esta inserido. 

Todo ser humane, em seu processo de desenvolvimento, necessita adaptar

se e estruturar-se constantemente de acordo com as suas necessidades e 

aspirac;oes. 0 homem e urn ser social, e precisa interar-se com outras pessoas 

sendo impossfvel isolar-se da sociedade. Essa interac;ao e necessaria e se define 

atraves da cultura, que nao pode ser de maneira alguma a cultura "do quem pode 

mais". 

0 indivfduo como membra de uma sociedade, tern urn comportamento 

modelado em func;ao de suas potencialidades, das normas e padroes de sua cultura. 

Esse ser participa, desde o seu nascimento, de urn sistema social, tendo herdado 

uma tradic;ao cultural que foi mantida pelos seus antepassados e transmitida de 

gerac;ao a gerac;ao, nao podendo negar-se a si mesmo com ac;oes tipicamente anti

sociais. 

Todo ser humane pertence a grupos sociais, tais como: a famflia, o lazer, a 

escola, a polftica, a religiao, o trabalho, onde e a sua individualidade que lhe 

impulsiona para pertencer, escolher grupos com os quais tern mais afinidades. Viver 

em comunidades e pertencer a unidades em comum. Sao varies fatores que 

influenciam estas escolhas. Este conjunto chama-se sociedade, na qual se 

desempenham varies papeis sociais ao Iongo da vida. 

A escolha de viver em sociedade pressupoe que se aceita e se sujeita a 

adoc;ao da maneira de viver normativa, ou seja, tornando-se portadores de cultura, 

em geral adaptadas ao seu cotidiano e nao a negac;ao a todo o ordenamento jurfdico 

que deve ser seguido e principalmente de respeito as demais pessoas. 

A partir da cultura de respeito a lei, fica incutido no ser humane o direito de 

cidadao, cuja, verdadeira cidadania consiste no conhecimento e pratica dos direitos e 

principalmente dos respeito aos deveres. E no cotidiano do transite que isso fica 

mais evidente, pois e no dever de conhecer e obedecer a legislac;ao de transite que 

exercemos nosso direito de urn transite mais humane, seguro e saudavel. 

0 equilfbrio pessoal, a personalidade e o relacionamento interpessoal sao 

pontes determinantes do que e ser urn cidadao. Ser consciente no seu papel social, 

do seu compromisso como componente do transite e fundamental para o 

reconhecimento como cidadao. 
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Cidadao nao e ser apenas urn, e ser urn entre milhares, urn grupo 

preocupado em respeitar deveres e saber conquistar direitos, numa sociedade de 

diferentes pessoas que conquistam legalmente o direito de conduzir urn veiculo 

pelas ruas de uma cidade. Vale salientar que nem sempre possuindo ampla 

capacidade para desempenhar tal responsabilidade. 

Sabe-se que todo condutor deve ter prud€mcia e necessita conviver 

pacificamente, respeitando os direitos e deveres alheios para que haja harmonia 

neste relacionamento, onde exercer cidadania no transite e uma questao de postura 

pessoal, de principios educacionais e marais. E procurar urn equilibria para o 

convivio em coletividade. 

Tais qualidades de convivencia harmoniosa, no transite, sao dificeis de se 

conquistar em curta prazo numa sociedade que valoriza mais o "ter" que o "ser", par 

esta razao se faz necessaria investir com educagao aos futures cidadaos, que 

gradativamente sao inseridos neste contexte, pais com esta poder-se-a preparar e 

formar uma cultura sadia visando melhorar as condig6es de respeito, que nao sao a 

tonica da atualidade. 

2.5 CRIME AMBIENTAL 

Nos ultimos anos, esta certamente, foi a forma de poluigao mais comentada, 

As grandes cidades e, par vezes, ate mesmo as pequenas em razao de atividades 

industriais, comegaram a sentir seus efeitos. E comum, atualmente, a leitura de 

boletins informativos sabre a qualidade do ar. Muitos se acautelam usando 

mascaras, De qualquer forma ha uma convivencia com tal situagao e os resultados 

danosos para a saude fisica e mental que sao not6rios, mas, nao e s6 a emissao de 

poluentes fisicos que trazem danos a saude, a emissao de ondas senoras pode ser 

tao malefica ao organismo humano, quanta os dejetos que sao visiveis. 

A legislagao brasileira tern se mostrado insuficiente para coibir este tipo de 

ilicito. No ambito administrative as sangoes tern se revelado insuficientes. No campo 

penal temos o crime de poluigao previsto no art. 15 da Lei 7.804/89. Ocorre que alem 

de generico a qualquer tipo de poluigao, para sua consumagao ele exige urn perigo 
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amplo, generico, grave, a incolumidade humana, animal ou vegetal, pode ser citado 

como exemplo, a hip6tese simples de uma fabrica que lance gases nocivos ao ar, 

nao caracterizando o crime ambiental, restando apenas a singela pratica de 

contravenc;ao penal prevista na LCP. 

De outro modo, no que tange ao problema relative a produc;ao de rufdos e 

barulhos diversos, alguns magistrados tern entendido caracterizar os fatos praticados 

par algumas pessoas como ao alcance das leis ambientais, dado a falta de 

preocupac;ao de algumas pessoas no que diz respeito a preservac;ao de urn meio 

ambiente saudavel e equilibrado, vez que de acordo com a lei 6.938/81, em seu 

artigo 3°, inciso Ill, estabelece o conceito legal do que deve ser entendida como 

poluic;ao e sem duvida alguma, a produc;ao de rufdos excessiva amolda-se neste 

conceito: 

Artigo 3a - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se par: 
[ ... ] 
Ill - polui9ao: a degrada9ao da qualidade ambiental resultante de atividades 
que direta ou indireta: 
a) prejudiquem a saude, a seguran9a e o bem-estar da popula9ao; 
b) criem condi96es adversas as atividades sociais e econ6micas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condi96es esteticas ou sanitarias do meio ambiente; 
e) lancem materias ou energia em desacordo com os padroes ambientais 
estabelecidos. (BRASIL, 1981 ). 

0 crime de poluic;ao esta previsto na Lei 6.938/81, tendo nova redac;ao dada 

pela Lei 7.804/89 e, dependendo da forma como o ato anti-social esta sendo 

praticado, principalmente no que diz respeito a exposic;ao de perigo da incolumidade 

ffsica da pessoa humana, que em outros dizeres e manter a saude das outras 

pessoas, livre de riscos de danos, ou seja, sa e salvas, que na conformidade do art. 

15, estabelece inclusive uma pena de reclusao de urn a tres anos e multa, diante dos 

danos que possam ser causados, ha que se conjecturar se um dana auditive e 

reversfvel au se a exposic;ao a este tipo de poluic;ao pode ser revertido com o passar 

do tempo. 

Artigo 15- 0 poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal 
ou vegetal, ou estiver tornando mais grave situa9ao de perigo existente, fica 
sujeito a pena de reclusao de 1 (um) a 3 (tres) anos e multa de 100 (cem) a 
1.000 (mil) MVR. 



§ 1. o -A pen a sera aumentada ate o dobro se: 
I - resultar: 
a) dano irreversfvel a fauna, a florae ao meio ambiente; 
b) lesao corporal grave; 
II -a polui<;ao e decorrente de atividade industrial ou de transporte; 
Ill- o crime e praticado durante a noite, em domingo ou em feriado. 
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§ 2. o - lncorrera no mesmo crime a autoridade competente que deixar de 
promover as medidas tendentes a impedir a pratica das condutas acima 
descritas. (BRASIL, 1989). 

Renomados doutrinadores de direito ambiental como De Freitas (1992), 

mencionam que a referida norma e um eficiente meio juridico-penal para canter a 

discutida polui<;ao sonora, que tantos males causa aos habitantes dos grandes 

centres urbanos, mas, dependem de que sejam usados e de que aqueles que se 

sentirem prejudicados, cobrem o cumprimento da lei, logicamente, que terao que ter 

nome, endere<;o, filia<;ao e outros dados necessaries a sua localizac;ao, nao podendo 

se esconder sabre o manto do anonimato. 

As leis federal ambiental 9.605/98 identificam uma outra conduta relacionada 

a polui<;ao, que dependendo dos niveis de poluentes causados possam vir a resultar 

em danos a saude humana, caracterizando o crime de polui<;ao sonora, mas, 

infelizmente nao traz nenhuma defini<;ao singularizada sob esse aspecto, 

expressando o artigo 54 da seguinte forma: 

Art. 54. causar polui<;ao de qualquer natureza em nfveis tais que resultem ou 
possam resultar em danos a saude humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou a destrui<;ao significativa da flora: 
Pena- reclusao, de um a quatro anos, e multa. 
Se o crime e culposo: 
Pena- deten<;ao, de seis meses a um ano, e multa. (BRASIL, 1998). 

Segundo dados da Organiza<;ao Mundial da Saude (OMS), ruidos acima de 

70 decibeis podem causar danos a saude e acima de 85 decibeis come<;a a danificar 

o mecanisme que permite a audi<;ao. 

Num aspecto mais singular, no combate a poluic;ao sonora, a protec;ao 

juridica do meio ambiente e da saude humana possui regula<;ao prevista na 

resolu<;ao 001 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, datada de 08 

de mar<;o de 1990, que considera o problema dos niveis excessivos de ruidos bern 

como a deteriora<;ao da qualidade de vida causada pela poluic;ao, prejudiciais a 
saude e ao sossego publico, de acordo como estabelecido no seu incise II: 
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II - Sao prejudiciais a saude e ao sossego publico, para os fins do item 

anterior aos rufdos com nfveis superiores aos considerados aceitaveis pela 

norma N BR 10.152 - Avaliac;ao do Rufdo em Areas Habitadas visando o 

conferta da comunidade, da Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas -

ABNT.(CONAMA, 1990). 

