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RELATÓRIO

Cuida-se de ação direta de 
inconstitucionalidade promovida pelo Procurador Geral de 
Justiça do Estado do Espírito Santo objetivando a 
suspensão da eficácia e ao final a declaração de 
inconstitucionalidade da Lei nº 5.200/06, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5.675/2010, do 
Município de Colatina.

Sustenta o requerente que: (1) a Lei 
Municipal nº 5.200/2006, de iniciativa da Câmara de 
Vereadores do Município de Colatina, regulou a proteção 
da coletividade contra a poluição sonora naquele 
Município; (2) posteriormente, os limites máximos dos 
níveis aceitáveis de ruídos foram modificados pela Lei 
nº 5.675/2010, do Município de Colatina; (3) o 
legislador municipal extrapolou a competência 
legislativa suplementar a ele outorgada; (4) a 
competência legislativa relativa à proteção ao meio 
ambiente e ao controle da poluição sonora é concorrente 
entre a União, os Estados e o Distrito Federal, 
reservada aos Municípios a competência suplementar; (5) 
a competência suplementar outorgada aos Municípios não 
lhes autoriza a dispor de forma contrária às normas 
gerais da União; (6) a Resolução do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA nº 01/90 estabeleceu as normas 
gerais atinentes a poluição sonora, definindo os limites 
máximos de ruídos aceitáveis em áreas habitadas; (7) a 
Lei nº 5.200/06, com as alterações da Lei nº 5.675/2010, 
ambas do Município de Colatina, fixou níveis máximos 
aceitáveis de ruídos em patamares superiores àqueles 



definidos na legislação federal, resultando em 
tratamento menos protetivo ao meio ambiente do que 
aquele previsto na legislação federal; (8) ao editar as 
Leis nº 5.200/2006 e 5.675/2010, o Município de Colatina 
extrapolou os limites de sua competência legislativa, o 
que caracteriza violação às normas contidas nos arts. 
19, IV e 28, II, da Constituição do Estado do Espírito 
Santo; e (9) a competência legislativa suplementar dos 
Municípios não pode diminuir o rigor das leis federais e 
estaduais relativas à proteção ao meio ambiente.

Antes de apreciar o pedido de medida 
liminar, determinei a notificação do Prefeito e do 
Presidente da Câmara Municipal de Colatina (Lei nº 9.868/99, 
art. 10).

A Câmara Municipal de Colatina (fls. 73/80) 
alega que: (1) a competência legislativa suplementar 
outorgada aos Municípios lhes confere a possibilidade de 
suprir as deficiências e omissões da legislação e 
adequá-las às necessidades locais, sem que o Município 
se coloque em condição de inferioridade em relação aos 
demais entes da Federação; (2) a Constituição Federal, a 
Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município de 
Colatina conferem competência ao Município para legislar 
sobre os limites de emissão de ruídos, causadores de 
poluição sonora; (3) a legislação federal fixa 
parâmetros gerais, cabendo a cada Município legislar de 
acordo com os interesses locais; (4) a edição de lei 
municipal para regulamentar a legislação federal se 
ampara na autonomia dos entes da federação; (5) o Poder 
Legislativo Municipal é dotado de autonomia para inovar 
o direito; (6) a ação foi promovida após denúncia de 
suposta perseguição por parte dos representantes do 
Ministério Público às igrejas evangélicas do Município 
de Colatina; (7) eventual reconhecimento de 
inconstitucionalidade deve se limitar ao dispositivo que 
fixa os limites máximos dos níveis aceitáveis de ruídos. 
Pugna pela improcedência do pedido.

