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RECOMENDAÇÃO N.º   01/2023 

PROCEDIMENTO SIM nº 01684.000.014/2023 

 

 

O Ministério Público do Estado de Pernambuco, através da 

Promotoria de Justiça da Macaparana/PE, cujo representante abaixo subscreve, com 

fulcro no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n.º 8.625/93, no art. 6.º, XX, da Lei 

Complementar federal n.º 75/93, e 

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e outros direitos difusos e coletivos, 

podendo tomar as medidas cabíveis na defesa dos direitos supramencionados, na 

forma dos artigos 127, caput, e 129 e seus incisos, da Constituição da República (CR); 

artigo 25, IV, “a”, da Lei n.º 8.625/93, e do art. 4°, IV, a, da Lei Complementar 

estadual n.º 12/94; 

Considerando que compete ao Ministério Público expedir 

recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa 

lhe cabe promover; 

Considerando que o art. 225, da Constituição Federal assevera que 

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; 

Considerando que a emissão de ruídos elevados pode provocar danos 

à saúde humana, gerando poluição sonora e, em tese, sendo passível de configurar 

crime ambiental do art. 54, caput, da Lei n. 9.605/98, ou contravenção de perturbação 

do sossego alheio, tipificada no art. 42, III da Lei de Contravenções Penais (Dec.-Lei 
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3.688/41), bem como na esfera administrativa acarreta infração grave, prevista no 

Código de Trânsito (Lei Federal nº 9.503/97, art. 228) e artigos 17 e 20 da Lei Estadual 

nº 5.715/93; 

Considerando que a NBR Nº 10.151, da ABNT, fixa os limites 

máximos de emissão de som, de acordo com o tipo de área (residência, diversificada 

ou industrial), conforme quadro abaixo: 

Nível De Critério De Avaliação NCA Para Ambientes Externos, Em Db(A) 
 

Tipos de Área Limites Dia/Noite 

Sítios e Fazendas 40 / 35 

Residencial Urbana ou de Hospitais ou de Escolas 50 / 45 
Mista, Predominantemente Residencial 55 / 50 

Área Mista, com vocação comercial e administrativa 60 / 55 

Mista, com vocação recreacional 55 / 50 

Predominantemente Industrial 70 / 60 

Considerando que na esfera cível o abuso de instrumentos sonoros 

pode acarretar processo de reparação por danos de ordem moral e material, nos 

termos dos arts. 186, 187 e 927, todos do Código Civil; 

Considerando que, nos termos do art. 144 da Constituição Federal, a 

segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, devendo 

ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 

do patrimônio; 

Considerando que, de acordo com o §4º do art. 144 da Constituição 

Federal, compete à Polícia Civil as funções de polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais, exceto as militares, e que o §5º do mesmo dispositivo constitucional 

estabelece que à Polícia Militar cabe o policiamento ostensivo e a preservação da 

ordem pública; 
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Considerando que a poluição sonora, notadamente aquela praticada 

por equipamento de som de automóvel ou por ele rebocado, ainda que realizada 

por frequentadores de bares e restaurantes, conta com a adesão tácita do 

proprietário, gerente ou administrador do estabelecimento; e que o art. 2º da Lei 

Federal n. 9.605/98 determina que incide nas suas penas o diretor, administrador, o 

membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou 

mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar 

de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la; 

Considerando que chegam nessa Promotoria de Justiça notícias de que 

alguns bares no centro da cidade e proprietários de veículos automotores estariam 

causando poluição sonora, utilizando som automotivo com paredões de caixas de 

som em alturas acima do permitido e em horários impróprios, ferindo o direito à 

tranquilidade das pessoas que residem nas proximidades;  

RESOLVE:  

RECOMENDAR AOS PROPRIETÁRIOS DE BARES, o SEGUINTE: 

I) que NÃO utilizem sistemas de som AUTOMOTIVO acima dos 

padrões permitidos, e quando houver apresentação de música ao vivo, seja em 

volume de forma moderada e perceptível apenas em seu ambiente, de maneira que 

não prejudique a tranquilidade alheia, respeitando a vizinhança; 

II) que afixem placa em local visível de seu estabelecimento, proibindo que os 

clientes utilizem os instrumentos de som de seus veículos em volume que possa incomodar o 

sossego alheio; 

III) que, ao perceberem que um cliente está fazendo uso de aparelho 

sonoro em volume acima do permitido, comuniquem o fato imediatamente à 

autoridade policial, eximindo-se, assim, de eventual responsabilização penal; 
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IV) Os eventos promovidos na cidade deverão ser comunicados com 

antecedência de 48 horas, ao Comando da Polícia Militar e à Prefeitura Municipal. 