Conforme resoiU<;ao de n° 001 do CONAMA, os nfveis de rufdos devem ser 

considerados de acordo com o previsto na NBR- Norma Brasileira 10.151, da ABNT

Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas, mencionando que os nfveis normais para 

o padrao externo sao de 55 dB(A) decibeis e 50 dB(A) decibeis, nao estando sujeita a 

corredor de transite, o primeiro para o perfodo diurno e o segundo para aquele 

noturno, estabelecendo para o padrao interno tetos de 45 dB(A) decibeis e 40 dB(A) 

decibeis no periodo diurno, conforme a janela esteja aberta ou fechada, e, 40 dB(A) 

decibeis e 35 dB(A) decibeis para o perfodo noturno, como abaixo se ve: 

Tipos de areas Diurno Noturno 
Areas de sftios e fazendas 40 35 
Vizinhanc;as de hospitais (200 m alem divisa) 45 40 
Area estritamente residencial urbana 50 45 
Area mista, predominantemente residencial, sem corredores de 55 50 
trans ito 
Area mista, com vocac;ao comercial e administrativa, sem corredores 60 55 
de transite 
Area mista, com vocac;ao recreacional, sem corredores de transite 65 55 
Area mista ate 40 m ao Iongo das laterais de urn corredor de transite 70 55 
Area predominantemente industrial 70 60 

FONTE: NBR 10151:1987. 

De acordo com as nfveis estipulados em decibeis pela Associac;ao Brasileira 

de Normas Tecnicas o criteria de Avaliac;ao do Nivel Criteria de Avaliac;ao - NCA 

para ambientes externos, sera em dB(A). 0 Nfvel Criteria de Avaliac;ao NCA para 

ambientes internes eo nivel indicado na tabela acima com a correc;ao de -10 dB(A) 

decibeis para janela aberta e -15 dB(A) decibeis para janela fechada. 

Os limites de horario para o perfodo diurno e noturno especificados na NBR 

10.151 da Tabela, podem ser definidos pelas autoridades de acordo com os habitos 

da populac;ao. Porem, no periodo noturno nao deve comec;ar depois das 22 horas e 

nao deve terminar antes das 7 horas do dia seguinte. Se o dia seguinte for domingo 

au feriado o termino do perfodo noturno nao deve ser antes das 9 horas. 
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Tambem referente ao assunto da polui(fao sonora, a resolu<fao 002/90 do 

CO NAMA, estabelece que cabe ao I BAMA a competencia na coordena(fao do 

Programa "silencio", competindo aos Estados e Municlpios o estabelecimento e 

implementa(fao de programas estaduais e municipais de educa(fao e controle da 

polui(fao sonora, em conformidade com o estabelecido neste programa, cuja 

repressao se tara com equipamentos adequados e aferidos, denominados 

decibel! metro (figura 3 e 4 ). 

FIGURA 3- Decibel! metro com leitura digital 

FONTE: www.portalveredas.com.br 

Figura 4 - Decibel! metro com leitura anal6gica 

FONTE: www.portalveredas.com.br 

Ha que se ressaltar que a simples sobreposi(fao dos nlveis estipulados nas 

regulamenta(f6es a legisla(fao ambiental tern propiciado que algumas a(f6es acabem 

sendo arquivadas, entendendo alguns magistrados que a lei ambiental nao se aplica 

a polui(fao sonora decorrente do uso abusivo de instrumentos musicais, cujo resumo 

da sentenQa pode ser observado abaixo: 

HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. POLUI<;AO SONORA. A<;AO 
PENAL. TRANCAMENTO. 0 art. 54, caput, da Lei n° 9605/98, diz respeito 
ao meio ambiente, nao guardando qualquer relagao com a poluigao sonora 
decorrente do uso abusivo de instrumentos musicais. Ordem concedida para 
trancar a agao penal. (HC 70010073849. 4a Camara criminal. Relator Jose 
Eugenio Tedesco, 2007). 
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A forma culposa do artigo 54, da lei 9.605/98, diz respeito a tudo que e apto 

em alterar fastidiosamente ou importunadamente, de modo mediato ou imediato, o 

estado psfquico atual de uma pessoa, sendo considerado, nao importando tenha 

carater momentaneo ou duravel.que no caso de emissao de sons e rufdos par 

equipamento de sam de vefculos, e a que mais esta adequada a lei ambiental, preve 

pena de detenc;ao de 06 (seis) meses ate (01) a no e multa, o que ensejaria um 

processamento pelo Juizado Especial Criminal, que sera iniciado com a lavratura do 

termo circunstanciado de infrac;ao penal - TCIP, quando do flagrante de usa de 

instrumentos habeis a pratica do crime. 

Segundo entende De Freitas (1992), quando do cometimento do crime 

ambiental e sua caracterizac;ao o vefculo sera apreendido juntamente com os 

equipamentos que dependam do vefculo para funcionarem e os acess6rios que sao 

os instrumentos do delito ambiental (aparelhagem de sam, alto-falantes), 

permanecendo a disposic;ao do Jufzo criminal ate a decisao final, podendo inclusive 

ocorrer a perda dos equipamentos com a conseqi..iente venda em hasta publica. 

0 crime tem sua existencia inevitavel em qualquer tipo de sociedade e em 

qualquer momenta hist6rico. Sempre houve uma taxa constante de delinqi..iencia, 

nao havendo como extinguir a conduta irregular em uma sociedade cujas condutas 

sao reguladas par normas e, sendo o crime um problema social e comunitario, nao 

ha como resolve-lo sem o envolvimento da populac;ao que e a produtora do crime e a 

consumidora final do que foi criado. 

2.6. MEDIDAS CiVEIS, ADMINISTRATIVAS E PENAIS 

0 ciclo da persecuc;ao criminal se inicia com a ocorrencia da quebra da 

Ordem Publica, desde que esta quebra seja configurada como um ilfcito penal, surge 

o dever de restabelecer a ordem, de imediato, tao logo haja a manifestac;ao de sua 

ruptura, amparando o cidadao que teve os seus direitos e garantias violados. 

Nesse contexto, a Polfcia Militar pode agir repressivamente, atraves da forc;a 

e da energia necessarias, para impedir tumultos e conflitos, atuando como forc;a de 

dissuasao, para restaurar a ordem publica, mas como adiante pode ser verificado ha 
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uma serie de medidas que podem ser adotadas por todos os membros da sociedade, 

nao se limitando a medidas policiais. 

2.6.1 San96es cfveis 

Dentre as varias medidas que podem ser usadas com vistas a reprimir 

condutas anti-sociais pela emissao de rufdos, uma primeira medida a ser adotada 

pela pessoa que se considerar ofendida em seus direitos de vizinhan9a esta prevista 

no C6digo Civil de 2002, no seu art. 1277, estatuindo o que constitui assim o uso 

nocivo da propriedade, podendo o perturbado em seu direito de a9ao, junto aos 

juizados especiais cfveis, reivindicar danos morais e materiais, que a este respeito, 

com muita propriedade esclarece Washington de Barros Monteiro: 

E acrescenta: 

Dispoe o C6digo, em primeiro Iugar, que o proprietario, ou inquiline de um 
pn§dio tem o direito de impedir que o mau usa da propriedade vizinha possa 
prejudicar a seguranc;a, o sossego e a saude dos que o habitam. Com esse 
preceito, visa o c6digo a reprimir o usa abusivo da propriedade, que pode 
exteriorizar-se de tres formas: ofensa a seguranc;a pessoal ou dos bens, 
ofensa aos sossego e ofensa a saude. (MONTEIRO, 1994, p. 137). 

Sao ofensas ao sossego rufdos exagerados que perturbam ou molestam a 
tranquilidade dos moradores, como gritarias, desordens, diversoes 
espalhafatosas, bailes perturbadores, artes rumorosas, barulho 
ensurdecedor da industria vizinha, emprego de alto-falantes de grande 
potencia nas proximidades de casas residenciais para transmissoes de 
programas radiof6nicos. (MONTEIRO, 1994, p. 138). 

Ha na jurisprudencia diversos casos de condena96es judiciais de 

proprietaries de im6veis, que mesmo possuindo alvara de funcionamento para 

determinada atividade, expedido pela prefeitura do municipio, mesmo assim foi 

condenado pela emissao de rufdos que excediam aos limites fixados em lei: 

Perturbac;ao ao sossego. Bailes carnavalescos. Autorizac;ao da prefeitura. 
I rrelevancia. 
"Cominat6ria. Direito de Vizinhanc;a. Mau usa da propriedade. Clube que 
realiza bailes e ensaios carnavalescos, cujos rufdos ultrapassam os limites 
estabelecidos em lei municipal. Alegac;ao de que seu funcionamento esta 
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autorizado por alvara. Art. 554 do C6digo Civil. Circunstancia que nao o 
autoriza a exceder os limites de ruidos estabelecidos em lei, nem a 
perturbar o sossego publico. Procedencia. Senten<;a mantida. DSE'' (Ap. 
0413495~2 2-Rio Claro, 63 Cam. do 1° TACSP. j. 28.11.89, rei. Carlos 
Roberto Gon<;alves, v.u., MF 542/129). 

Tudo que possa afetar a seguranc;a, o sossego e a saude dos vizinhos 

representa uso nocivo da propriedade. A lei brasileira pune, nao s6 o uso nocivo, 

mas o tambem o uso anormal, o uso irregular da propriedade. 0 proprio uso normal, 

mas que cause maleffcios, implica em descumprimento da lei. 0 que nao excede os 

limites da anormalidade sao considerados como encargos necessaries de 

vizinhanc;a, nao estando sujeito a penalidades. E o caso das bombas de gasolina 

dos postos durante a noite, ainda que produza rufdo com o abastecimento. 

2.6.2 Sanc;oes administrativas de transito 

Normalmente as atividades de fiscalizac;ao e de repressao as infrac;oes de 

transito sao efetuadas pelas policiais militares cujas atribuic;oes estao definidas no 

C6digo de Transito Brasileiro: 

Art. 23- Compete as Policias Militares dos Estados e do Distrito Federal: 
[ ... ] 
Ill - executar a fiscaliza<;ao de transito, quando e conforme convenio firmado, 
como agente do 6rgao ou entidade executives de transito ou executives 
rodoviarios, concomitantemente com os demais agentes credenciados. 
(BRASIL, 1997). 

No ambito do C6digo de Transito Brasileiro, a infrac;ao do artigo 227 e de 

natureza leve, com a penalidade de multa, com o cadastramento de 03 pontos no 

Registro Nacional de Condutores Habilitados do infrator. 

Desprende-se do artigo 228 do CTB, que a infrac;ao e de natureza grave, com 

o registro de 05 pontos na carteira do infrator, penalidade de multa e medida 

administrativa de retenc;ao do vefculo, devendo ser observado o artigo 270, do 

C6digo de Transito Brasileiro. 