O Prefeito do Município de Colatina (fls. 
393/402) alega que: (1) a Constituição Federal acolheu o 
princípio da predominância de interesse, de forma que 
compete aos Municípios editar normas sobre assuntos de 
interesse local e suplementar a legislação federal e 
estadual, para melhor atender a suas peculiaridades; (2) 
aos Municípios é outorgada competência privativa para 
legislar sobre assuntos de interesse local; (3) é de 
interesse local a matéria disciplinada pelas normas 
impugnadas; (4) outros Municípios, no exercício de sua 



competência, também editaram normas sobre a matéria e 
exercem a fiscalização dos níveis de ruído; (5) leis dos 
Municípios de Vitória, de Vila Velha, da Serra e de 
Cariacica também definem os limites máximos de níveis de 
ruído de forma menos restritiva do que aqueles previstos 
na Resolução nº 01/90 do CONAMA; (6) não há periculum in 
mora a justificar o deferimento da medida liminar, uma 
vez que as leis impugnadas vigoram a vários anos; (7) a 
pretensão do Ministério Público é de limitar o exercício 
de atividade religiosa, o que não se compatibiliza com a 
garantia constitucional à liberdade religiosa.

O Egrégio Tribunal Pleno deferiu, em parte, 
a medida liminar para suspender os efeitos do Anexo I, 
da Lei nº 5.200/2006, do Município de Colatina, 
ressalvando a possibilidade do Município de Colatina 
exercer o poder de polícia para proteção do meio 
ambiente e combate à poluição sonora, com fundamento nos 
demais dispositivos da Lei nº 5.200/2006 e observados os 
limites máximos de ruídos definidos na Resolução CONAMA 
nº 01/90.

Notificados, a Câmara Municipal e o Prefeito 
Municipal de Colatina ratificaram as informações 
prestadas anteriormente (fls. 453 e 455).

O ilustre Procurador de Justiça opinou pela 
procedência da ação (fls. 442/447 e 461).

Inclua-se em pauta para votação, 
observando-se o disposto no artigo 170 do Regimento 
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória, 3 de março de 2015.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira
Relator
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Senhor Presidente. Por ocasião do julgamento do pedido de medida cautelar na 
presente ação direta de inconstitucionalidade, este Egrégio Tribunal, à unanimidade, 
deferiu em parte a medida “para suspender os efeitos do Anexo I, da Lei nº 
5.200/2006, do Município de Colatina, com as alterações da Lei Municipal nº 
5.675/2010, ressalvando que até o julgamento definitivo da ação também não será 
aplicável o Anexo I, da Lei nº 5.200/2006, em sua redação originária, sem prejuízo da 
possibilidade do Município de Colatina exercer o poder de polícia para proteção do 
meio ambiente e combate à poluição sonora, com fundamento nos demais 
dispositivos da Lei nº 5.200/2006 não atingidos por essa decisão e observados os 
limites máximos de ruídos definidos na Resolução CONAMA nº 01/90”. 

Transcrevo o voto que proferi naquele julgamento, acompanhado à unanimidade por 
este Egrégio Tribunal, e que reitero para julgamento do pedido de declaração de 
inconstitucionalidade da Lei nº 5.200/2006, do Município de Colatina: 

“A Constituição do Estado do Espírito Santo, da mesma forma que a Constituição 
Federal, atribui aos Municípios a competência para "legislar sobre assunto de 
interesse local" bem como para "suplementar a legislação federal e estadual no que 
couber" (CEES, art. 28, I e II; CF/88, art. 30, I e II). 

O 'interesse local' que define um dos âmbitos da competência legislativa municipal 
significa 'interesse predominantemente municipal'. Conforme leciona Helly Lopes 
Meirelles: 

'(...) o assunto de interesse local se caracteriza pela predominância (e não pela 
exclusividade) do interesse para o Município, em relação ao do Estado e da União. 
Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse 



estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância.' 
(Direito municipal brasileiro. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2012, p. 122) 

A proteção do meio ambiente e o controle da poluição - inclusive a sonora - não se 
inserem na categoria de matérias de interesse predominantemente local. Ao contrário, 
ante a natureza difusa dos bens ambientais, a proteção do meio ambiente e o controle 
da poluição em qualquer das suas formas transcende o interesse local, razão pela 
qual demanda atuação conjunta de todos os entes da Federação (CF/88, art. 23, VI). 

