
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SÃO BENTO 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA n° ooi 12019 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, representado 
pela Promotora de Justiça, in fine assinado, em substituição perante esta Comarca, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, incisos II e III, da Constituição 
Federal de 1988, bem como art. 27, incisos 1 e II, da Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público (Lei n° 8.625/93), com fulcro na Resolução n° 164/2017, da lavra do Conselho 
Nacional do Ministério Público e, ainda; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pela defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a 
teor do art. 127 da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a poluição sonora em diversos locais do Município 
de São Bento/PB, incluindo sua sede administrativa e o Município de Paulista, notadamente 
na área urbana, produzida através de carros de som e veículos particulares equipados com 
sistema de som - os famigerados "paredões" - comprometendo a saúde pública e o 
sossego da população em geral; 

CONSIDERANDO chegou ao conhecimento deste Órgão Ministerial 
que a utilização abusiva de instrumentos sonoros se dá em diversos horários, nas 
proximidades de residências, escolas, igrejas, órgãos públicos, hospitais e afins; 

CONSIDERANDO que a utilização pública de instrumentos sonoros 
em volume e frequência em níveis excessivos constitui perigo para o trânsito e a saúde de 
condutores e pedestres, além de gerar comportamentos negativos diversos nas pessoas 
afetadas, vulnerando a segurança pública; 

CONSIDERANDO que a poluição sonora é uma das mais significativas 
formas de degradação ambiental encontrada nos centros urbanos, resultando em perda da 
qualidade de vida, inclusive em face do grave problema de saúde pública que representa: 
de acordo com vasta literatura científica já produzida e atualizada, o problema interfere, 
direta ou indiretamente, no sono e na saúde em geral das pessoas, produzindo estresse, 
perturbação do ritmo biológico, desequilíbrio bioquímico, aumentando o risco de incidência 
de diversas doenças; 

CONSIDERANDO que o artigo 225, caput, da Constituição Federal 
assegura que "todos têm o 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"; 
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CONSIDERANDO o teor do artigo 228 da Lei n°9.503, de 23.09.1997 
(Código de Trânsito Brasileiro): "Usar no veículo equipamento com som ou volume ou 
frequência que não sejam autorizados pelo Contran: infração: grave; pena/idade: multa; 
medida administrativa. retenção do veículo para regularização "; 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Trânsito editou a 
Resolução n° 624, de 19 de outubro de 2016, regulamentando a fiscalização de sons 
produzidos por equipamentos utilizados em veículos, a que se refere o art. 228, do Código 
de Trânsito Brasileiro; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Anexo 1 do Código de Trânsito 
Brasileiro, considera-se veículo automotor "todo veículo a motor de propulsão que circule 
por seus próprios meios, e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e 
coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas"; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 10  da resolução supra, fica 
proibida a utilização, em veículos de qualquer espécie, de equipamento que produza som 
audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe o 
sossego público, nas vias terrestres abertas à circulação; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 21  da mesma resolução, 
ficam excetuados da proibição os ruídos produzidos por buzinas, alarmes, sinalizadores de 
marcha-à-ré, sirenes, pelo motor e demais componentes obrigatórios do próprio veículo; 
veículos prestadores de serviço com emissão sonora de publicidade, divulgação, 
entretenimento e comunicação, desde que estejam portando autorização emitida pelo órgão 
ou entidade local competente, e veículos de competição e os de entretenimento público, 
somente nos locais de competição ou de apresentação devidamente estabelecidos e 
permitidos pelas autoridades competentes; 

CONSIDERANDO que a produção de sons em logradouros públicos 
para fins de anúncios e propaganda e as competições e apresentações sonoras, nos termos 
do art. 20, II e III, respectivamente, da Resolução CONTRAN n° 624/2016, são atividades 
potencialmente poluidoras do meio ambiente, devendo, portanto, serem submetidas 
previamente ao licenciamento ambiental pelo órgão competente; 

CONSIDERANDO que a emissão sonora por veículo que não se 
enquadre nas hipóteses elencadas no art. 20  da Resolução CONTRAN n° 624/2016, 
especialmente a utilização de "paredões de som"' para fins meramente recreativos e de 
exibição, é atividade ilícita, não sendo passível de obtenção de licença ambiental ou 
autorização municipal, capazes de regularizar seu exercício, sujeitando, portanto, os 
responsáveis à responsabilização criminal, civil e administrativa; 