Diante de infrac;ao ao artigo 229 do CTB, mesmo sendo uma infrac;ao de 

natureza media com inscric;ao de 04 pontos na carteira do infrator, existe previsao de 
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dupla penalidade, ou seja, a de multa e a de apreensao do veiculo. Tambem esta 

prevista a medida administrativa de remoc;ao do veiculo, que deve ser adotada na 

forma do artigo 271 do C6digo de Transite Brasileiro. 

Temos ainda no C6digo de Transite Brasileiro o estipulado no artigo 230, 

incise XI do CTB, que reprime a conduta de conduzir veiculo com descarga livre ou 

silenciador de motor de explosao defeituoso, deficiente ou inoperante, cuja infrac;ao 

de natureza grave, preve a inscric;ao de 07 pontes na carteira do infrator, multa e 

retenc;ao do veiculo ate sua regularizac;ao. 

2.6.3 Sanc;oes penais 

Na seara das contravenc;6es penais, o autor do fato que pratique a 

contravenc;ao de perturbar o trabalho ou o sossego alheios, perturbac;ao da 

tranqUilidade publica na forma do art. 42 e 65 da LCP, pode receber uma pen a de 

prisao simples de 15 dias a 03 meses ou multa. 0 procedimento e pelo juizado 

especial criminal que na maioria dos casos e resolvido por composic;ao civil (art. 74 

da Lei 9.099/95), ou por transac;ao penal (art. 76 da Lei 9.099/95). 

Se estiver configurado o tipo penal do artigo 54, da lei 9.605/98, para crime 

ambiental pela emissao de ruidos ou sons que venham a perturbar a tranqUilidade e 

o sossego das pessoas, entendendo o juiz da causa tratar-se de conduta dolosa, 

podera ser aplicada a pena de cerceamento da liberdade que pode variar de um a 

quatro anos de reclusao por crime ambiental, se o entendimento for o de que o 

causador agiu com culpa, a pena sera de seis meses a um ano de detenc;ao e multa. 

2.7 PERTURBA<;AO DO SOSSEGO PUBLICO E A APLICA<;AO DA PMPR 

A Policia Militar, como lnstituic;ao encarregada pela preservac;ao da ordem 

publica deve manter sua capacidade de respostas as necessidades da populac;ao, 

nesse sentido deve adequar e aprimorar sua prestac;ao de servic;os operacionais, 

visando fazer frente a ofensiva do crime e conferir maior grau de seguranc;a, atraves 

de um pronto e eficaz atendimento ao publico, tendo ainda a incumbencia de ser 



55 

considerada forga auxiliar e reserva do exercito brasileiro, em conformidade com a 

Constituigao Federal. 

A compreensao do servigo policial-militar deve ser entendido como uma 

verdadeira missao em beneffcio da comunidade, implicando dedicagao e 

responsabilidade por parte do agente policial cuja coragem e destemor deverao estar 

balizados pelo equilfbrio e pela prud€mcia, a fim de que, quando impossivel uma 

solugao pacifica, o emprego da forga seja feito com criteria e medida. 

0 espirito de disciplina, que exige alta compreensao da hierarquia, nao como 

um privilegio, mas sim, como uma escala de direitos e deveres, essencial a 

preservagao da ordem publica; a compreensao de que os delitos, que cabe ao 

soldado prevenir ou reprimir, sao tanto atribuiveis as pessoas que os praticou, como 

a fatores sociais que os condicionam e explicam, donde a necessidade do respeito 

fisico, moral e psiquico, devido a pessoa do criminoso ou de quem esteja sendo 

objeto de alguma incriminagao legal. 

A dignidade da carreira militar que envolve e exige um comportamento 

isento, dentro e fora dos quarteis; com consciencia permanente de que o exercfcio 

da fungao militar deve sempre obedecer aos imperatives da Constituigao e das leis 

do Pais; por fim, como consequencia de tudo, o agente publico policial tem que 

possuir a firme convicgao de estar sendo exercida uma fungao essencial, tanto para 

o bem dos individuos, como da coletividade, redundando em aperfeigoamento 

intelectual e moral da Corporagao como um todo. 

Na atualidade o papel da polfcia tornou-se altamente complexo em fungao de 

fatores e processes como a urbanizagao, a globalizagao, os avangos da ciencia e da 

tecnologia, os quais refletem de imediato na criminalidade, cuja gama de crimes a 

ser atendida pela polfcia nao e mais somente a de "prender bandido", como em 

muitos outros estados da federagao, no Estado do Parana nao e diferente, quanta ao 

desrespeito mutuo entre as pessoas, o que impoe a Corporagao a necessidade de 

rever seus procedimentos de atuagao, sem os quais nao ha como atender a todos os 

chamados que sao efetuados ao 190 que sao atendidos pelos telefonistas do Centro 

lntegrado de Operagoes de Seguranga Publica- CIOSP. 

Conforme dispoe a Carta Magna de 1988 nao restam duvidas, diante do artigo 

144 "caput", no que diz respeito a Seguranga Publica, nao ser somente dever do 

Estado, mas sim como reza o texto constitucional, responsabilidade de todos. 
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Art. 144. A seguran9a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, e exercida para a preserva9ao da ordem publica e da 

incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 

[ ... ] (BRASIL, 1988) - GRIFO NOSSO. 

A Polfcia Militar tem o dever de dividir a responsabilidade pela seguranga 

publica com a comunidade, sendo fundamental que o cidadao seja parte 

componente deste processo de mudanga do paradigma, onde ele simplesmente 

ligava para a polfcia e ficava em um polo passivo de nao se comprometer com o que 

ocorria. 

Na atualidade nao ha como manter uma pessoa afastada da sociedade pelo 

crime cometido, se nao houver a interagao da polfcia com a comunidade, onde alem 

de denunciar o crime que esta ocorrendo e imprescindfvel que se faga a prova do 

ocorrido e para garantir seguranga a populagao e imprescindfvel 0 papel de todos 

para o bem comum; podendo ainda haver a utilizagao dos agentes informais de 

controle da criminalidade, que sao a familia, a escola e religiao, que podem exercer 

papel fundamental na prevengao ao delito. 

0 agente publico policial militar nao pode mais, a seu arbftrio ou mesmo em 

cumprimento de uma determinagao emanada de uma sala de radio, deslocar a frente 

de uma residencia, sem recursos tecnologicos, sem dados do ofendido e sem 

testemunhas, passar a chamar a atengao dos moradores de uma residencia ou ainda 

de um comerciante, ordenando-lhe que abaixe o volume de seu equipamento de 

som ou mesmo que o desligue, simplesmente sob a alegagao de que varias pessoas 

anonimas estao ligando para o CIOSP. 

Diante das inumeras normas no que se refere ao problema da produgao de 

rufdos, as quais estabelecem punigoes das mais variadas formas, que vao de uma 

simples notificagao de transito, obrigagao de indenizar o lesado pela extrapolagao na 

produgao de rufdos, chegando ate ao encarceramento de seus causadores, faz-se 

necessaria que a lnstituigao Polfcia Militar informe corretamente as pessoas de seus 

direitos, e de que para usufruf-los e serem considerados "cidadaos" nao pode figurar 

como "anonimos", negando sua identificagao por ocasiao das chamadas. 

A populagao deve ser incentivada a tentar equacionar os problemas dentro 

da propria comunidade, principalmente por ser a unica criatura capaz de desenvolver 
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uma coisa maravilhosa chamada dialogo. Oaf, a importancia do dialogo no 

comportamento humane, antes de qualquer tipo de agao ou reagao, para tentar um 

entendimento amigavel, evitando que, logo de infcio, o primeiro remedio aos 

problemas sociais seja a polfcia. 

As prefeituras tem o poder de regulamentar as normas de silencio de acordo 

com as leis de usos e costumes locais, adaptando-as ao modo de vida de seus 

habitantes, dividindo a responsabilidade com as polfcias e quem sofre de 

perturbagao do trabalho ou do sossego tambem tem a opgao de verificar na 

prefeitura a possibilidade de reclamar, a fim de sanar a perturbagao. 

Por fim, o objetivo da Polfcia Militar nao eo de cercear a liberdade de trabalho 

ou lazer das pessoas, mas garantir que estas atividades sejam efetuadas dentro das 

normas de convivencia pacifica, para que todos possam usufruir de melhor qualidade 

de vida e evitar conflitos que possam terminar ate em crimes extremes, como, tem 

ocorrido em na sociedade, ante a falta de comprometimento que deve ser de todos. 
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3 APRESENTACAO E ANALISE DOS DADOS 

Este capitulo tern como objetivo apresentar e analisar os dados obtidos com 

a realizagao da pesquisa. Em primeiro Iugar, tem-se como objetivo caracterizar o 

perfil dos pesquisados, tanto os que trabalham junto ao CIOSP, como os que 

trabalham nas ruas como policiais atendendo a populagao que se socorre ao 

telefone 190. Em seguida, a proposta e a de investigar a percepgao que os mesmos 

possuem sabre o que entendem como "perturbagao do sossego publico" e sabre 

qual o papel da PMPR a esse respeito. 

3.1 CARACTERIZACAO E PERFIL DOS PESQUISADOS 

Atraves da aplicagao de questionarios, foi possfvel caracterizar o perfil do 

pesquisados, sejam eles "civis" ou "policiais-militares", auxiliando no processo de 

impregnagao e envolvimento pretendidos para entender o fenomeno pesquisado, 

cujo objetivo maior foi o de entender como chegam a Polfcia Militar, os problemas 

relacionados ao excesso de barulho produzido. 

Dentre os pesquisados funcionarios civis e policiais-militares, 60% do 

universe pesquisado foram de "atendentes telefonistas" do telefone 190; 23% dos 

pesquisados foram policiais-militares que atuam em viaturas de radiopatrulha na 

cidade de Almirante Tamandare e que atendem diretamente as ocorrencias policiais 

denominadas, genericamente, de "perturbagao do sossego publico"; 8% dos 

pesquisados sao policiais-militares que trabalham junto ao CIOSP, como 

despachantes de viatura da regiao metropolitana de Curitiba para a area do 17° 

BPM; 7% se denominaram como outras fungoes, os quais sao especificamente os 

sargentos coordenadores dos telefonistas que atuam junto ao CIOSP e que fazem 

com que as determinagoes e diretrizes repassadas pelos Chefes de Operagoes 

sejam cumpridas pelos atendentes. Para tal distingao, foi formulado a todos os 

pesquisados de uma maneira geral, a pergunta "qual fungao voce exerce na Polfcia 

Militar", cujas respostas propiciaram entender qual o percentual de pesquisados, par 

fungao. 
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GRAFICO 1 - FUNyOES EXERCIDAS NA PMPR, 2008. 