Ainda, '[a] competência constitucional dos Municípios de legislar sobre interesse local 
não tem o alcance de estabelecer normas que a própria Constituição, na repartição 
das competências, atribui à União ou aos Estados' (STF, RE 313.060, Ministra Ellen 
Gracie, DJ de 24/02/2006). Logo, uma vez atribuída à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal a competência para legislar de forma concorrente sobre 'proteção do meio 
ambiente e controle da poluição' (CF/88, art. 24, VI), não se revela admissível que aos 
Municípios seja autorizado legislar sobre o controle da poluição sonora sob o 
fundamento de se tratar de matéria de interesse local. 

Assim, a competência para os Municípios legislarem sobre o controle da poluição 
sonora não encontra fundamento no art. 28, I, da Constituição Estadual (ou no art. 30, 
I, da Constituição Federal), mas no inciso II, do mesmo artigo (e correspondente 
inciso II, do art. 30, da Constituição Federal). 

Ocorre que o exercício da competência outorgada aos Municípios para suplementar a 
legislação federal e estadual 'há de respeitar as normas federais e estaduais 
existentes' (MENDES, Gilmar Ferreira et alli. Curso de direito constitucional. 3 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 824). Isto é, as normas municipais suplementares não 
poderão contrariar as normas federais e estaduais, disciplinando, de forma diversa, 
aquilo que já foi objeto de regulação pelas normas federais e estaduais. 

Nesse contexto, verifico que a Resolução nº 01/90 do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos, 
definindo, em seu item II que: 

'II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, os 
ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - 
Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.' 

Por oportuno, reproduzo a Tabela I, da Norma NBR-10.151 da ABNT, que estabelece 
os limites máximos de ruídos nas áreas habitadas: 

Tipos de áreasDiurnoNoturnoÁreas de sítios e fazendas40 dB35 dBÁrea estritamente 
residencial urbana ou de hospitais ou de escolas50 dB45 dBÁrea mista, 
predominantemente residencial55 dB50 dBÁrea mista, com vocação comercial e 
administrativa60 dB55 dBÁrea mista, com vocação recreacional65 dB55 dBÁrea 
predominantemente industrial70 dB60 dB 
A definição dos limites máximos de emissão de ruídos em áreas habitadas prevista 
na legislação federal impede que os Municípios, no exercício de sua competência 



suplementar, disponham sobre o tema de forma diversa. Isto é, ainda que seja 
autorizado ao Município legislar sobre o tema, suas normas devem estrita 
observâncias aos limites pré-estabelecidos na legislação federal, que não podem ser 
redefinidos. 

Noutra parte, com vistas a regular o controle sobre a poluição sonora em seu 
território, o Município de Colatina editou a Lei nº 5.200/2006, que dispõe sobre normas 
básicas de proteção da coletividade, inclusive cominando penalidades aos 
responsáveis pela emissão de ruídos em níveis superiores aos toleráveis. 

O art. 4º, da referida Lei Municipal, dispõe que: 

'Art. 4º - Os sons e ruídos produzidos em qualquer zona e período, por atividades 
comerciais, recreativas, sociais, industriais e religiosa, ou outras, inclusive 
propagandas, que possam produzir distúrbios sonoros, deverão atender aos limites 
máximos de ruído, de acordo com o Anexo I.' 

Ocorre que a Lei nº 5.200/2006 do Município de Colatina, em sua redação originária, 
fixou limites de tolerância máxima de ruídos diversos daqueles previstos na legislação 
federal. É o que se extrai de seu Anexo I, na redação originária, a seguir 
reproduzido: 

DiurnoVespertinoNoturnoZona Residencial50 dB45 dB40 dBZona Comercial65 dB60 
dB55 dBZona Industrial80 dB75 dB70 dBZona de uso diverso70 dB60 dB65 dB 

O referido Anexo I, da Lei nº 5.200/2006, do Município de Colatina, foi posteriormente 
alterado pela Lei Municipal nº 5.675/2010. E tal alteração acentuou as discrepâncias 
entre os níveis aceitáveis de emissão de ruídos previstos na legislação municipal 
frente àqueles previstos na legislação federal. 

