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1. INTRODUÇÃO: 

A sociedade está em constante mutação e cabe à ciência jurídica e às leis 

acompanhar essa transformação, sob pena de permanecer totalmente alheia às 

reais necessidades do povo e carecer de real legitimidade. Nesse cenário, 

podemos observar a necessidade de novas modalidades contratuais no Direito 

Civil, novos mecanismos de solução de litígios no Direito Processual – dentre 

outras necessidades que aqui poderiam ser citadas. 

Em matéria penal, o surgimento de novos bens jurídicos que carecem de 

proteção – e a sua efetivação – parece ser o maior desafio do século atual. Nesse 

cenário, a proteção ambiental tem se erigido como uma das necessidades da 

vida moderna. Cada vez mais se dedica atenção a esse tema, que por sinal tem 

ganhado força nos debates doutrinários – é incontroversa a imprescindibilidade 

de um meio ambiente saudável para o desenvolvimento de uma vida humana 

digna. 

Em matéria de proteção ambiental, surge a necessidade de combater a poluição, 

principalmente em uma de suas modalidades, intitulada poluição sonora. Com o 

surgimento de aparelhos de som automotivos cada vez mais potentes, tal 

necessidade ganhou força, gerando um verdadeiro conflito entre liberdade 

individual e necessidade de contenção de emissões abusivas de ruído. 

A verdadeira solução para a controvérsia encontra-se no equilíbrio. Esse 

pequeno e sucinto estudo buscará analisar as repercussões penais do uso 

abusivo de equipamentos sonoros instalados em veículos automotivos e sua 

verdadeira lesividade social. Buscará, através de uma análise crítica sobre a 

atuação prática das instâncias de controle, selecionar os pressupostos 

necessários para a potencial incidência do direito penal. 
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2. COMPLEXIDADE DA SOCIEDADE MODERNA E SURGIMENTOS DE NOVOS 
BENS JURÍDICOS: 

Não se ignora que a sociedade muda, as relações entre os indivíduos ganham 

complexidade e a tábua de valores que até então regia o direito penal começa a 

ser contestada em busca de um novo sistema, mais eficaz, econômico e efetivo 

garantidor da manutenção do correto desenvolvimento dos contatos sociais. 

Nota-se que a evolução social faz com que criem-se pontos de tensão entre a 

sociedade e o próprio Direito. Assim 

[...] de nada serve, todavia, a assertiva genérica constante no 
discurso jurídico dominante, que postula a relação próxima e 
existente entre o Direito e a estrutura social. O maior problema de 
todo esse relacionamento turbulento coloca-se na forma como essa 
interação é promovida (MOTTA, 2008, p. 13) 

 

Com a crescente evolução social, alguns bens jurídicos – até então considerados 

como os únicos essenciais para a manutenção de uma sociedade equilibrada – 

vão perdendo espaço no conturbado cenário da repressão penal. Surge assim o 

fenômeno da metamorfose legislativo-penal para a proteção dos bens jurídicos 

da sociedade moderna (SILVA-SÁNCHEZ, 2011). 

Não se ignora essa etapa de transição e nem se faz um juízo negativo sobre o 
fenômeno. O que se busca é fazer uma análise crítica do mesmo, combatendo 
uma – desnecessária e indevida – inflação legislativa sem controle. Repugna-se a 
atitude oficial das instâncias de controle penal em classificar como penalmente 
relevante uma conduta que não oferece o mínimo de lesividade necessária que 
justifique a interferência do mais grave e cruel dos ramos do direito. 

A proteção de bens jurídicos metaindividuais tem se mostrado como uma 

tendência irrefutável. Sobre o conceito de tais bens jurídicos, precisa é a seguinte 

lição: 

Bem jurídico metaindividual seria uma espécie de bem jurídico que, 
ultrapassando o interesse individual, passa a abranger interesses de 
grupos determinados, determináveis ou indeterminados de pessoas, 
de forma que os indivíduos não detêm sua disponibilidade sem 
afetar a coletividade. O sistema de saúde, econômico, tributário, 
financeiro, consumerista e o meio-ambiente seriam exemplos de 
bens jurídicos supra-individuais, pois sua violação acarretaria reflexos 
em grupos sociais ou em toda sociedade, conforme o caso concreto. 
(GOES, 2011, grifos nosso) 
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Segundo Silva-Sánchez (2011) a crescente necessidade de proteção a essas 

modalidades de bens jurídicos pode eventualmente levar ao surgimento de um 

direito penal máximo, com a ilegítima interferência do mecanismo penal em 

modalidades que não caberiam a ele. O “big-bang legislativo1” contribui para a 

banalização do próprio direito penal, aplicando-o em uma quantidade 

desnecessária de casos. Infelizmente, mantêm-se entre nós a cultura (totalmente 

falsa e equivocada) de considerá-lo verdadeira solução mágica para os 

problemas sociais – é a faceta política do direito penal como típica “instância de 

controle” ou “medida populista de pseudo-pacificação2 social”. 

Em matéria ambiental, ressalta-se que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é um bem jurídico difuso que realmente necessita de proteção. 

Tanto o é que conta inclusive com previsão constitucional. Eis o conteúdo do 

artigo 225 da nossa carta magna de 5 de outubro de 1.988: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados. 