FONTE: Elaboragao do autor. 

3.2 TEMPO QUE EXERCE A FUNyAO 
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Quanta a segunda pergunta, em relagao ao tempo de servigo, dos 

pesquisados nas fungoes mencionadas em relagao a primeira pergunta, foi 

esclarecido aos informantes que tal pergunta tinha em vista identificar quanta tempo 

de servigo publico ou de atendente contratado, uma vez que os atendentes do 190, 

sao, em sua totalidade, funcionarios civis contratados para servigo temporario de 

dais anos, podendo ser prorrogado par igual tempo. 

Das respostas, tabulados, o resultado indicou que 46°/o dos entrevistados 

contam com menos de dais anos nas atividades; 28o/o estao no servigo publico de 

dais a cinco anos, o que demonstra que, neste percentual, estao presentes policiais

militares e funcionarios civis que tiveram seus contratos prorrogados par mais dais 

anos; 12°/o da amostra eram de respondentes com mais de cinco anos e menos de 

dez anos de servigo, do que pode se deduzir serem somente policiais-militares, isto 

em face de que o contrato dos funcionarios civis nao e novamente renovado ap6s 

quatro anos nas fungoes; e, 14 °/o dos entrevistados, possui mais de dez anos de 

servigo publico, o que nos leva a crer que o atendimento prestado pela Policia Militar 
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do Parana a popula<;ao na ordem de 76o/o, sao de pessoas que estao ha pouco 

tempo na fun<;ao publica e par, conseguinte nao possuem a necessaria experiencia 

funcional. 

Saliente-se que existe uma estrutura de coordena<;ao ao trabalho executado 

pelos mais jovens de servi<;o publico, mas que, no entanto, torna-se muito dificil 

controlar a todos e a todo tempo. 0 que chama a aten<;ao e o fato de que nem tudo 

que e dito pelo atendente do 190 a popula<;ao, passa pelo monitoramento do 

sargento coordenador e, muitas coisas que sao repassadas ao publico de uma forma 

geral, nem sempre corresponde ao que a lnstitui<;ao esta apregoando em materia de 

proced imentos. 

cinco a nos cinco a nos dez anos 

GRAFICO 2- TEMPO DE EXERCICIO FUNCIONAL NA PMPR, 2008. 

FONTE: Elabora<;ao do autor. 

3.3 ENTENDIMENTO DAS DIFERENyAS DE OCORRENCIAS RELACIONADAS 

AO BARULHO 

Com o fito de esclarecer se os atendentes do 190, bern como os policiais

militares, tanto os que trabalham no CIOSP quanta os que trabalham no servi<;o de 

atendimento de ocorrencias policiais, foi perguntado se estes saberiam diferenciar 
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ocorn3ncias policiais relacionadas a barulho, distinguindo "perturba<;ao do trabalho 

ou sossego alheios", "perturba<;ao da tranquilidade", "infra<;ao de transito" e "crime 

ambiental de polui<;ao sonora", obtiveram-se as seguintes respostas: 

Os policiais-militares e funcionarios civis contratados, entrevistados, 68o/o 

responderam que nao sabe distinguir uma ocorrencia da outra e apenas 32o/o deram 

como resposta que sabem distinguir o que e cada uma das "situa<;6es" da pergunta 

que lhes foi formulada. 

Sabre esse questionamento cabe alertar, haja vista, que, mesmo se 

deduzindo das respostas da primeira questao de que 60°/o sao atendentes, existe urn 

universo de 68°/o que nao sabem distinguir 0 que e cada uma das "situa<;6es 

problematicas", cujas respostas dadas inicialmente a uma pessoa que, porventura 

acesse pela primeira vez o servi<;o publico atraves do 190, acabam sendo algo que 

nem sempre e o mais correto; e tambem, deduzindo-se que 8°/o somente sejam 

policiais-militares que tratam diariamente com o problema e nao conhe<;am o que e 

cada uma das ocorrencias e as formas como esse problema se apresenta 

diariamente, permite-se inferir que a qualidade do servi<;o publico prestado nao seja 

o desejavel por aquele que se socorre da PMPR. 
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GRAFICO 3- SABER DISTINGUIR OCORRENCIAS DE BARULHO, 2008. 

FONTE: Elabora<;ao do autor. 
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3.4 PERCENTUAL DE IDENTIFICA9AO NAS CHAMADAS 

No questionario aplicado, a quarta questao, teve o intuito de saber se o 

entrevistado estivesse atendendo uma chamada, isto como telefonista de uma 

ocorrencia por provocac;ao de excesso de som ou ruldo e a pessoa que ligou ao 

telefone 190 se negasse a se identificar e mencionasse que, no caso de envio de 

viatura, nao faria contato com os policiais que iriam atende-lo, mencionando que tern 

medo de represalias por parte dos causadores do barulho, se entendem os 

entrevistados tratar-se de ocorrencia policial que deve ser atendida, obteve-se como 

resposta, como se observa no grafico 4, o percentual de 50°/o dos entrevistados que 

entendem que e uma ocorrencia policial a ser atendida, enquanto que os outros 50°/o 

entenderam que nao e uma ocorrencia policial que deve ser atendida. 

Diante das respostas a pergunta formulada, ha que se dizer que OS 

entrevistados estao bern divididos e o entendimento de ambas as partes e igual, uns 

entendendo que quem liga ao 190, independente de serem anonimos ou nao, 

figuram como solicitantes, outros, por outre lado, entendem que o anonimo nao e 
digno de credito, e por nao ter identificac;ao, nao devera ser atendido, nao se 

tratando dos fates do que se possa chamar de ocorrencia vez que nao tern vftima 

e/ou ofendido. 

GRAFICO 4- PERCENTUAL DE SOLICIT ANTES QUE SE IDENTIFICAM, 2008. 

FONTE: Elaborac;ao do autor. 
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3.5 CONHECIMENTO DE NORMAS POR PARTE DO PUBLICO PESQUISADO 

Para se ter uma ideia sobre o nlvel de conhecimento sabre o tema estudado, 

no que tange aos policiais-militares e funcionarios civis, quando ambos acabam por 

interagir com as pessoas que reclamam por excesso de sons e ruldos nas 

imediac;6es de seus lares ou trabalho e, portanto, acabam se socorrendo dos 

servic;os da Pollcia Militar, foi lhes perguntado se conheciam alguma diretriz ou 

norma que ditasse procedimentos a serem adotados no atendimento de ocorn3ncias 

relativas a produc;ao de barulho. Alcanc;ou-se como resposta, que 72°/o dos 

entrevistados nao conhecem nenhuma diretriz ou norma sabre o assunto, contra 

28°/o que respondeu que tern conhecimento de normas, cujas respostas, por mais 

que demandassem respostas diretas, apresentaram situac;5es do tipo "conhec;o de 

ouvir dizer", "conhec;o o que diz o c6digo penal", entre outras. 

CONHECE DIRETRIZOU NORMAS QUE DITE OS 
PROCEDIMENTOS ADOTADOS RELATIVO A 

PRODUCAO DE BARULHO 

GRAFICO 5 - CONHECIMENTO DE NORMA OU DIRETRIZ, REFERENTE A 
PMPR, 2008. 

FONTE: Elaborac;ao do autor. 
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Sabre esta questao e necessaria esclarecer que, se as pessoas 

acostumadas a tratar com urn problema em especifico, que e relativo a sua rotina de 

trabalho, argumentam que nao conhecem alga que normatize uma determinada 

intervenc;ao, cujo desdobramento pode trazer o surgimento a direitos e obrigac;oes 

para as partes envolvidas, o que se ha de esperar par parte da populac;ao que nao 

esta acostumada com o problema que a fez acionar os 6rgaos policiais? 

Nao ha duvida de que se essa grande parcela menciona que nao conhece as 

diretrizes ou normas sabre os fatos, ou elas nao existem ou se, existem, nao estao 

sendo repassadas com a devida cautela merecida, para que haja uma resposta 

unanime por parte das pessoas que representam a lnstituic;ao perante o publico que, 

por estar sofrendo com a impossibilidade de poder descansar, busca ajuda e nao e 
informado corretamente de como devera proceder em relac;ao ao que esta lhe 

causando angustia. 

3.6 ENTENDIMENTO QUANTO A REPRESENTAf;,AO DO OFENDIDO 

A sexta pergunta formulada foi a de verificar qual o entendimento dos 

entrevistados com relac;ao as medidas que achassem corretas, quando da 

solicitac;ao de perturbac;ao do trabalho ou do sossego alheios ou perturbac;ao da 

tranquilidade, se dependem ou nao de haver a representac;ao par parte do ofendido 

ou vitima dos fatos. 

A ADOCAO DE MEDIDAS CONTRA AS PESSOAS 
CAUSADORAS DE PERTURBACAO INDEPENDEM DE 

REPRESENTACAO 
r--------~ 

Ill SIM DEPENDEM QUE 
ALGUEM SE 
MANIFESTE COMO 
viTIMA 

• NAO DEPENDEM DE 
NINGUEM EO 
POLICIAL PODE 
ADOT AR /lS MEDID/lS 
CABiVEIS, TENDO A 
COLETIVIDADE COMO 
viTIMA 

GRAFICO 6- ENTENDEM NECESSARIA REPRESENTAf;,AO ViTIMA, 2008. 

FONTE: Elaborac;ao do autor. 
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passando informa<;6es da maneira mais correta as pessoas sabre o que deverao 

fazer para que seja dada a resposta mais adequada que o caso requer. 

GRAFICO 7 -IDENTIFICA<;AO DOS SOLICITANTES, 2008. 

FONTE: Elabora<;ao do autor. 