Reproduzo o Anexo I, da Lei Municipal nº 5.200/2006, com as alterações decorrentes 
da Lei Municipal nº 5.675/2010: 

DiurnoVespertinoNoturnoZona Residencial50 dB70 dB55 dBZona Comercial65 dB70 
dB55 dBZona Industrial80 dB75 dB70 dBZona de uso diverso70 dB70 dB65 dB 

As inconsistências verificadas entre a legislação federal e as leis municipais podem 
ser sintetizadas da seguinte forma: 

a) a Lei nº 5.200/2006 do Município de Colatina prevê limites mais elevados de ruídos 
para as áreas residenciais: 

a.1) a legislação federal prevê nível máximo de ruído de 50 dB (cinquenta decibéis) 
para a 'área estritamente residencial' e de 55 dB (cinquenta e cinco decibéis) para a 



'área predominantemente residencial', no período de 7h (sete horas) a 22h (vinte e 
duas horas); para as mesmas áreas, a Lei Municipal nº 5.200/2006 prevê nível 
máximo de ruído de 70 dB (setenta decibéis) no período de 18h (dezoito horas) a 22h 
(vinte e duas horas); 

a.2) a legislação federal prevê nível máximo de ruído de 45 dB (quarenta e cinco 
decibéis) para a 'área estritamente residencial' e de 50 dB (cinquenta e cinco decibéis) 
para a 'área predominantemente residencial', no período de 22h (vinte e duas horas) a 
7h (sete horas); para as mesmas áreas, a Lei Municipal nº 5.200/2006 prevê nível 
máximo de ruído de 55 dB (cinquenta e cinco decibéis) no período de 22h (vinte e 
duas horas) a 6h (seis horas); 

b) a Lei nº 5.200/2006 do Município de Colatina prevê limites mais elevados de ruídos 
para a área com vocação comercial e administrativa: 

b.1) a legislação federal prevê nível máximo de ruído de 60 dB (sessenta decibéis) 
para a 'área com vocação comercial e administrativa', no período de 7h (sete horas) a 
22h (vinte e duas horas) e de 55 dB (cinquenta e cinco decibéis) no período de 22h 
(vinte e duas horas) a 7h (sete horas); para a mesma área, a Lei Municipal nº 
5.200/2006 prevê nível máximo de ruído de 65 dB (sessenta e cinco decibéis) no 
período de 6h (seis horas) a 18h (dezoito horas), de 70 dB (setenta decibéis) no 
período de 18h (dezoito horas) a 22h (vinte e duas horas) e 55 dB (cinquenta e cinco 
decibéis) no período de 22h (vinte e duas horas) a 6h (seis horas); 

b.2) a Lei Municipal nº 5.200/2006 prevê a 'zona de uso diverso', definida em seu art. 
2º, XII, como 'área onde se concentram atividades urbanas diversificadas, com 
predominância do comércio e de serviço', sendo que para tais áreas - que também se 
enquadram na categoria de 'área mista com vocação comercial e administrativa' - 
estão previstos limites de ruídos ainda mais elevados: 70 dB (setenta decibéis) para o 
período de 6h (seis horas) a 22h (vinte e duas horas) e 65 dB (sessenta e cinco 
decibéis) para o período de 22h (vinte e duas horas) a 6h (seis horas); 

c) a Lei nº 5.200/2006 do Município de Colatina prevê limites mais elevados de ruídos 
para a 'área predominantemente industrial', definindo como toleráveis ruídos de até 80 
dB (oitenta decibéis) no período de 6h (seis horas) a 18h (dezoito horas), de até 75 dB 
(setenta e cinco decibéis) no período de 18h (dezoito horas) a 22h (vinte e duas 
horas) e de até 65 dB (sessenta e cinco decibéis) no período de 22h (vinte e duas 
horas) a 6h (seis horas), enquanto a legislação federal estabelece os limites de ruídos 
toleráveis para tais áreas em 70 dB (setenta decibéis) no período de 7h (sete horas) a 
22h (vinte e duas horas) e em 60 dB (sessenta decibéis) no período de 22h (vinte e 
duas horas) a 7h (sete horas); e 

d) a Lei nº 5.200/2006 do Município de Colatina não prevê limites de ruídos 
específicos para a zona rural ou 'área de sítios e fazendas', previstos na legislação 
federal como sendo os de menor intensidade. 