 

Da necessidade da proteção ambiental não sem tem a menor das dúvidas. O 

próprio §3º do dispositivo citado diz expressamente que as atividades lesivas ao 

meio ambiente sujeitarão os infratores às medidas previstas em lei. O que se 

                                                           
1
 Expressão comum na doutrina moderna para designar a quantidade absurdamente alta de leis 

vigentes no nosso ordenamento jurídico – a expressão representa uma tendência em que o 
fenômeno de aumento de leis – principalmente penais – não parece ter “freios”. Sobre natureza 
humana e a necessidade em legislar, bem acentuou Khalil Gibran: “Vós vos deleitais em fazer leis, 
e ainda mais em infringi-las” (GIBRAN, 2006, p. 69) 
2
 No Brasil ainda vigora a cultura de que após a introdução de um novo tipo penal – ou o 

agravamento da pena de um tipo até então existente – a proteção ao bem jurídico se tornaria 
mais eficaz. Pura ingenuidade – ou seria um artifício populista? Afinal, a população vê com bons 
olhos a criminalização e a implantação de uma política criminal punitivista – e com desconfiança 
a aprovação legislativa de medidas minimalistas. Com o direito penal rígido aperfeiçoa-se o 
espetáculo punitivo. Já, no seu tempo, advertia Beccaria (2000, p. 64): “as falsas idéias que os 
legisladores fizeram da utilidade são uma das fontes mais fecundas de erros e de injustiças. [...] É 
ter idéias falsas de utilidade sacrificar mil vantagens verdadeiras ao receio de uma desvantagem 
imaginária ou pouco importante.” 
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procura questionar é a eficácia, a justiça e a proporcionalidade dos meios 

utilizados para a proteção do bem jurídico citado. 

A crescente “onda de proteção ambiental”3 parece não ter deixado o cenário 

jurídico-penal ileso a críticas. A legislação penal aplicada aos crimes ambientais 

(Lei Federal 9.605/98) traz – na maioria dos casos – figuras típicas totalmente 

abertas, deixando ao absoluto arbítrio do intérprete a tarefa de tipificação penal 

das condutas analisadas. Para conter possíveis divergências na exegese, nota-se 

uma crescente transferência de atribuições para a administração pública – sob 

respaldo do exercício do poder regulamentar – em definir os exatos limites dos 

tipos penais ambientais. 

A falta de descrição precisa dos tipos penais sempre foi mal vista pela doutrina 

penal moderna. A voz crítica mais expressiva dessa técnica antigarantista é de 

Luigi Ferrajoli, em sua obra “Direito e Razão”. Merece transcrição as palavras do 

pensador italiano buscando rechaçar a violação do princípio da legalidade – na 

vertente da taxatividade – comumente presente em figuras típicas muito amplas: 

No plano das técnicas jurídicas, estas representações se refletem em 
uma desvalorização do papel da lei como critério exclusivo e 
exaustivo da definição dos fatos desviados. A técnica mais difundida 
é a previsão de figuras de delito elásticas e indeterminadas, idôneas 
para conotar, em termos vagos ou valorativos, modelos globais de 
desvio – como a obscenidade, o desacato, a propaganda ou a 
associação subversiva, a associação de tipo mafioso, a ofensa à moral 
familiar e similares – em vez de indicar univocamente tipos de delito 
empiricamente determináveis. [...] de conformidade a estes critérios 
de definição substancial do desvio punível, produz-se um 
esvaziamento objetivo daquela garantia fundamental que é o 
princípio da estrita legalidade, em virtude do qual ninguém pode ser 
punido senão por um fato já cometido e exatamente previsto na lei 
como delito. (FERRAJOLI, 2010, p. 45) 

 

A doutrina pátria não poupa críticas em relação à exagerada amplitude dos tipos 
penais ambientais, argumentando que a manutenção no ordenamento de 
mandados de incriminação vagos e imprecisas chancela a adoção de um sistema 

                                                           
3
 A expressão foi utilizada na intenção de retratar um conteúdo pejorativo. Busca-se evidenciar a 

total falta de congruência do ordenamento penal ambiental do nosso país – embora a execução 
prática das medidas legais consiga ser ainda mais ilógicas. Tornou-se bonito e politicamente 
correto defender o meio ambiente de forma a legitimar qualquer tomada de decisão em favor da 
“proteção ambiental” – mesmo quando o custo seja o total desprezo aos princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. É a verdadeira adoção do critério de utilidade 
como baluarte da aplicação das leis – com “os fins justificando os meios”. 
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punitivista – a sede de punir do estado se sobrepõe a obediência ao princípio da 
legalidade (sob o prisma da taxatividade). 

4. SOM AUTOMOTIVO NAS SOCIEDADES MODERNAS: 

Veículos automotores contam com equipamentos de som cada vez mais 

potentes, o que podem causar vários tipos de prejuízos ao equilíbrio do meio 

ambiente. O som automotivo está presente em todas as cidades brasileiras e 

pode ser considerada uma verdadeira paixão do brasileiro, ou até mesmo uma 

praga dos grandes (nem tanto) centros urbanos – depende do ponto de vista. 

Jovens e adultos lotam encontros realizados especificamente para demonstração 

da potência e beleza dos equipamentos instalados nos veículos que circulam por 

todo nosso país. Até então, nada a criticar. 

O que acontece é que, infelizmente, muitos proprietários costumam trafegar 

com seus veículos utilizando tais equipamentos em volumes totalmente 

desarrazoados, causando ruídos excessivos e importunando a tranqüilidade 

alheia. Tais condutas devem ser combatidas pela legislação, sob pena de surgir 

um verdadeiro caos, na medida em que a audácia de tais condutores não 

costuma ter limites plausíveis. 

Utilizar os equipamentos de som instalado no veículo emitindo ruídos em níveis 

intoleráveis pela legislação pode configurar infração administrativa e 

eventualmente penal, sujeitando o agente às penas da lei – não abordaremos o 

plano moral4 por não constituir parte integrante do direito penal, mas desde já 

registramos a opinião de que tal conduta constitui verdadeira falta de respeito. 

5. POLUIÇÃO SONORA: 

O Lei 6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente) definiu o meio 

ambiente em eu artigo 3º, inciso I, como “o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga 

e rege a vida em todas as suas formas”. Em uma concepção ampla, meio 

ambiente “abrange toda a natureza (natural) e artificial, assim como os bens 

culturais correlatos” (CAPEZ, 2007, p. 45). 