3.8 INFORMA<;OES REPASSADAS AO SOLICIT ANTE 

Para se atingir os esclarecimentos tidos como necessarios a pesquisa, 

formulou-se o questionamento a todos os entrevistados, de uma suposi<;ao de terem 

que atender a uma reclama<;ao relacionada a produ<;ao de barulho, e em havendo a 

negativa do reclamante em se identificar ou manter cantata com a equipe de 

policiais, qual seria a orienta<;ao que repassariam? Alcan<;ou-se o retorno de 54°/o 

dos entrevistados que dao como resposta a quem solicitou a viatura que, assim que 

possivel, policiais irao passar pelo local, em patrulhamento, e manterao cantata com 

os causadores do problema no intuito de minimizar o problema da emissao irregular 

de ruidos. 

Desta mesma indaga<;ao, conforme o grafico 8, responderam que dariam 

como, orienta<;ao que nao seria possivel mandar uma viatura ao local para 
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atendimento em decorrencia da negativa de identifica<;ao, sendo impossivel aos 

policiais tomarem alguma providencia, o percentual de 20°/o; Outros 16°/o dariam, 

como orienta<;ao ao reclamante que procure o forum da comarca no juizado especial 

criminal e represente criminalmente quando tiver interesse de que seja tomada 

alguma providencia contra o autor do problema; 9o/o do publico que respondeu ao 

questionario deram como resposta que orientam o reclamante a procurar a delegacia 

de policia assim que possivel; e, par fim, 1 o/o deram como res pasta outras 

orienta<;5es. 

Ha que se ressaltar que das respostas citadas pelo 1 °/o da popula<;ao, acima 

referido, algumas sao ate certo ponto plausiveis, como a de que o solicitante procure 

o Institute Ambiental do Parana, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Guarda 

Municipal, dentre outros, que, ate certo ponto devem fazer parte da solu<;ao a urn 

problema que nao e exclusive da Policia Militar em dar a solu<;ao de imediato. 

GRAFICO 8- INFORMA<;AO REPASSADA AOS SOLICIT ANTES, 2008. 

FONTE: Elabora<;ao do autor. 
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3.9 MEDIDA QUE TOMARIAM EM NAO HAVENDO SOLICIT ANTE 

Em relac;ao a ultima pergunta formulada aos entrevistados que, foi a 

seguinte: "Se voce fosse ordenado a atender uma solicitac;ao de problemas 

relacionados a barulho, onde nao ha urn reclamante identificado ou que deseje 

representar contra os causadores do problema, qual medida tomaria?", cujo objetivo 

e de deslindar quais medidas adotariam, houve sete, ou seja 9°/o de respostas par 

parte dos entrevistados que deslocariam ao local em que estivesse havendo o 

problema e fariam urn patrulhamento sem manter cantata com os causadores do 

barulho reclamado; 14 que correspondem a 18o/o dos questionados, deram como 

resposta que responderiam a quem lhes ordenou para que deslocassem atender o 

chamado, que o atendimento diante da falta de reclamante, tornar-se-ia inviavel a 

tomada de qualquer atitude nao havendo o que ser feito no local dos fatos; outros 14 

entrevistados que tambem correspondem a 18°/o, responderam que atenderiam a 

ocorrencia repassada e no local procurariam os causadores do problema, lavrando 

urn termo circunstanciado de infrac;ao penal, mesmo sem a figura do ofendido; a 

maioria do publico que respondeu ao formulario, ou seja 36, que sao 48°/o da 

amostra, responderam que atenderiam a ordem, e, deslocariam ao local em 

patrulhamento, mantendo cantata com os causadores do problema do barulho, 

orientando-o a baixar o volume do sam ou ate mesmo em desliga-lo. Par fim, cinco 

dos entrevistados, que correspondem a 7°/o, mencionaram que tomariam outras 

medidas diversas das constantes no rol de respostas. 

manter contato 

• Responderia sem tomar 

1 atitude 

~ o Atende acorrencia lavrando · 
termo circunstanciado 

13 atente deslocando ao local . 
solicitando baixar vol 

• Outros 

GRAFICO 9- MEDIDAS QUE ADOTARIA PARA REGISTRO OCORRENCIA, 2008. 

FONTE: Elaborac;ao do autor. 
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4 CONCLUS.AO 

Na sociedade atual o crime nao tem sido resultado da falta de cultura, mas 

sim da adesao a uma cultura de sucesso e individualismo, cujo delito e endemico na 

sociedade capitalista que produz ideal de igualdade em meio a carencia de bens e 

direitos, nao sendo a pobreza, nem a miseria que conduzem necessariamente ao 

crime, mas, sim a injustiga ou a consciencia dela, tendo-se que o aumento da 

criminalidade acaba por s6 perpetuar a injustiga. 

A cultura do individualismo tem que ser quebrada sob pena de o crime tamar 

conta de todos os espagos publicos, caso o cidadao nao exerga seu papel na 

sociedade de cidadao, que o internalize na condigao da pessoa natural que, como 

membra de um Estado, se acha no gozo dos direitos que lhe permitem participar da 

vida politica e da cidadania. 

De forma muito diversa que demonstra o individualismo extrema, ao 

contrario do exercicio da cidadania e o que nossa Constituigao Federal, veda, 

expressamente, como manifestagao anonima; contrariamente a liberdade de 

pensamento e expressao. 

Nao se pode negar a noticia de crime, enderegada a autoridade por qualquer 

instrumento de comunicagao (telefone, correspondencia manuscrita, impressa ou 

eletronica etc.), a qualidade de manifestagao do pensamento. A rigor, o cidadao que 

faz uso da prerrogativa da delagao, deve se identificar. Mas, essa e a regra. 

Entretanto, existem situag6es peculiares ou excepcionais, quando o cidadao pode 

contribuir com a autoridade publica, na defesa dos interesses sociais de controle da 

criminalidade, sob o anonimato. 

Exemplo de anonimato aceitavel e o dos casas em que a revelagao da 

identidade pode comprometer a propria seguranga do autor da denuncia, a exemplo, 

da denuncia de que alguem se encontra em determinado local, portando uma arma 

de fogo, ou ainda, de que tal pessoa esta de posse de objetos tido como ilegais 

como produtos de furta e drogas, cuja agao policial tera grande eficacia com uma 

simples busca pessoal e revista nos denunciados. 

Ha que se registrar, numa primeira analise, que a noticia anonima de crime 

viola, em tese, o disposto no art. 5°, IV, da CR/88 e, como tal, nao pode 

fundamentar, isoladamente, a instauragao de inquerito policial ou a determinagao 
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judicial de medida que restrinja direito constitucionalmente assegurado, como e o 

caso da inviolabilidade de domicflio, ao direito de liberdade, a intimidade e a vida 

privada, que por liga<;ao anonima a Polfcia Militar esteja apta a exigir a presen<;a de 

viatura policial e ado<;ao pelos policiais de medidas restritivas de direitos. 

Para que a Polfcia Militar tenha seus atos reconhecidos como legitimos, 

urge melhor compreensao do trabalho desempenhado, de como se deve agir nas 

diversas naturezas de ocorr€mcias policiais, nao se aceitando a<;oes impulsivas de 

atendimento a todas as solicita<;6es, sem a preocupa<;ao de um filtro capaz de reter 

os fatos que nao caracterizem ocorrencia policial, pela omissao dos denunciantes. 

A vincula<;ao de eficacia policial a coopera<;ao comunitaria esta dentro do 

espirito "policia e parte integrante da popula<;ao", sendo fundamental ampliar o 

dialogo entre os membros da polfcia e popula<;ao, para que nao seja desperdi<;ado o 

dinheiro publico com deslocamentos de aparato policial que em nada contribuem 

para a melhoria da qualidade de vida da popula<;ao. 
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ANEXO A RESOLUCAO N° 01 DE 08 DE MARCO DE 1990 - CONAMA 



RESOLUCAO N° 001, DE 08 DE MARCO DE 1990 

(D.O.U DE 02/04/90) 

0 CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das 
atribui<;6es que lhe confere o Incise I, do§ 2°, do Art. 8° do seu Regimento Interne, 
o Art. 10 da Lei 7.804 de 18 de julho de 1989, e 

Considerando que os problemas dos niveis excessivos de ruido estao incluidos 
entre os sujeitos ao Controle da Polui<;ao de Meio Ambiente; 

Considerando que a deteriora<;ao da qualidade de vida, causada pela polui<;ao, 
esta sendo continuamente agravada nos grandes centres urbanos; 

Considerando que os criterios e padr6es deverao ser abrangentes e de forma a 
permitir facil aplica<;ao em todo o Territ6rio Nacional, 

RESOLVE: 

I - A emissao de ruidos, em decorrencia de quaisquer atividades industriais 
comerciais ou recreativas, inclusive as de propaganda politica, obedecera, no 
interesse da saude, do sossego publico, aos padroes, criterios e diretrizes 
estabelecidos nesta Resolu<;ao. 

II -Sao prejudiciais a saude e ao sossego publico, para os fins do item anterior 
aos ruidos com niveis superiores aos considerados aceitaveis pela norma NBR 
10.151 - Avalia<;ao do Ruido em Areas habitadas visando o conforto da 
comunidade, da Associa<;ao Brasileira de Normas Tecnicas- ABNT. 

Ill - Na execu<;ao dos projetos de constru<;ao ou de reformas de edifica<;6es 
para atividades heterogeneas, o nivel de som produzido por uma delas nao 
podera ultrapassar os niveis estabelecidos pela NBR 10.151 - Niveis do ruido para 
o conforto acustico da, da Associa<;ao Brasileira de Normas Tecnicas- ABNT. 

IV- A emissao de ruidos produzidos por veiculos automotores e os produzidos 
no interior dos ambientes de trabalho, obedecerao as normas expedidas, 
respectivamente, pelo Conselho Nacional de Transite - CONTRAN, e pelo 6rgao 
competente do Ministerio do Trabalho. 

V - As entidades e 6rgaos publicos (federais, estaduais e municipais) 
competentes, no uso do respective poder de politica, disporao de acordo com o 
estabelecido nesta Resolu<;ao, sabre a emissao ou proibi<;ao da emissao de ruidos 
produzidos por quaisquer meios ou de qualquer especie, considerando sempre os 
locais, horarios e a natureza das atividades emissoras, com vistas a compatibilizar 
o exercicio das atividades com a preserva<;ao da saude e do sossego publico. 