RECOMENDAR ÀS AUTORIDADES POLICIAIS INTEGRANTES 

DA POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE 

MACAPARANA/PE, através dos seus respectivos Comandos, que, ao verificar a 

prática da conduta criminosa ora descrita: 

I) conduza o responsável à Delegacia de Polícia Civil, para lavrar o 

competente termo circunstanciado de ocorrência pela contravenção penal 

capitulada no art. 42, III, da LCP ou auto de prisão em flagrante, se configurar o 

crime do art. 54, caput, da Lei n. 9.605/98, e conforme o caso, apliquem as 

penalidades pela infração de trânsito; assim como o faça com relação ao 

proprietário, gerente ou responsável pelo estabelecimento, que não haja adotado 

as providências cabíveis ou cujo estabelecimento esteja praticando a ação 

delituosa; 

II) tratando-se de paredões ou sons automotivos, efetuem a 

apreensão dos veículos que forem flagrados produzindo sons ou sinais acústicos 

capazes de incomodar o trabalho ou o sossego alheio, ou sendo possível 

desconectar o som do veículo sem danos, no momento da ocorrência, a autoridade 

policial poderá se restringir à apreensão da aparelhagem sonora; 

III) o veículo e o equipamento sonoro apreendido (no Pátio a ser 

informado pela Prefeitura Municipal) somente serão liberados mediante 

autorização judicial em Pedido de Restituição de Coisa Apreendida, formulado 

por Advogado, regularmente constituído, nos termos do art. 118 e seguintes do 

Código de Processo Penal; 

IV) caso o responsável pelo veículo não atenda à determinação da 

autoridade policial, esta deverá, além de apreender o veículo, autuar o infrator 
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também pelo crime previsto no art. 69 da Lei nº 9.605/98, cuja pena é de detenção de 

01 (um) a 03 (três) anos, além de multa; 

V) a fiscalização quanto ao abuso do uso de instrumentos sonoros 

deve ser intensificada após as 22h00min; 

RECOMENDAR À PREFEITURA MUNICIPAL, que disponibilize 

local adequado para guarda dos equipamentos apreendidos, inclusive prevendo 

equipe para responsabilizar-se pela guarda patrimonial; 

RECOMENDAR À POPULAÇÃO EM GERAL E AOS 

RESPONSÁVEIS POR VEÍCULOS DE PUBLICIDADE que, respeitem os limites de 

emissão de som, sobretudo em locais próximos de estabelecimentos do tipo escola, 

creche, biblioteca pública, cemitério, hospital, ambulatório, casa de saúde ou similar, 

e que, no caso de resistência ao fiel cumprimento dos dispositivos legais 

referenciados, denunciem tal fato ao Ministério Público Local, o qual se encarregará 

de tomar todas as providências legais e administrativas cabíveis ao caso. 

POR OPORTUNO, REQUISITA-SE QUE ENCAMINHE-SE UMA 

VIA DESTA RECOMENDAÇÃO: 

I) Ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de Macaparana/PE, bem 

como solicitando a ampla divulgação à população e, especialmente, aos 

proprietários de bares, restaurantes e congêneres, pelos meios de comunicação 

possíveis; 

II) Ao Delegado da Polícia Civil em Macaparana/PE; 

III) Ao Comandante da Polícia Militar em Macaparana/PE; 

IV) Para publicação e divulgação na imprensa local como blog, rádio 

e etc. 
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Macaparana/PE, 14 de fevereiro de 2023. 

 
HELMER RODRIGUES ALVES 

Promotor de Justiça  
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