                                                           
4
 Sobre a impossibilidade de incidência da sanção penal em questões morais, já nos alertava 

Gibran (2006, p. 67): “[...] e se algum dentre vós quiser punir em nome da retidão, e deitar o 
machado na árvore do mal, que olhe também para as suas raízes; e na verdade ele encontrará as 
raízes do bem e do mal, frutífero e infecundo, entrelaçadas no coração silente da terra.” 
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O conceito de poluição encontrado na Lei de Política Nacional no meio ambiente 

é bem abrangente – o que torna oportuna a transcrição integral do dispositivo 

que o define: 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  
c) afetem desfavoravelmente a biota;  
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos;  

 

Sintetizando, poluição é “qualquer tipo de degradação do meio ambiente 

decorrente da atividade humana de nele introduzir substâncias ou energias 

prejudiciais, ocasionando danos aos diversos ecossistemas” (CAPEZ, 2007, p. 

133). 

Tendo em vista que a poluição é uma degradação do meio ambiente, a poluição 

sonora – como espécie do gênero que hora se analisa – é aquela provocada pela 

emissão de níveis excessivos de ruídos. Além da perda auditiva, a exposição 

constante a níveis de ruído excessivos pode causar, segundo Capez (2007, p. 432) 

“hipertensão, gastrite e lesões do sistema nervoso”.  

Partindo do pressuposto de que a poluição sonora se traduz na emissão 

excessiva de ruídos, resta imprescindível a conceituação do que seja um ruído 

para uma melhor análise do tema: 

Pode-se afirmar que som é qualquer variação de pressão (no ar, na 
água...) que o ouvido humano possa captar, enquanto ruído é o som 
ou o conjunto de sons indesejáveis, desagradáveis, perturbadores. O 
critério de distinção é o agente perturbador, que pode ser variável, 
envolvendo o fator psicológico de tolerância de cada indivíduo. 
(FIORILLO, 2003, p. 116). 

 

Nas palavras de Machado (2004) o ruído possui natureza jurídica típica de um 

agente poluente. A diferença entre ele e outros agente poluentes – como os da 

água, do ar, do solo, diz respeito ao objeto da contaminação. O ruído afeta 

principalmente os homens. 
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6. TESES RELATIVAS À (A) TIPICIDADE DA POLUIÇÃO SONORA FRENTE AO 
ARTIGO 54 DA LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS: 

Nota-se que a lei não veda a simples propriedade do som automotivo5. O que se 

veda é a prática de condutas que possam colocar em xeque a manutenção do 

equilíbrio ambiental por meio da poluição sonora. Não se pode utilizar o 

equipamento de som automotivo de forma a ultrapassar os limites permitidos. O 

“crime” pode eventualmente se configurar (ou não) com o mau uso, não com a 

propriedade ou a simples posse ou detenção. Nesse sentido, é esclarecer o teor 

do artigo 54 de lei de crimes ambientais: 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 
flora: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 1º Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

 

Além do mais, nos dizeres de Capez (2007, 2, p. 133) “não é qualquer punição 

que será punida, mas somente aquela que resultar danos à saúde humana, 

mortandade de animais ou destruição significativa da flora”.  

O elemento normativo do tipo consiste na expressão “resultar danos à saúde 

humana, mortandade de animais ou destruição significativa da flora”. Portanto, 

diante de tal elemento, surgem algumas dúvidas: quando a poluição sonora 

possui potencialidade lesiva a ponto de causar danos à saúde humana? Quais os 

níveis de emissão de ruídos hábeis a gerar a mortandade de animais ou a 

destruição significativa da flora? A resposta a essas perguntas são indispensáveis 

para a tipificação da infração penal em tela. 

É preciso pensar sobre a correta exegese do tipo penal em comento para não 

subtrair dele uma significação que possa gerar – e acredite, no Brasil, gera – 

abusos na prática. Tem sido comum a atuação dos órgãos oficiais de forma 

totalmente radical e equivocada, arbitrando multas de valores altíssimos e 

conduzindo o infrator à delegacia de polícia para lavratura do auto de prisão em 

                                                           
5
 Parece ser pacífico que a vedação da simples propriedade do som automotivo violaria de forma 

direta os incisos XX (“ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de 
lei”) e XXII (“é garantido o direito de propriedade”) do artigo 5º da nossa carta constitucional de 
1.988 – caso a imposição fosse administrativa. Em se tratando de lei prevendo tal hipótese, 
somente a violação do direito de propriedade persistiria. 
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flagrante com respaldo no artigo em comento. Mas até que ponto a lei respalda 

essa forma de atuação? Eis o que tentaremos esclarecer.  

Antes dessa análise, deve ficar claro que é requisito para a intervenção penal “a 

real lesividade social da conduta, ou seja, é necessário que não se trate apenas 

de um comportamento interno, mas de uma conduta exteriorizada capaz de 

lesar ou expor terceiros a risco” (JUNQUEIRA, 2009, p. 29). É pressuposto 

inafastável para a configuração do delito de poluição sonora a potencialidade do 

nível de emissão de ruídos no que se refere à causação de danos ao ser humano, 

aos animais ou à flora. 