A previsão de limites de ruídos toleráveis mais elevados na Lei nº 5.200/2006 do 
Município de Colatina se traduz em inequívoca violação da Constituição Estadual. 

O Município de Colatina extrapolou sua competência suplementar (CEES, art. 28, II), 



ao editar norma incompatível com a legislação federal que estabelece os limites 
toleráveis de emissão de ruídos com vistas ao combate à poluição sonora. 

E a edição dessa norma, como já afirmado, não encontra fundamento na competência 
municipal para legislar sobre assuntos de interesse local. 

Portanto, está caracterizado o fumus boni iuris, porque é plausível a alegação de 
inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei nº 5.200/2006, do Município de Colatina. 

Noutra parte, também se faz presente o periculum in mora, na medida em os limites 
previstos no Anexo I, da Lei nº 5.200/2006, do Município de Colatina, não são capazes 
de proteger a população da poluição sonora. 

Em situação similar, este Egrégio Tribunal já decidiu que: 

'AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO LIMINAR DA 
VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N° 2.392/2004. AUTORIA DO PODER 
LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. AUMENTO DO LIMITE DE 
PROPAGAÇÃO DE SOM PREJUDICIAL À SAÚDE PÚBLICA. INFRINGÊNCIA À 
LEGISLAÇÃO FEDERAL DE REGÊNCIA. ELEVAÇÃO DOS PATAMARES 
MÁXIMOS DE DECIBÉIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR OU 
COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO. APARENTE INCONSTITUCIONALIDADE 
VERIFICADA. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. 
LIMINAR CONCEDIDA. 
1 - Levando em consideração a natureza cautelar da medida liminar em sede de ação 
direta de inconstitucionalidade (RITJES, art. 169, alínea "b"), necessária se faz a 
presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
2 - Considerando que compete ao município legislar sobre assunto de interesse local 
de forma suplementar ou complementar à legislação federal e estadual (art. 30, inciso 
II c/c art. 24, inciso VI, da CF e art. 28, incisos I e II, da Constituição do Estado do 
Espírito Santo), não poderia a Lei Municipal n° 2.392/2004 elevar os limites dos níveis 
toleráveis de sons e ruídos prejudiciais à saúde já estabelecidos pela legislação 
federal de regência. 
3 - Na hipótese, verifica-se a presença do fumus boni iuris, porquanto a Lei Municipal 
n° 2.392/2004 elevou os limites máximos de pressão sonora. ultrapassando os 
parâmetros já estabelecidos pela legislação geral nacional. inclusive no que diz 
respeito à determinação da União em relação à observância de normas técnicas 
editadas pelos órgãos normatizadores (ABNT e INMETRO). 
4 - Por sua vez, a presença do periculum in mora se verifica em razão do habitual e 
freqüente exacerbamento de potentes aparelhos de som utilizados com alto volume 
em vias públicas, provocando a conseqüente poluição sonora a redução da 
capacidade auditiva das pessoas, além de afetar negativamente o turismo regional, 
sendo de somenos importância a circunstância de ter sido a lei municipal em 
referência editada em idos de 2004, notadamente porque o dano à saúde pública é 
contínuo. 
5 - Verificada a presença dos requisitos legais e o relevante interesse de ordem 
pública, imperioso deferir o pedido liminar, para determinar a suspensão da eficácia da 
Lei n° 2.392/2004, do Município de Guarapari.' 
(TJES, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 100110014402, Relator designado 
Desembargador Arnaldo Santos Souza, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 



29/03/2012, Data da Publicação no Diário: 23/04/2012) 

Embora seja relevante a alegação de inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei nº 
5.200/2006, do Município de Colatina, com as alterações da Lei Municipal nº 
5.675/2010, tais vícios não contaminam todo o texto normativo. 