VI - Para os efeitos desta ResoiU<;ao, as medi<;oes deverao ser efetuadas de 
acordo com NBR 10.151 - Avalia<;ao de nfveis do Rufdo em Areas Habitadas 
visando o conferta da comunidade, da ABNT. 

VII - Todas as normas reguladoras da polui<;ao sonora, emitidas a partir da 
presente data, deverao ser compatibilizadas com a presente Resolu<;ao. 

VIII- Esta Resolu<;ao entra em vigor na data de sua publica<;ao. 



ANEXO 8 RESOLUCAO N° 02 DE 08 DE MARCO DE 1990 - CONAMA 



RESOLUCAO CONAMA N° 002, de 08 de marco de 1990 

0 CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das 
atribui96es que lhe confere o incise I, do§ 2°, do Art. 8° do seu Regimento Interne 
e incise I, do Art. 8°, da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, e 

Considerando que os problemas de polui9ao sonora agravam-se ao Iongo do 
tempo, nas areas urbanas, e que som em excesso e uma seria amea9a a saude, 
ao bem-estar publico e a qualidade de vida; 

Considerando que o homem cada vez mais vem sendo submetido a condi96es 
senoras agressivas no seu Meio Ambiente, e que este tem o direito garantido de 
conforto ambiental; 

Considerando que o crescimento demogratico descontrolado, ocorrido nos centres 
urbanos acarretam uma concentra9ao de diversos tipos de fontes de polui9ao 
sonora; 

Considerando que e fundamental o estabelecimento de normas, metodos e a96es 
para controlar o rufdo excessive que possa interferir na saude e bem-estar da 
popula9ao, RESOLVE: 

Art 1° - lnstituir em carater nacional o program a Nacional . Educa9ao e Controle da 
Polui9ao Sonora- "SILENCIO" com os objetivos de: 

a) Promover curses tecnicos para capacitar pessoal e controlar os problemas de 
polui9ao sonora nos 6rgaos de meio ambiente estaduais e municipais em todo o 
pafs; 

b) Divulgar junto a popula9ao, atraves dos meios de comunica9ao disponfveis, 
materia educativa e conscientizadora dos efeitos prejudiciais causados pelo 
excesso de rufdo. 

c) lntroduzir o tema "polui9ao sonora" nos curses secundarios da rede oficial e 
privada de ensino, atraves de um Programa de Educa9ao Nacional; 

d) lncentivar a fabrica9ao e uso de maquinas, motores, equipamentos e 
dispositivos com menor intensidade de rufdo quando de sua utiliza9ao na 
industria, vefculos em geral, constru9ao civil, utilidades domesticas, etc. 

e) lncentivar a capacita9ao de recursos humanos e apoio tecnico e logfstico dentro 
da polftica civil e militar para receber denuncias e tomar providencias de combate 
para receber denuncias e tomar providencias de combate a polui9ao sonora 
urbana em todo o Territ6rio Nacional; 

f) Estabelecer convenios, contratos e atividades afins com 6rgaos e entidades que, 
direta ou indiretamente, possa contribuir para o desenvolvimento do Programa 
SILENCIO. 



Art. 2°- 0 Programa SILENCIO, sera coordenado pelo lnstituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA e devera contar com a 
participagao de Ministerios do Poder Executivo, 6rgaos estaduais e municipais de 
meio ambiente, e demais entidades interessadas. 

Art. 3° - Disposi<;6es Gerais 

. Compete ao IBAMA a coordenagao do Programa SILENCIO; 

. Compete aos Estados e Municfpios o estabelecimento e implementagao dos 
programas estaduais de educagao e controle da poluigao sonora, em 
conformidade como estabelecido no Programa SILENCIO; 

. Compete aos Estados e Municfpios a definigao das sub-regioes e areas de 
implementagao prevista no Programa SILENCIO; 

. Sempre que necessaria, os limites maximos de emissao poderao ter valores mais 
rfgidos fixados a nfvel Estadual e Municipal. 

. Em qualquer tempo este Programa estara sujeito a revisao tendo em vista a 
necessidade de atendimento a qualidade ambiental 

Art. 4° - Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao. 
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A Metoda alternative para a determinac;ao do LAeq 

Prefacio 

A ABNT- Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas - e o Forum Nacional de Normalizayao. As Normas Brasileiras, cujo 
conteudo e de responsabilidade dos Comites Brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de Normaliza(fao Setorial 
(ABNT/ONS), sao elaboradas por Comissoes de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas 
fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratories e outros). 

Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no ambito dos ABNT/CB e ABNT/ONS, circulam para Consulta Publica entre 
os associados da ABNT e demais interessados. 

Esta Norma contem o anexo A, de carater normative. 

1 Objetivo 

1.1 Esta Norma fixa as condic;oes exigiveis para avalia9ao da aceitabilidade do ruido em comunidades, independente da 
existencia de reclama96es. 

1.2 Esta Norma especifica urn metoda para a medi9ao de ruido, a aplicayao de corre96es nos niveis medidos se o ruido 
apresentar caracteristicas especiais e uma comparayao dos niveis corrigidos com urn criteria que leva em conta varios 
fatores. 

1.3 0 metoda de av aliayao envolve as medi96es do nivel de pressao sonora equivalente (LAeq) , em decibels ponderados 
em "A", comumente chamado dB(A), salvo o que consta em 5.4.2. 

2 Referencias norm ativas 

As normas relacionadas a seguir contem disposic;oes que, ao serem citadas neste texto, constituem prescri96es para esta 
Norma. As edi96es indicadas estavam em vigor no momenta desta publicayao. Como toda norma esta sujeita a revisao, 
recomenda-se aqueles que realizam acordos com base nesta que verifiquem a conveniencia de se usarem as edi96es mais 
recentes das normas citadas a seguir. A ABNT possui a informa(fao das normas em vigor em urn dado momenta. 

I EC-60651 : 1979 - Sound level meters 
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IEC-60804:1985- Integrated averaging sound level meters 

IEC-60942:1988- Sound calibrators 

3 Defini~oes 

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes defini96es: 

NBR 10151:2000 

3.1 nivel de pressao sonora equivalente (LAeq), em decibels ponderados em "A" (dB (A)]: Nivel obtido a partir do valor 
medio quadratico da pressao sonora (com a pondera9ao A) referente a todo o intervale de medi9ao. 

3.2 ruido com can1ter impulsivo: Rufdo que contem impulses, que sao picos de energia acustica com dura9ao menor do 
que 1 s e que se repetem a intervalos maiores do que 1 s (por exemplo martelagens, bate-estacas, tiros e explosoes). 

3.3 ruido com componentes tonais: Rufdo que contem tons puros, como o som de apitos ou zumbidos. 

3.4 nivel de ruido ambiente (L,a): Nfvel de pressao sonora equivalente ponderado em "A", no local e horario conside
rados, na ausencia do ruido gerado pela fonte sonora em questao. 

4 Equipamentos de medi~ao 

4.1 Medidor de nivel de pressao sonora 

0 medidor de nivel de pressao sonora ou o sistema de medi9ao deve atender as especifica96es da IEC 60651 para tipo 0, 
tipo 1 ou tipo 2. 

Recomenda-se que o equipamento possua recursos para medi9ao de nivel de pressao sonora equivalente ponderado em 
"A" (LAeq), conforme a IEC 60804. 

4.2 Calibrador acustico 

0 calibrador acustico deve atender as especifica96es da IEC 60942, devendo ser classe 2, ou melhor. 

4.3 Calibra~ao e ajuste dos instrumentos 

0 medidor de nfvel de pressao sonora e o calibrador acustico devem ter certificado de calibra9ao da Rede Brasileira de Ca
librayao (RBC) ou do Institute Nacional de Metrologia, Normaliza9ao e Qualidade Industrial (INMETRO), renovado no mi
nima a cada dois anos. 

Uma verifica9ao e eventual ajuste do medidor de nivel de pressao sonora ou do sistema de medi9ao deve ser realizada 
pelo operador do equipamento, com o calibrador acustico, imediatamente antes e ap6s cada medi9ao, ou conjunto de me
di96es relativas ao mesmo evento. 

5 Procedimentos de medi~ao 

5.1 Condi~oes gerais 

No levantamento de nfveis de ruido deve-se medir externamente aos limites da propriedade que contem a fonte, de acordo 
com 5.2.1 . 

Na ocorrencia de reclama96es, as medi96es devem ser efetuadas nas condi96es e locals indicados pelo reclamante, de 
acordo com 5.2.2 e 5.3 , devendo ser atendidas as demais condi96es gerais. 

Em alguns casos, para se obter uma melhor avalia9ao do incomodo a comunidade, sao necessarias corre96es nos valores 
medidos dos niveis de pressao sonora, se o ruido apresentar caracteristicas especiais. A aplica9ao dessas corre96es, 
conforme 5.4, fornece o nivel de pressao sonora corrigido ou simplesmente nivel corrigido (Lc). 

Todos os valores medidos do nivel de pressao sonora devem ser aproximados ao valor inteiro mais proximo. 

Nao devem ser efetuadas medi96es na existencia de interferencias audiveis advindas de fen6menos da natureza (por 
exemplo: trovoes, chuvas fortes etc.). 

0 tempo de medi9ao deve ser escolhido de forma a permitir a caracteriza9ao do ruido em questao. A medi9ao pode en
volver uma unica amostra ou uma sequencia delas. 

5.2 Medi~oes no exterior de edifica~oes 

Deve-se prevenir o efeito de ventos sobre o microfone com o uso de protetor, conforme instru96es do fabricante. 

5.2.1 No exterior das edifica96es que contem a fonte, as medi96es devem ser efetuadas em pontos afastados aproxi
madamente 1 ,2 m do piso e pelo menos 2 m do limite da propriedade e de quaisquer outras superficies refletoras, como 
muros, paredes etc. Na impossibilidade de atender alguma destas recomenda96es, a descri9ao da situa9ao medida deve 
constar no relat6rio. 

5.2.2 No exterior da habita9ao do reclamante, as medi96es devem ser efetuadas em pontes afastados aproximadamente 
1,2 m do piso e pelo menos 2m de quaisquer outras superficies refletoras, como muros, paredes etc. 

Caso o reclamante indique algum ponto de medi9ao que nao atenda as condi96es de 5.2.1 e 5.2 .2, o valor medido neste 
ponto tambem deve constar no relat6rio . 