O simples incômodo não é capaz de gerar responsabilidade penal. Considerar o 

uso de determinado equipamento de som como inoportuno e desrespeitoso não 

autoriza por si só a propagação de atitudes heróicas por parte dos órgãos de 

repressão. O cidadão deve obediência à lei penal – sob pena de cometer um 

crime ou contravenção, em caso de eventual infração. Cabe a lei determinar os 

níveis de violação a determinado bem jurídico que autorizam a atuação do juízo 

penal. Qualquer opinião pessoal da vítima6 ou do agente estatal responsável pela 

repressão de tais condutas é totalmente irrelevante. É pacífico que o direito não 

é sinônimo da moral, o que dizer então do direito penal? Sobre a separação 

entre direito e critérios extrajurídicos, é oportuna a crítica ao substancialismo 

penal: 

Enquanto o convencionalismo penal comporta a rígida separação 
entre o direito e outros critérios extrajurídicos de qualificação ou de 
valoração, além da igualdade dos sujeitos e dos âmbitos seguros de 
liberdade negativa, o substancialismo penal, ao revés, está informado 
pela confusão entre direito e moral, ou entre direito e natureza, 
permitindo discriminações subjetivas e invasões incontroláveis na 
esfera de liberdade dos cidadãos. (FERRAJOLI, 2010, p. 46). 

 

No artigo em comento, o bem jurídico protegido é o equilibro ecológico, sendo 

absolutamente necessária para tipificação penal a capacidade da conduta em 

causar danos à saúde humana (os danos devem ser prováveis, não apenas 

possíveis – o direito penal não cuida de possibilidades), a morte ou matança de 

animais (não basta a simples possibilidade de matar um animal, mas sim, a 

probabilidade de matar dois ou mais animais) ou a destruição significativa da 

flora (a conduta deve ser capaz de causar a extinção de considerável parcela da 
                                                           
6
 Já dizia Beccaria (2000, p. 76), homem com visão superior ao seu próprio tempo: “[...] o castigo 

é medido pelo prejuízo causado à sociedade, e não pela sensibilidade do réu.” 
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vegetação). A prática revela outra realidade: embriaga-se com a 

desproporcionalidade sob a falácia da necessidade de matar a sede punitivista, 

em autêntica preservação da lei (???) e da ordem (???). 

6.1. Da impossibilidade de enquadramento da poluição ambiental no artigo 54 
da lei 9.605/98 

O projeto de lei que deu origem à atual Lei de Crimes Ambientais contava com 

um tipo penal específico no que se refere à poluição sonora. A redação do artigo 

59, segundo Marques (2005), punia a produção de sons, ruídos ou vibrações em 

desacordo com as prescrições legais ou regulamentares ou desrespeitando as 

normas sobre emissão e imissão de ruídos e vibrações resultantes de quaisquer 

atividades. 

Acontece que tal previsão foi vetada em razão da desproporcionalidade, já que a 

lei de Contravenções Penais (mais precisamente no artigo 42) previa conduta 

assemelhada com a pena bem menor. Com o veto, alguns aplicadores buscaram 

ampliar a norma do artigo 54 da lei de crimes ambientais de forma a abarcar a 

poluição sonora, em autêntica analogia em desfavor do réu – o que é vedado em 

direito penal. 

Corroborando com tal entendimento, precisos são os seguintes comentários: 

Tal interpretação extensiva, provocada por um alargamento da 
abrangência do delito previsto no art. 54 para abarcar também fatos 
relacionados à poluição sonora, mostra-se amplamente inadmissível, 
pois fere o princípio da legalidade, implica analogia contra o réu e 
denota um abuso contra as liberdades individuais dos cidadãos, 
manifestando-se como mais uma expressão daqueles que têm ânsia 
por regular a sociedade sob a força do autoritarismo. 
Tal afirmação se baseia no fato de que a criminalização de condutas 
deriva de um critério exclusivamente político do legislador a quem 
compete, diante da nocividade da conduta à sociedade, em 
determinada época, erigir o comportamento à condição de crime, 
imputando-lhe a pena correspondente. 

 

O veto presidencial que se operou em relação ao artigo 59 se baseou na ausência 

de proporcionalidade entre a conduta prevista no tipo penal (poluição sonora) e 

a pena até então cominada. Tentar abarcar a conduta no artigo 54 é realizar 

típica interpretação extensiva de um tipo penal aberto de forma a tipificar uma 

conduta que o próprio estado quis considerar atípica – o que fica claro quando 

da análise das razões do veto presidencial. 
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Acontece que barbáries de uma exegese fomentada unicamente pela ânsia da 

aplicação da sanção penal não param por aí. O atual artigo 54 da lei 9.605/98, 

cuja pretensão dos intérpretes é de abarcar a conduta presente no então vetado 

artigo 59 possui ainda pena grave do que a previsão que este trazia. O artigo 59 

previa a pena de detenção de três meses a um ano e multa e teve o veto 

fundamentado na desproporcionalidade da pena. Já o artigo 54 da lei possui 

pena de reclusão de um a quatro anos e multa. Esse fato por si só demonstra o 

absurdo jurídico de se aplicar à conduta tipificada no artigo vetado as penas do 

artigo 54 da legislação então vigente. 

Entender de forma distinta chega à beira do absurdo. O entendimento adotado 

normalmente pelo Ministério Público e pelas autoridades no geral, enquadrando 

a conduta de poluição sonora no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais 

[...] além de se ferir o princípio da legalidade, além de se utilizar da 

analogia in malam parte, ainda estar-se-ia recrudescendo a pena de 

um delito para o qual o legislador já havia, de acordo com os valores 

da sociedade, estipulado sanção bem menos gravosa (MARQUES, 

2005). 

 

Não se pode ceder ao judiciário a prerrogativa de suprir as lacunas eloqüentes do 

legislativo, sob pena de usurpação da função legiferante – em nítida violação à 

tripartição dos poderes e ao estado democrático de direito. Esse fator fica ainda 

mais claro no plano penal, onde deve haver estrita obediência à legalidade 

estrita, sob pena de criação de um verdadeiro direito penal de emergência.  