A regulamentação do exercício do poder de polícia municipal para o controle da 
poluição sonora, contida nos arts. 1º a 36 (e seus parágrafos, incisos e alíneas) não 
se revela contrária à Constituição Estadual, desde que observados os limites 
máximos de ruídos definidos na Resolução nº 01/90, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA. 

Isto porque aos Municípios também se atribuiu competência material (administrativa) 
para 'proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas' 
(CF/88, art. 23, VI). 

Assim, não extrapola os limites da competência suplementar dos Municípios a edição 
de normas que regulam, no âmbito municipal, a forma de execução da legislação 
ambiental, inclusive definindo procedimentos de fiscalização de emissão de ruídos, 
tipificando infrações administrativas e cominando penalidades. 

Oportuno registrar que a concessão da medida cautelar para suspender os efeitos do 
Anexo I, da Lei Municipal nº 5.200/2006, com as alterações da Lei Municipal nº 
5.675/2010, não poderá tornar aplicável os limites máximos de ruídos previstos na 
redação originária da Lei nº 5.200/2006. 

Isto porque, tal como já afirmado, os limites de ruídos definidos na redação original do 
Anexo I, da Lei nº 5.200/2006, do Município de Colatina, são também incompatíveis 
com aqueles previstos na legislação federal. 

É o que se demonstra a seguir: 

Resolução CONAMA nº 01/90Lei Municipal nº 5.200/2006 - redação origináriaÁreas de 
sítios e fazendas7h-22h - 40dB22h-7h - 35dB-Área estritamente residencial7h-22h - 
50dB22h-7h - 45dB6h-18h - 50dB18h-22h - 45dB22h-6h - 40dBÁrea 
predominantemente residencial7h-22h - 55dB22h-7h - 50dBÁrea com vocação 
comercial e administrativa7h-22h - 60dB22h-7h - 55dB6h-18h - 65dB18h-22h - 
60dB22h-6h - 55dBÁrea com vocação recreacional7h-22h - 65dB22h-7h - 55dB-Área 
predominantemente industrial7h-22h - 70dB22h-7h - 60dB6h-18h - 80dB18h-22h - 
75dB22h-6h - 70dBZona de uso diverso (prevista na Lei Municipal como de 
predominância de comércio e serviço-6h-18h - 70dB18h-22h - 60dB22h-6h - 65dB 

Assim, uma vez que a legislação anterior também se revela incompatível com a 
Constituição Estadual, deve ser observada a parte final do art. 11, § 2º, da Lei nº 
9.868/99. 

Por essas razões, defiro em parte a medida cautelar requerida para suspender os 



efeitos do Anexo I, da Lei nº 5.200/2006, do Município de Colatina, com as alterações 
da Lei Municipal nº 5.675/2010, ressalvando que até o julgamento definitivo da ação 
também não será aplicável o Anexo I, da Lei nº 5.200/2006, em sua redação 
originária, sem prejuízo da possibilidade do Município de Colatina exercer o poder de 
polícia para proteção do meio ambiente e combate à poluição sonora, com 
fundamento nos demais dispositivos da Lei nº 5.200/2006 não atingidos por essa 
decisão e observados os limites máximos de ruídos definidos na Resolução 
CONAMA nº 01/90.” 

Antes do deferimento da medida cautelar nesta ação direta de inconstitucionalidade a 
jurisprudência deste Egrégio Tribunal já proclamava que são inconstitucionais as leis 
municipais que fixam níveis toleráveis de sons e ruídos prejudiciais à saúde em 
patamares superiores àqueles fixados pela legislação federal. 