CONSIDERANDO que mesmo as emissões sonoras automotivas 
autorizadas pela normatização do CONTRAN devem obediência aos níveis máximos 
estabelecidos pela legislação e são passíveis de tipificação criminal; 
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CONSIDERANDO ser crime, punível com reclusão, de 1 a 4 anos e 
multa, a conduta prevista no artigo 54 da Lei 9.605/98, consistente em "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", 
aqui abrangida a poluição sonora; 

CONSIDERANDO que o enquadramento da poluição sonora como 
crime ambiental está vinculado à intensidade do nível de ruído, de forma que estes devem 
resultar ou ter a possibilidade de resultar em danos à saúde humana; 

CONSIDERANDO que, para a configuração do crime do art. 54 com a 
simples potencialidade de dano à saúde humana, é indispensável a medição dos níveis 

sonoros, uma vez que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os ruídos acima 
de 85 dB (A) aumentam o risco de comprometimento auditivo, entre outras implicações 
nocivas, devendo a colheita de tal índice, através de medição sonora, ser tomada como 
prova do cometimento do crime em exame, sendo esta indispensável tanto na modalidade 
de dano concreto quanto potencialidade de dano; 

CONSIDERANDO ser contravenção penal referente à paz pública, 
conforme o estabelecido no artigo 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais (Decreto-
Lei n0 3688/41), "Perturbar alguém, o trabalhou ou sossego alheios: / e II - omissis;  III - 
abusando de elementos sonoros ou sinais acústicos: pena - prisão simples, de 15 (quinze) 
dias a 03 (três) meses, ou multa "; 

CONSIDERANDO que a contravenção penal em exame dispensa a 
medição dos níveis sonoros, sendo suficiente a prova testemunhal para caracterizá-la; 

CONSIDERANDO que a omissão dos órgãos públicos no cumprimento 
dos procedimentos legais não deve vir em prejuízo daqueles que necessitam de sua 
atuação; 

RESOLVE: 

Resolvem firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO E 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA, para fins de sanar irregularidades constatadas no 

Procedimento Administrativo, relacionadas au uso abusivo de carros de som, paredões e 

afins com intuito de propaganda no Município de São Bento, termo este que é eficaz desde 

a sua assinatura, regido pelo princípio da boa-fé objetiva e com eficácia de título executivo 

extrajudicial, na forma do parágrafo 60  do art. 50  da Lei n° 7.347/85, nos seguintes termos: 
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Cláusula Primeira: Os compromissários se obrigam no prazo de até a 90 dias, 

ininterruptos, a providenciar a licença ambiental e regularização dos equipamentos de 

propaganda; 

Parágrafo único: O cumprimento da presente obrigação de fazer deverá ser comprovada 

por meio de encaminhamento ao Ministério Público, no prazo máximo concedido, 

- acompanhado dos documentos da licença e vistoria da SUDEMA; 

Cláusula Segunda: os compromissários deverão circular somente em horário comercial, 

correspondente a 08:00 e 18:00 horas, salvo exceções esporádicas de nota de falecimento, 

bem como deverão em até 100 metros de distância dos órgãos denominados na 

recomendação passar com volume (zero), face as observações elencadas na reunião;Fica 

ainda registrado que o prazo de 90 dias deve se dar para regularizar a propaganda, ficando 

proibido a sua utilização para qualquer outro fim, haja vista que "paredões de som", tem 

caráter proibitivo pela norma, ficando passível de apreensão, multa e processo-crime; 

Cláusula Terceira: O descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas nas 

cláusulas anteriores pelo compromissário, o sujeitará ao pagamento de multa, a ser 

revertida para o Fundo dos Direitos Difusos e Coletivos da Paraíba, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), contada a partir do término do prazo de cada obrigação assumida, sem 

prejuízo das sanções administrativas, civis e criminais pertinentes. 

Cláusula Quarta: Para a execução da multa prevista na Cláusula Terceira e das obrigações 

de fazer previstas neste ajuste, será suficiente auto de constatação ou documento 

equivalente lavrado pelos órgãos competentes, ou termo de declarações ou relatório de 

diligência realizada pelo Ministério Público. 

E, para que tal compromisso possa surtir os seus legais efeitos, 

foi lavrado o presente termo em 3 (três) vias, que, lidas e achadas conforme, vão 

devidamente assinadas pelos proprietários, SUDEMA, Secretaria de Meio Ambiente 



Municipal e Policia Ambentaf,., todos já devidamente qualificados, assim corno por 

duas testemunhas idôneas,  
Publique-se. Notifiquese, Registre-se, Cumprase 
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