Diante da intenção inequívoca do legislador em não tipificar determinada 

conduta, não cabe ao aplicador do direito arbitrariamente buscar enquadrá-la 

em tipo penal mais grave. Não se está aqui defendendo a poluição sonora e os 

infratores da lei, mas apenas preservando o princípio da legalidade da forma 

como deve ser preservado em um estado que se diz democrático. Somente os 

defensores de uma ditadura dos juízes podem desprezar a legalidade e sustentar 

um direito penal de pura conveniência. No mesmo sentido, afirma Marques 

(2005): 

Com isso, não se tem por objeto neste curto artigo fazer um libelo 
em defesa da poluição sonora, posto que são notórios os problemas 
sociais decorrentes de tal fato, todavia, enquanto não existir um tipo 
penal específico regulando a conduta, cuja descrição cuide dos níveis 
de decibéis permitidos e proibidos, tratando da reiteração da 
conduta, bem como da potencialidade lesiva da poluição sonora à 
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saúde, impõe-se concluir que inexiste no direito penal pátrio crime 
de poluição sonora, restando aos incomodados recorrer ao art. 42 da 
Lei de Contravenções Penais, ou valer-se de ações cominatórias, no 
âmbito cível, visando impor ao perturbador uma obrigação de não-
fazer. 
Pensar diferente é ser conivente com as "autoridades" que saem às 
ruas fechando malas de automóveis, impondo toque de recolher às 
dez horas da noite, ou até mesmo querendo calar os sinos de Igrejas, 
ensinando a todos, dessa forma, como não ser cidadão, restringindo 
em demasia as liberdades individuais e disseminando a insipiente 
frase de que o direito de um acaba quando o do outro começa. 

 

Negar a aplicação arbitrária e deturpada da lei está longe de guardar qualquer 

consonância com a propagação e defesa de condutas lesivas ao meio social. Não 

se advoga em favor dos agentes que não estão respeitando a lei, mas apenas 

busca-se a aplicação das penas que a lei comine, não a opinião das doutas 

autoridades (administrativas ou judiciais), que definitivamente, não possuem 

capacidade criativa – mas apenas declarativa –em matéria penal.  

Em caso de poluição sonora, diante da ausência de tipificação na lei dos crimes 

ambientais, busca-se a aplicação da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei 

3.688/43). O artigo 41 do citado diploma normativo traz o tipo contravencional 

de perturbação do sossego, atribuindo ao agente que o cometer a pena de 

prisão simples de quinze dias a três meses ou multa. 

6.2. Resolução 204 do CONTRAN como limites à caracterização da poluição 
sonora 

Nota-se que segundo o entendimento até então sustentado, o delito previsto no 

artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais não pode abarcar a poluição sonora, 

podendo tal conduta eventualmente configurar a Contravenção Penal prevista 

no artigo 41 do Decreto-lei 3.688/43. 

Mas ainda fica a dúvida de quais seriam os limites para configuração da 

contravenção penal em tela (ou do suposto crime ambiental do artigo 54, para os 

que entendem que tal dispositivo ainda é aplicável aos casos de poluição 

sonora). 
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É de conhecimento comum que a medida utilizada para mensurar o nível de 

ruído7 de determinado ambiente é chamada de decibéis (no plural). Sobre a 

unidade de medida, mostra-se oportuna a transcrição do seguinte trecho: 

O decibel (dB) é uma medida da razão entre duas quantidades, sendo 
usado para uma grande variedade de medições em acústica, física e 
eletrônica. O decibel é muito usado na medida da intensidade de 
sons. É uma unidade de medida adimensional, semelhante à 
percentagem. A definição do dB é obtida com o uso do logaritmo. 
(Em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Decibel>. Acesso em: 04 ago. 
2011) 

 

O som é composto por ondas que variam em intensidade e freqüência, sendo 

esta última medida em hertz (hz). Quando o assunto é decibéis, estamos 

tratando justamente da intensidade sonora, não da variação de freqüência de 

uma determinada onda. Tal observação é muito importante para 

compreendermos que a distância é fundamental no processo de medição de 

ruídos. A ausência de métodos para especificarem a distância do objeto da 

perícia inviabiliza a constatação do nível de ruído produzido por este. Apenas a 

título de ilustração: 

FIGURA 1: 

 

Observando-se a figura acima, constatamos que há um decréscimo 
da ordem de 6 dB à medida que se dobra a distância. Nesse caso, 
partindo-se de um Nível de Energia Sonora (NES) de 159 dB na fonte 

                                                           
7
 Ou som, tendo em vista o significado da palavra “ruído”, que por si só, já traz a idéia de 

incômodo ou perturbação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Decibel
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(motor do avião) temos um Nível de Pressão Sonora (NPS) de 120 dB 
a uma distância de 25m. 
A partir das equações (5), (7), (8) e (9) obtém-se NPS = [NES – 20 log r 
– 11], e pode-se calcular o Nível de Pressão Sonora que chega até os 
ouvidos do receptor conhecendo-se o Nível de Energia Sonora da 
fonte e a distância entre o receptor e a fonte. Assim, para as 
respectivas distâncias de 25m, 50m, 100m, 200m e um valor para 
uma distância bem mais elevada, como por exemplo, 12.800m, tem-
se: 
 
FIGURA 2: 

 
 
O que vem a corroborar com o conceito de que uma grande 
quantidade de energia é representada por um número 
aparentemente pequeno transcrito em decibéis. Segundo: para uma 
grande redução dessa energia, seja ela por isolamento acústico, por 
barreira acústica ou ainda, como nesse exemplo, pelas perdas 
ocasionadas pela distância da fonte até o receptor, aparentemente a 
redução em decibéis não parece ser tão significativa, embora se 
possa afirmar fisicamente que o seja. E que também por isso o 
isolamento acústico de ambientes fechados é um assunto bastante 
complexo, cuja solução depende de vários fatores (técnicos e 
econômicos), e bom senso para se conseguir um nível aceitável de 
convivência com o ruído. (Em: 
<http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-
poluicao-sonora/poluicao-sonora-19.php>. Acesso em: 04 ago. 2011 

 

Isto se dá pelo fato de que a distância é inversamente proporcional à quantidade 

de ruídos produzidos – quanto mais próximos o objeto da perícia, maior vai ser o 

nível de pressão sonora verificada (isso explica o fato de que uma turbina de um 

avião pode ser ensurdecedora ou significar um mero ruído sem potencialidade 

lesiva, de acordo com a distância do observador em relação ao objeto - avião). 