Transcrevo: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DIREITO CONSTITUCIONAL - 
LEI N.º 3.819/12 DO MUNICÍPIO DE SERRA - VÍCIO DE INICIATIVA - AUTORIA 
DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SERRA - IGREJAS E TEMPLOS 
RELIGIOSOS - AUMENTO DO LIMITE DE PROPAGAÇÃO DE SOM PREJUDICIAL 
À SAÚDE PÚBLICA - INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO FEDERAL DE REGÊNCIA - 
ELEVAÇÃO DOS PATAMARES MÁXIMOS DE DECIBÉIS - COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA SUPLEMENTAR OU COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO - PEDIDO 
JULGADO PROCEDENTE - LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM 
EFEITOS EX TUNC E ERGA OMNES. 
1 - Compete ao município legislar sobre assunto de interesse local de forma 
suplementar ou complementar à legislação federal e estadual (art. 30, inciso II c/c art. 
24, inciso VI, da CF e art. 28, incisos I e II, da Constituição do Estado do Espírito 
Santo), não poderia a Lei Municipal de Serra n.º 3.819/2012 elevar os limites dos 
níveis toleráveis de sons e ruídos prejudiciais à saúde já estabelecidos pela legislação 
federal de regência. Precedentes do TJES e do STF. 
2 - Na hipótese, a Lei Municipal de Serra n.º 3.819/2012 elevou os limites máximos de 
emissão de ruídos nas igrejas e templos religiosos, ultrapassando os parâmetros já 
estabelecidos pela legislação geral nacional, inclusive no que diz respeito à 
determinação da União em relação à observância de normas técnicas editadas pelos 
órgãos normatizadores (ABNT e INMETRO). 
3 - Não cabe ao Município, não incluído entre aqueles legitimados, concorrentemente, 
quanto ao meio ambiente, art. 24, VIII, CF, somente dispondo de competência 
legislativa subsidiária, no caso decorrente do art. 30 da CF, abrir exceções ou tolerar 
níveis de ruído superiores ao estabelecido na legislação federal e estadual, sob pena 
de violação aos arts. 19, IV e 28, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo. 
4 - Pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal de 
Serra n.º 3.819/2012, com atribuição de eficácia erga omnes e efeitos ex tunc.” 
(Ação de Inconstitucionalidade nº 100120011984, Relator Desembargador WILLIAM 
COUTO GONÇALVES, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 18/04/2013, Data 
da Publicação no Diário: 30/04/2013) 

Todavia, como já afirmado, a invalidade do Anexo I da Lei nº 5.200/2006 do Município 



de Colatina que fixou níveis de ruídos toleráveis em patamares superiores àqueles 
previstos na Resolução CONAMA nº 01/90 – tanto em sua redação original, quanto 
após as alterações decorrentes da Lei Municipal nº 5.675/2010 – não torna 
inconstitucional toda a lei municipal. 

Isto porque, desde que observados os limites de ruído definidos na Resolução 
CONAMA nº 01/90, não são inconstitucionais as normas que regulam, no âmbito do 
Município de Colatina, a execução e a aplicação da legislação ambiental, inclusive 
definindo procedimentos de fiscalização de emissão de ruídos, tipificando infrações 
administrativas e cominando penalidades. 

Por essas razões, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de 
inconstitucionalidade, declarando inconstitucional o Anexo I, da Lei nº 5.200/2006, do 
Município de Colatina, com as alterações da Lei Municipal nº 5.675/2010, declarando, 
ainda, inaplicável o Anexo I, da Lei nº 5.200/2006, em sua redação originária. 

Oficiem-se aos Excelentíssimos Senhores Prefeito Municipal de Colatina e Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores de Colatina dando-lhes conta do inteiro teor 
desta decisão. 

Sem custas (Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 19, IV) e honorários. 

É como voto. 

Desembargador Fabio Clem de Oliveira 
Relator 



*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR :-

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA :-

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA :-

*



O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO :-

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAM COUTO GONÇALVES :-

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA :-

*

O SR. DESEMBARGADOR TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO :-

*



O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA :-

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ :-

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER :-

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA :-

*



O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY :-

*

O SR. DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO LUPPI :-

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR :-

*

D E C I S Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 
0011781-35.2014.8.08.0000 , em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o 
Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Tribunal Pleno), na conformidade da ata 
e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, Á UNANIMIDADE, 
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 
EMINENTE RELATOR.

*

*                  *