5.3 Medi~oes no interior de edifica~oes 

As medi96es em ambientes internes devem ser efetuadas a uma distancia de no minimo 1 m de quaisquer superficies, 
como paredes, teto, pisos e m6veis. 
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Os niveis de pressao sonora em interiores devem ser o resultado da media aritmetica dos valores medidos em pelo menos 
tres posi96es distintas, sempre que possivel afastadas entre si em pelo menos 0,5 m. 

Caso o reclamante indique algum ponto de medi9ao que nao atenda as condi96es acima, o valor medido neste ponto 
tambem deve constar no relat6rio. 

As medi96es devem ser efetuadas nas condi96es de utiliza9ao normal do ambiente, isto e, com as janelas abertas ou 
fechadas de acordo com a indica9ao do reclamante. 

5.4 Corre~oes para ruidos com caracteristicas especiais 

5.4.1 0 nivel corrigido Lc para ruido sem carater impulsive e sem componentes tonais e determinado pelo nivel de pressao 
sonora equivalente, LAeq· 

Caso o equipamento nao execute medi9ao automatica do LAeq, deve ser utilizado o procedimento contido no anexo A. 

5.4.2 0 nivel corrigido Lc para ruido com caracteristicas impulsivas ou de impacto e determinado pelo valor maximo medido 
com o medidor de nivel de pressao sonora ajustado para resposta rapida (fast), acrescido de 5 dB(A). 

NOTA- Quando forem publicadas Normas Brasileiras para avaliat;:ao do inc6modo devido ao ruido impulsive, estas deverao ser aplicadas. 

5.4.3 0 nivel corrigido Lc para ruido com componentes tonais e determinado pelo LAeq acrescido de 5 dB(A). 

5.4.4 0 nivel corrigido Lc para ruido que apresente simultaneamente caracteristicas impulsivas e componentes tonais deve 
ser determinado aplicando-se os procedimentos de 5.4.2 e 5.4.3, tomando-se como resultado o maior valor. 

6 Avalia~ao do ruido 

6.1 Generalidades 

0 metodo de avalia9ao do ruido baseia-se em uma compara9ao entre o nivel de pressao sonora corrigido Lc e o nivel de 
criteria de avalia9ao NCA, estabelecido conforme a tabela 1. 

6.2 Determina~ao do nivel de criterio de avalia~ao- NCA 

6.2.1 0 nivel de criteria de avalia9ao NCA para ambientes externos esta indicado na tabela 1. 

6.2.2 Os limites de horario para o periodo diurno e noturno da tabela 1 podem ser definidos pelas autoridades de acordo 
com os habitos da popula9ao. Porem, o periodo noturno nao deve come9ar depois das 22 h e nao deve terminar antes das 
7 h do dia seguinte. Se o dia seguinte for domingo ou feriado o termino do periodo noturno nao deve ser antes das 9 h. 

6.2.3 0 nivel de criteria de avalia9ao NCA para ambientes internes e o nivel indicado na tabela 1 com a corre9ao de 
- 10 dB(A) para janela aberta e - 15 dB(A) para jane Ia fechada. 

6.2.4 Se o nivel de ruido ambiente Lra, for superior ao valor da tabela 1 para a area eo horario em questao, o NCA assume 
o valor do Lra· 

Tabela 1 - Nivel de criterio de avalia~ao NCA para ambientes externos, em dB(A) 

Tipos de areas Diurno 

Areas de sitios e fazendas 40 

Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 

Area mista, predominantemente residencial 55 

Area mista, com voca9ao comercial e administrative 60 

Area mista , com voca9ao recreacional 65 

Area predominantemente industrial 70 

7 Relat6rio do ensaio 

0 relat6rio deve conter as seguintes informa96es: 

a) marca, tipo ou classe e numero de serie de todos os equipamentos de medi9ao utilizados; 

b) data e numero do ultimo certificado de calibra9ao de cad a equipamento de medi9ao; 

c) desenho esquematico e/ou descri9ao detalhada dos pontos da medi9ao; 

d) horario e dura9ao das medi96es do ruido; 

e) nivel de pressao sonora corrigido Lc, indicando as corre96es aplicadas; 

f) nivel de ruido ambiente; 

g) valor do nivel de criteria de avalia9ao (NCA) aplicado para a area eo horario da medi9ao; 

h) referencia a esta Norma. 

Noturno 

35 

45 

50 

55 

55 

60 

/ANEXO A 
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1 Objetivo 

Notas: a) As questoe~ 
corn3ncia do 
cfficas. . ' 

nao exclui as recomenda~oes 
refE~rerlte~;' B'sdemais condi~oes de conforto. 

2 Documentos compi;E!mentares 

Na,(iplicaQaOdel?taNorma e necessaria consultar: 

4 
. R 101;p1 -Avalia<;:ao de ruido em areas habitadas, vi-
doao q~ntorto da comunidade- Procedimento 

IEC22~-Octave, half-octave and third-octave band filters 
intended for the analysis of sound and vibrations 

:para os efeitos desta Norma sao adotadas as defini<;:6es de 3.1 
a3.4. 

3.1 Pressao sonora ponderada A, em pascals (P A) 

Valor eficaz (RMS) da pressao sonora determinada pelo uso 
do circuito ponderadoA, conforme a IEC 651. 

3.2 Nivel pressao sonora, em decibels (Lp) 

0 nivel da pressao sonora e dado pela expressao: 

LP = 10 log 10 ( ___E_ y [dB] 
Po 

Onde: 

P = valor eficaz da pressao, em pascals 

P 
0 

= pressao sonora de referencia (20 IJPa) 

3.3 Nivel de pressao sonora ponderado LPA' em 
decibels (A) 

0 nfvel de pressao sonora ponderado LPA e dado pela expressao: 

- ( PA )2 [dB(A)] 
LpA -101og 10 p 

0 

3.4 Curva de avalia~ao de ruido (NC) 

Metoda de avaliayao de um ruido num ambiente determinado. 
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4.2 Valores dB( A) e NC 

Estes valores sao dados na T a bela 1. 

Sao seg~idas as disposir;oes da NBR 10151 e as demais 
normas ~NTcorrespondentes. 

Tabela 1 - Valores dB(A) e NC 

Berr;arios, Centres cirurgicos 

publico 

Escolas 

Hate is 

Servir;os 

Salas de aula, La 

Circular;ao 

Apartamentos 

Restaurantes, Salas de Estar 

Portaria, Recepr;ao, Circular;ao 

Residencias 

Dormitories 

Salas de estar 

Audit6rios 

Salas de concertos, Teatros 

Salas de conferencias, Cinemas, Salas de usa m~ttiplo 

Restaurantes 

Escrit6rios 

Salas de reuniao 

Salas de gerencia, Salas de projetos e de administrar;ao 

Salas de computadores 

Salas de mecanografia 

lgrejas e Temples (Cultos meditativos) 

Locais para esporte 

Pavilh6es fechados para espetaculos e atividades esportivas 

dB( A) 

35-45 
40-50 
45-55 

35-45 

40-50 

45-55 

35-45 
40-50 

45-55 

35-45 
40-50 

30-40 

35-45 

40-50 

30-40 

35-45 

45-65 

50-60 

40~50 

30-40 

35-45 
40-50 

30-40 

35-45 
40-50 

30-40 
35-45 

40-50 

30-40 
35-45 

25-30 

30-35 

35-45 

25-35 

30-40 
40-60 
45-55 

35-45 

40-55 

Notas: a) 0 valor inferior da faixa representa o nfvel son oro para conforto, enquanto que o valor superior sigllifica'o ~t~el sonoro aceitavel 
para a finalidade. . ,' 

b) N fveis superiores aos estabelecidos nesta Tabela sao considerados de desconforto, sem necessariamente.itnplicar risco de dana 
a saude (ver Nota a do Capitulo 1) . . ... 

/ANEXO 



C6pia nao autorizada 
NBR 10152/1987 3 

ANEXO -Analise de frequencias 

A-1 0 metoda de avaliac;;ao recomendado, baseado nas 
medic;;oes do nfvel sonora dB(A), e dado nesta Norma; to
davia, a analise de frequemcias de um rufdo sempre e im
portante para objetivos de avaliac;;ao e adoc;;ao de medidas de 
correc;;ao ou reduc;;ao do nfvel sonora. Assim sendo, incluem
se na Figura varias curvas de avaliac;;ao de rufdo (NC), atraves 
das quais um espectro sonora pode ser comparado, permitindo 
uma identificac;;8o das bandas de frequemcia mais significativas 
e que necessitam correc;;ao. 

0 
a.. 
~ 70 
0 
C\1 

...: 
cu 

a:: 

m 
"0 60 

0 ... 
0 
c 
0 
C/1 

0 
•o 

50 G) 

C/1 

~ 
a. 
Q) 

"0 

a; 
> 

2 40 

A-1.1 As curvas NC sao dad as na Figura e os nfveis de pres
sao sonora correspondentes estao na Tabela 2. 

A-1.2 A analise das bandas de oitava do rufdo na gam a de 
63Hz a 8.000 Hz deve ser determipada com filtros que obe
dec;;am a IEC 225. 

A-1.3 Na utilizac;:ao das cupYas N,p,actmite-se uma tolerancia 
de± 1 dB, com relac;;ao aos valores;~yerFigura e Tabela 2). 

Frequencias centrais das bandas de oitavo (Hz) 

Fonte: ManuaiAshrae VolumeSistemasCapftulo35-1980 

Figura- Curvas de avalia~ao de ruido (NC) 
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Tabela 2- Niveis de pres sao sonora correspondentes as curvas de avalia~ao {NC) 

Curva 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2khz 4kHz 8kHz 
dB dB dB dB dB dB dB dB 

15 47 36 29 22 17 14 12 11 

20 50 41 33 26 22 19 17 16 

31 27 24 22 21 

36 31 29 28 27 

40 36 34 33 32 

45 41 39 38 37 

49 46 44 43 42 

54 51 49 48 47 

58 56 54 53 52 

63 61 59 58 57 

68 66 64 63 62 

70 83 79 75 72 71 70 69 68 



APENDICE A - QUESTIONARIO APLICADO 



Prezado policial-militar/funcionario civil, a fim de coletar dados a serem 
analisados dentro do tema sobre o qual estarei desenvolvendo minha pesquisa (Curso 
de Aperfeic;oamento de Oficiais da Policia Militar do Parana), pec;o sua colaborac;ao em 
responder o questionario em anexo. 