As considerações realizadas são importantes para deixar evidente que é 

impossível mensurar determinado nível de ruído como potencialmente lesivo ou 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-poluicao-sonora/poluicao-sonora-19.php
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-poluicao-sonora/poluicao-sonora-19.php
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não quando o método utilizado em sua aferição não inclui a distância de tal 

objeto como pressuposto. O mesmo objeto analisado pode ultrapassar 

facilmente os 100 decibéis ou produzir um ruído muito abaixo dos 50 decibéis 

sem a alteração do seu funcionamento, apenas com o distanciamento do 

decibelímetro do mesmo. 

Apenas a título de exemplo, cita-se alguns níveis de ruído produzido em 

atividades humanas rotineiras: 

Nível de ruído provocado (aproximadamente – em decibéis) 
- torneira gotejando (20 db) 
- música baixa (40 db) 
- conversa tranqüila (40-50 db) 
- restaurante com movimento (70 db) 
- secador de cabelo (90 db) 
- caminhão (100 db) 
- britadeira (110 db) 
- buzina de automóvel (110 db) 
- turbina de avião (130 db) 
- show musical, próximo as caixas de som (acima de 130 db) 
- tiro de arma de fogo próximo (140 db) 
(Em: <http://www.suapesquisa.com/pesquisa/poluicao_sonora.htm> 
Acesso em: 04 ago. 2011) 

 

Basta uma simples análise superficial para constatar que caso o nível de 65 

decibéis fosse realmente danoso ao meio ambiente (limite ordinariamente 

utilizado pelos órgãos oficiais para enquadramento da conduta como crime de 

poluição sonora) grande parte das atividades humanas deveriam ser paralisadas 

– o que desencadearia efeitos caóticos em nossa sociedade. 

Não bastassem os fundamentos já apresentados, a legislação federal, ciente de 

que a questão da emissão de ruídos emitidos por equipamentos de som 

instalados em veículos automotivos carecia de regulamentação, buscou trazer 

regras claras para a questão. 

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), no uso de suas atribuições, editou 

a Resolução 204, regulamentando o nível de freqüência sonora permitido por 

parte dos equipamentos sonoros instalados em veículos e a metodologia para a 

medição. 

Nos termos da citada resolução, para caracterização da infração administrativa 

do artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal 9.503/97) a medição 

http://www.suapesquisa.com/pesquisa/poluicao_sonora.htm
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deveria seguir algumas regras. Cita-se o artigo do Código de Trânsito Brasileiro 

em análise: 

Art. 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou 
freqüência que não sejam autorizados pelo CONTRAN: 
Infração - grave; 
Penalidade - multa; 
Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.  

 

Mostra-se conveniente a transcrição dos trechos da Resolução 204 do Conselho 

Nacional de Trânsito necessários à correta compreensão do tema: 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN [...] 
CONSIDERANDO que a utilização de equipamentos com som em 
volume e freqüência em níveis excessivos constitui perigo para o 
trânsito; 
CONSIDERANDO os estudos técnicos da Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego - ABRAMET e da Sociedade Brasileira de 
Acústica; 
RESOLVE: 
Art. 1º. A utilização, em veículos de qualquer espécie, de 
equipamento que produza som só será permitida, nas vias terrestres 
abertas à circulação, em nível de pressão sonora não superior a 80 
decibéis - dB(A), medido a 7 m (sete metros) de distância do veículo. 
Parágrafo único. Para medições a distâncias diferentes da 
mencionada no caput, deverão ser considerado os valores de nível de 
pressão sonora indicados na tabela do anexo dessa resolução. 
Art. 3º. A medição da pressão sonora de que trata esta Resolução se 
fará em via terrestre aberta à circulação e será realizada utilizando o 
decibelímetro, conforme os seguintes requisitos: 
§ 1º. O decibelímetro, equipamento de medição da pressão sonora, 
deverá estar posicionado a uma altura aproximada de 1,5 m (um 
metro e meio) com tolerância de mais ou menos 20 cm. (vinte 
centímetros) acima do nível do solo e na direção em que for medido 
o maior nível sonoro. 
§ 2º. Para determinação do nível de pressão sonora estabelecida no 
artigo 1º., deverá ser subtraída na medição efetuada o ruído de 
fundo, inclusive do vento, de no mínimo 10 dB(A) (dez decibéis) em 
qualquer circunstância (grifos nossos). 
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Fica evidente que a medição deve ser realizada com respeito a um método 

específico, sendo inócua e incapaz de criar qualquer responsabilidade (seja 

administrativa ou penal) a medição do nível de ruído realizada ao arbítrio da 

autoridade – sem o mínimo de critério e impossibilitada de constatar a 

potencialidade da pressão sonora averiguada. Nota-se a falácia do método 

normalmente utilizado pela Polícia Militar de Minas Gerais8 para caracterização 

da infração em comento, uma vez que usualmente não há menção no Auto de 

Infração da distância e muito menos das demais regras técnicas necessárias à 

correta medição. 

A Resolução 204 do CONTRAN estabeleceu os métodos de medição justamente 

em razão de estar evidenciado que o nível de pressão sonora verificável não é 

fixo, mas sim variável em relação à distância do objeto sob exame pericial 

(conforme ressaltado anteriormente). 

O embasamento legal normalmente utilizado para a aplicação da penalidade 

administrativa no Estado de Minas Gerais é o Decreto Estadual 44.844/08, mais 

precisamente no seu artigo 83, que traz a regra de que “constituem infrações às 

normas sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, as 

tipificadas no Anexo I.” O código do decreto estadual que teria servido de 

sustentação para a aplicação da penalidade é o 122. O anexo I do presente 

decreto traz o conteúdo do código 122: 

Código: 122 
Especificação das Infrações: Causar poluição ou degradação 
ambiental de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em 
dano aos recursos hídricos, às espécies vegetais e animais, aos 

                                                           
8
 Utilizou-se no artigo o procedimento realizado pela Polícia Militar de Minas Gerais e a 

respectiva legislação estadual normalmente aplicada no caso concreto. 
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ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que 
prejudique a saúde, a segurança, e o bem estar da população. 
Classificação: Gravíssima 
Pena: - multa simples;  

- ou multa simples e embargo de obra ou atividade;  
- ou multa diária. 

 

O Anexo I do presente decreto é claro em estabelecer que apenas poder-se-ia 

configurar a infração em comento quando o ruído causado fosse capaz de 

prejudicar a saúde, a segurança e o bem estar da população. Portanto, não 

apenas o crime ambiental estaria subordinado a esses preceitos, mas inclusive, a 

infração administrativa deveria atender a esse elemento normativo para sua 

caracterização. 

Do ponto de vista administrativo, a intenção não é questionar a competência 

federal e estadual para estabelecer normas ambientais. É sabido que cabe ao 

estado da federação e também ao município legislar sobre esta matéria. O que 

se questiona é a imprescindibilidade – para a caracterização de um ilícito 

administrativo – da violação do ordenamento jurídico como um todo. A 

interpretação deve ser sistemática, sob pena de contrariar toda a lógica 

hermenêutica e fazer uma análise estanque dos preceitos normativos. 

O fato é simples e claro: a legislação ambiental estadual não estabeleceu índices 

exatos e a metodologia de medição a ser realizada para caracterização do ilícito 

administrativo em análise. A única conclusão lógica que se pode chegar é a de 

que todo nível de ruído que não suplantar os estabelecidos pela legislação 

federal não possui potencialidade lesiva para caracterizar ofensa à “saúde, à 

segurança e o ao bem estar da população e ao meio ambiente” – conforme 

previsto na legislação estadual. A adoção da metodologia estabelecida pela 

legislação federal é pressuposto necessário – mas não suficiente – para 

incidência da legislação estadual, tendo em vista a ausência de norma específica 

nesse aspecto. 

Estender a aplicação da cláusula aberta prevista na legislação estadual sem 

nenhuma espécie de controle é uma ofensa nítida ao princípio da legalidade, 

deixando ao livre arbítrio da autoridade responsável pela medição o 

estabelecimento do nível de ruído e da distância da medição que caracterizariam 

o ilícito – o que é inadmissível no estágio atual da democracia. 
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Os ruídos que não suplantarem o nível estabelecido na resolução 204 do 

Conselho Nacional de Trânsito não possuem idoneidade nem mesmo para 

configurar infração administrativa, portanto, seria contrário à lógica jurídica 

querer qualificá-los como infração penal. 

É corrente na doutrina o ensinamento de que o direito penal é ultima ratio, 

devendo agir em último caso, não sendo capaz de configurar ilícito penal uma 

conduta que não chega a ser ilícita do ponto de vista administrativo. 

6.3. Crime de poluição sonora e teoria da imputação objetiva: resolução 204 do 
CONTRAN como limites para caracterização da criação de risco permitido 

A teoria da adequação e a teoria da relevância, apesar de estabelecerem as 

bases para o desenvolvimento de uma teoria da imputação, formularam-se como 

teorias causais somente devido à força exercida pela dogmática causal que 

considerava a causalidade como centro da teoria do delito (PRAZAK, 2009). 

A clássica busca pela distinção sistemática entre causa e condição orientava no 

sentido do surgimento de uma concepção normativa da imputação do resultado. 

Nesse contexto, surge um novo paradigma, uma nova teoria, capaz de oferecer 

uma possível solução para todos os problemas até então apresentados pelo 

dogma causal: eis a Teoria da Imputação Objetiva. Nas pedagógicas lições de 

Vieira: 

O interesse primordial dessa teoria é identificar as hipóteses em que 

alguém pode ser considerado responsável por determinado resultado 

jurídico, não sob a ótica meramente causal (relação causa-efeito), 

mas sob o aspecto valorativo, vale dizer, quando é justo considerar 

alguém como verdadeiro responsável por determinada lesão a algum 

bem jurídico. Afirma a doutrina que a relação de imputação objetiva 

constitui elemento normativo implícito do fato típico, cuja função 

essencial é a de servir como critério restritivo do dogma causal 

material. (VIEIRA, 2006, p. 5, grifos nossos) 

 

A Teoria da Imputação Objetiva teve como finalidade a superação dos defeitos 

atribuídos às diversas teorias da causalidade. A doutrina, especialmente a alemã, 

a partir da década de setenta do século passado, retomou as antigas posições de 

Richar Honig e Karl Larenz para formular uma nova teoria da imputação objetiva 

do resultado. (FILHO, 2007). 
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Os postulados modernos da imputação objetiva devem ser vinculados, segundo 

Filho (2009), a figura de Claus Roxin. Em linhas gerais “o resultado, segundo 

Roxin, somente pode ser imputado objetivamente ao agente quando tiver 

incrementado, indevidamente, um risco para um bem jurídico tutelado pelo tipo 

penal” (FILHO, 2007, p. 34-35). Além disso, para que haja imputação, tal risco 

deve implicar na alta probabilidade de se converter no resultado típico 

abstratamente previsto e rejeitado ela norma incriminadora. 