Certo de contar com seu apoio, antecipadamente agradec;o a ajuda. 

Cap. QOPM CEZAR KISTER 

QUESTIONARIO 

1) Qual fun~ao voce exerce na Policia Militar? 

Atendente do 190 

Despachante de viatura 

Patrulheiro de RPA 

Outras func;oes 

2) Ha quanto tempo exerce essas fun~oes? 

Ha menos de dois anos 

De dois a cinco anos 

Ha mais de cinco anos 

Ha mais de dez anos 

3) Voce saberia diferenciar ocorrencias policiais relacionadas a barulho: 

perturba~ao do trabalho ou do sossego alheios, perturba~ao da tranqUilidade, 

crime ambiental de polui~ao sonora, infra~ao de transito por utiliza~ao no veiculo 

de aparelho que perturba o sossego publico ou aparelho ou som em volume ou 

freqUencia nao autorizada pelo CONTRAN? 



4) Se voce estivesse atendendo uma chamada de perturbacao do sossego 

publicoe do outro lado da linha o autor da ligacao lhe dissesse que nao ira 

identificar-se, nem tampouco quer contato com os policiais por medo de 

represalias, entende que se trata de ocorrencia policial a ser atendida? 

5) Voce conhece alguma diretriz ou normas que dite os procedimentos a serem 

adotados no atendimento de ocorrencias relativas a producao de barulho? 

6) Para voce a adocao de medidas contra as pessoas causadoras de perturbacao 

do trabalho ou do sossego alheios ou perturbacao da tranqiiilidade, independem 

de representacao: 

Sim dependem que alguem se manifeste como vftima 

Nao dependem de ninguem e o policial pode adotar as medidas 

cabfveis, tendo a coletividade como vftima. 

7) Considerando sua experiencia nas solicitacoes por problemas relacionados a 

barulho, atendidos pela PMPR, em que a parte ofendida deseja que sejam adotadas 

as medidas policiais cabiveis se prontificando em contatar com os policiais que 

atenderao a ocorrencia, qual 0 percentual? 

Maier parte 

Menor parte 

igual 

Nao sabe informar 



8) Se atendesse uma reclama~ao cuja natureza esta relacionada a produ~ao de 

barulho, e o reclamante se negasse a identificar-se ou de manter contato com a 

equipe de policiais que seria deslocada para o atendimento, qual orienta~ao daria? 

que nao sera possfvel mandar viatura para atende-lo, face a negativa de 

identificac;ao, sendo impossfvel aos policiais tomarem alguma providencia. 

que assim que possfvel uma viatura ira passar pelo local em patrulhamento e 

mantera contato com os causadores do problema no intuito de minimizar 

o problema relativo ao barulho. 

que procure o forum local no juizado especial criminal e represente quando 

tiver interesse em que seja tornado alguma providencia. 

que procure a delegacia de polfcia da area para que alguma medida seja tomada. 

Outra. lnforme: 

9) Se voce fosse ordenado a atender uma solicita~ao de problemas relacionados a 
barulho, onde nao ha urn reclamante identificado ou que deseje representar contra 

os causadores do problema, qual medida tomaria: 

deslocaria ao local em que esta havendo o problema e faria urn patrulhamento 

sem manter contato com os causadores do barulho reclamado. 

responderia a quem ordenou o atendimento que na falta de reclamante, 

torna inviabiliza a tomada de qualquer atitude nao havendo o que ser feito no 

local. 

atenderia a ocorrencia e no local procuraria os causadores do problema, 

lavrando urn termo circunstanciado, mesmo sem a figura do ofendido. 

atenderia a ordem, deslocando no local em patrulhamento, mantendo contato 

com os causadores do problema do barulho, orientando-os a baixar o volume 

do som ou mesmo a desliga-lo. 

Outra, informe: 



APENDICE B - MATERIA DE JORNAL VEICULADA NA MiDIA QUE TEVE 

COMO ORIGEM UMA OCORRENCIA DE PERTURBACAO DO SOSSEGO 



--~~~------------,r~-----------u~~------~------~~~~--------~----------------~ da comunidade, principalmente tantemente sao orientados so- panhe os casos de violi!ncia pra- .. -. s.... l 

Revolta marca despedida de Jamys 
Moradores pedem justi~a e denunciam que violencia da PM no bairro e rotina 

REVOI.l'ADOS, OS MORADO
RES DO JARDIM Santa Fe 
(Zona Leste) clamaram por justi
~a ontem pela manha durante o 
enterro do carregador do Ceasa 
Jamys Smith da Silva, de 20 
anos. 0 rapaz foi morto no saba
do a noite ap6s ser espancado por 
policiais militares em frente a 
casa dele. Os moradores recla
mam da violencia dos policiais 
ilao s6 nesta a~ao, mas em todas 
que fazem no bairro, em que os 
moradores sao chamados de "va
gabundos" e apanham dos poli
ciais. 0 corpo de Jamys foi sepul
tado no Cemiterio Jardim da Sau
dade. 

"0 que fizeram com o meu fi
lho foi muito cruel. Aqueles ho
mens (os policiais) sao uns ani
mais e eu falo isso olhando na 
cara deles. Sera que nao tern fi
lhos? Mesmo que o meu filho ti
vesse desacatado, 

ter a cab~ duas vezes na pare
de por causa dos chutes, ele caiu 
no chao, ja estava desacordado. 
Dai um policial disse 'vou contar 
ate dez para voce levantar, negui
do folgado'. Mas ele estava desa
cordado e ainda levou mais um 
chute", contou o amigo. 

Ele estava do outro lado da 
rua e, quando amea~ou querer 
ajudar o amigo, um outro policial 
o amea~ou. "Ele falou para mim 
'vai querer o mesmo?'. Ninguem 
pode fazer nada. Urn deles ja ti
nha ate dado um tiro para o 
alto", disse. A violencia dos poli
ciais esta marcada na casa de 
Jamys, que era casado e tinha 
um filho de apenas seis meses. 0 
aparelho de som foi destruido a 
paulada pelos policiais e um ca
cetete de madeira chegou a que
brar no meio. 

Morte 
eles nao poderiam 
~spancar, tinham 
que algemar e le
var preso. 0 que e 
isso que fizeram? 
Que policia e 
essa? Quem vai 
nos defender?", 

Violencia foi 
desencadeada 

Desacordado, 
Jamys foi colocado 
em uma das cerca 
de sete viaturas 
que estavam no lo
cal (policiais mill
tares e outros da 

ap6s reclamafao 
desom alto 

desabafou a mae da vftima, Sue
li Aparecida Paula Teodoro, de 
39 anos. 

Violencia policial 
Por volta da 1 hora de domin

go, cerca de quatro policiais che
garam na casa de Jamys porque 
no local acontecia uma festa e o 
som estava alto. "Eles pediram 
para baixar o som, o pessoal 
abaixou, mas falaram para bai-

. xar mais ainda:· A -gente fez isso. 
0 Janiys resolveu ir ta fora~c~n~ 
versar com os policiais: 'Nao sei 
quem voltou a aumentar o som. 
Dai os policiais cercaram o 
Jamys, encostaram ele na parede 
e come~aram a chutar sem pa
rar", contou um amigo que pre
senciou a a¢o policial, mas tern 
receio de se identificar. · 

"Eles chamavam o Jamys de 
'neguido folgado'. Depois de ba-

Tropa de Choque 
foram chamados para refor~o). 
"Eu queria saber em qual viatura 
estava meu filho, mas eles nao fa
lavam", contou a mae, que mora 
na mesma rua de Jamys. "Quan-

.. do soube em que viatura ele esta
va, eu batia no vidro e chamava o 
nome dele, mas ele nao respon
dia. E os policiais nao abriam a 
viatura", ressaltou a irma da vfti-
ma, Patricia. ~ · l. · 

· ··. · 0 que a familia da Jamys e os 
· moradores reqlamaram ~ . que . os 
policiaiSnao cha'iilaram' o·Siate e 
ainda ficaram· cerca de 40 minu
tos parados no local, com a vfti-· 
ma dentro da viatura, sem qual
quer atendimento medico. "Eles 
fizeram isso para fugir do flagran
te, porque sabiam que o meu filho 
ja tinha morrido de tanto apa
nhar", reclamou a mae da vftima. 

Ela tambem afirmou que a po
licia tentou engana-los. "Li na 

Sepultamento, ontem: "lsso s6 aconteceu porque somas pobres" 

10a (Subdivisao da Policia Civil), 
a gente perguntou para onde ti
nham levado o Jamys e eles disse
ram que era para o Hospital Uni
versitario (HU). S6 que um amigo 
nosso viu as viaturas no PAM 
(que fica proximo a del~gacia) e 
nos fomos la. Meu filho nem foi 
atendido porque ja estava mor
to", lamentou. 

Justi~a 
A morte do carregador gerou 

uma grande revolta entre os mo
radores. Na casa da vftima, di
versos cartazes foram fixados 
com os dizeres "policia- her6i ou 
bandido", "Racismo na favela
queremos justi~a" e "'A quem ·pe
dir J usti~a quando a policia 
mata?". 

"0 J amys era uin rapaz born, 
alegre. Nao era vagabundo. Ele 
trabalhava -e nao tinha ·feito 

. ·nada de errado. Podia: ter bebido 
• • • t • '" .. \ .. • ~ ' ,., 

. um pouco e mesmo queJivesse · 
falado algo contra a policia, nun
ca devia ter recebido o que rece
beu. Isso s6 aconteceu porque 
aqui somos pobres. S6 que isso 
nao pode mais ficar assim. Ou 
logo vai ter outro colega nosso 
morto? E preciso Justi~a", afrr
mou uma amiga da vftima, que 
nao quis se identificar. · 

,._ S'I'BLU MEluGDL 

~ .car~ ~er;4 ([Uf! niio 
t~jUhos?J!es.moqueo 

meu filho tivesse 
desacatado, eles niio 
poderiam espancar, tinham 
que algemar e levar preso. 
Que po[{cia e essa?" 

SUEll APARECIDA PAULA TEODORO 
WedeJamys 
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