O eixo central da moderna teoria da imputação objetiva se deslocou da 

possibilidade de denominação da causalidade e também da separação entre 

feitos que possam ser considerados próprios de elementos acidentais, para, ao 

final, fixar se houve a realização de uma ação criadora de um risco proibido e se 

este risco se converteu no resultado repugnado pela norma (PRAZAK, 2009).  

No sentido do entendimento acima exposto, ainda afirma Prazak (2009) que 

modernamente é pacífico o entendimento doutrinário de que somente pode se 

imputar uma conduta a um sujeito quando este cria um risco juridicamente 

desaprovado que se converta na produção do resultado que a norma busca 

impedir: 

A teoria em estudo, na verdade, deixa de analisar, quanto ao tipo 
objetivo, uma relação de causalidade puramente material. Esta é 
considerada apenas como condição mínima, devendo ser agregada a 
uma condição de natureza jurídica que consiste em observar se o 
resultado previsto pode ou não ser imputado ao autor. Não basta 
portanto apenas que o resultado tenha sido praticado pelo agente 
para autorizar a incidência da relação de causalidade: necessário 
também se mostra a imputação jurídica de tal resultado. 
(STIVANELLO, 2003, p. 71) 

 

A teoria da imputação objetiva parte do preceito de que a vida em sociedade é 

naturalmente criadora de riscos, assim, o direito penal como ultima ratio não 

pode agir quando a conduta geradora do resultado não for criadora de um risco 

proibido juridicamente relevante e esse risco não tiver se convertido no 

resultado indesejado pela norma.  Segundo Capez (2009):  

[...] o Superior Tribunal de Justiça, em um julgado, admitiu a 

incidência no direito penal pátrio, de modo a afastar a tipicidade do 

fato, pois ainda que fosse reconhecido o nexo causal entre a conduta 

dos acusados e a morte da vítima, “à luz da teoria da imputação 

objetiva, necessária é a demonstração da criação pelos agentes de 

uma situação de risco não permitido, não ocorrendo na hipótese” – 



 20 

 

 

STJ, 5ª Turma, HC 46525/MT, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 

21/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 245 (CAPEZ, 2009, p. 2). 

 

Importante se mostra frisar que a imputação se relaciona com “o nexo 

normativo entre a conduta criadora de relevante risco proibido e o resultado 

jurídico (afetação do bem jurídico)” conforme leciona Jesus (2007, p. 33).  

Adotando a teoria da imputação objetiva (majoritária no cenário jurídico-penal 

alemão), reconhecida por grande parte da doutrina penal pátria9, nota-se que se 

o agente criar ruídos em intensidade não superior aos limites estabelecidos pela 

Resolução 204 do Conselho Nacional, não criará um risco proibido. Diante da 

criação de um risco permitido, exclui-se a valoração negativa da conduta, não 

podendo imputar o delito do artigo 54 da Lei 9.605/98 ou a contravenção do 

artigo 42 da Lei de Contravenções Penais ao agente. 

Conduta criadora de risco permitido pelo ordenamento penal não pode ser típica 

em razão da falta do requisito objetivo/valorativo que autorize a imputação 

penal. Essa é a conclusão inequívoca que a teoria da imputação objetiva dá ao 

caso em análise. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora haja consenso de que a poluição sonora gera graves danos para a 

sociedade, limites devem ser impostos para evitar a intromissão ilegítima do 

direito penal em searas que não são próprias da sua competência. 

O direito penal como o mecanismo mais perverso de controle estatal deve agir 

sobre as condutas que realmente possuam alto potencial lesivo do ponto de 

vista social – e científico. No afã de alimentar a fome insaciável do monstro 

punitivista, as autoridades administrativas e judiciárias têm desprezado a 

legislação em vigor no tratamento da poluição sonora. 

Não se nega o fato de vermos essa forma de poluição com “maus olhares”. A 

perpetuação da poluição sonora é indesejada e danosa. O que se afirma é que 

somente através de uma interpretação sistemática das normas em vigor – em 

                                                           
9
 É praticamente pacífica na doutrina brasileira a adoção de aspectos valorativos no tipo penal. O 

que eventualmente se altera é a roupagem. Mesmo os que repelem a Teoria da Imputação 
Objetiva, por considerá-la inoportuna, aderem de certa forma a repulsa ao conceito puramente 
formal de tipo penal (tipo legal). 
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autêntico diálogo de complementaridade – poder-se-á imputar ao agente que 

causar ruídos excessivos a infração correspondente. 

Propaga-se que o Brasil é “o país da impunidade”. Não discordarei da máxima 

que mora na boca – e na mente – da maioria dos cidadãos brasileiros. Que 

existem cifras negras10, altos percentuais de aplicação da prescrição e 

ineficiência dos órgãos responsáveis pela responsabilização penal é fato: está aí 

para todo mundo ver. A assunção do problema não tem o condão de legitimar as 

atitudes punitivistas dos entes estatais como forma de resolvê-lo. Se existe 

algum vício mais pernicioso do que a impunidade, diria que é a sede 

incontrolável de punição que desorienta o aparelho estatal e dá exagerada força 

criativa á atividade judicante em nítida violação à legalidade. 

Sob a falsa – e utópica – premissa populista de rechaçar a impunidade, 

orientamos o sistema com direção à violação de garantias. Sob a pretensão de 

evitar o inevitável, legitimamos verdadeiro “estelionato constitucional”. 

_________ 

DANILO MENESES, Bacharel em Direito pelo Instituto de Ensino Superior 
Cenecista – INESC, pós-graduando em Ciências Penais pela Rede LFG em parceria 
com a Universidade Anhanguera Uniderp, Advogado.  

                                                           
10

 Delitos não absorvidos e/ou selecionados pelos órgãos oficiais de repressão. 
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