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EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO. LEI DISTRITAL
4.092/08.
ATIVIDADES
SONORAS
POTENCIALMENTE
POLUIDORAS.
TRATAMENTO ACÚSTICO. OBRIGATORIEDADE. EXCEÇÃO PARA TEMPLOS
RELIGIOSOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
I – O pedido de inconstitucionalidade de expressão é adequado e cabível,
porquanto decotadas as palavras “exceto os de natureza religiosa”, permanece
hígida a vontade do legislador e a plena conformidade do artigo com o corpo da
lei.
II – Aos cidadãos, a Constituição Federal garante a liberdade de crença e
assegura o livre exercício dos cultos religiosos, bem como a proteção aos locais
a eles destinados e às suas liturgias.
III – A exceção prevista no art. 14 da Lei Distrital 4.092/08, que desobriga os
templos religiosos de procederem ao isolamento acústico quando ultrapassado o
limite legal de emissão de sons e ruídos, é inconstitucional. Violação aos arts.
16, inc. VI; 311 e 314, parágrafo único, inc. V, todos da LODF, porque: a)
impede a Administração de zelar e combater a poluição em quaisquer de suas
formas; b) desrespeita o interesse coletivo quanto à qualidade do meio
ambiente e o bem-estar dos habitantes; c) contraria lei que estabelece o dever
do Estado de preservação ambiental no tocante à emissão de sons e de ruídos;
d) ofende os princípios da igualdade, impessoalidade e razoabilidade.
IV – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
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ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Conselho
Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, VERA
ANDRIGHI – Relatora, NATANAEL CAETANO, LÉCIO RESENDE, OTÁVIO
AUGUSTO, JOÃO MARIOSI, ROMÃO C. OLIVEIRA, GETÚLIO PINHEIRO,
EDSON ALFREDO SMANIOTTO, LECIR MANOEL DA LUZ, CRUZ MACEDO,
ROMEU GONZAGA NEIVA, CARMELITA BRASIL, WALDIR LEÔNCIO
JÚNIOR, J. J. COSTA CARVALHO, SANDRA DE SANTIS, JAIR SOARES e
NÍVIO GONÇALVES – Vogais, sob a presidência do Senhor Desembargador
NÍVIO GONÇALVES, em proferir a seguinte decisão: DESACOLHER A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO. JULGAR PROCEDENTE
A AÇÃO COM EFEITO EX TUNC E EFICÁCIA ERGA OMNES. MAIORIA.
VOTOU O PRESIDENTE, de acordo com a ata de julgamento e notas
taquigráficas.
Brasília (DF), 29 de setembro de 2009.

Desembargadora VERA ANDRIGHI
Relatora
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RELATÓRIO
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS propôs ação direta de inconstitucionalidade de expressão que
integra o art. 14 da Lei Distrital 4.092/08, por incompatibilidade com os arts.
15, inc. XIV; 16, inc. IV; 19, caput; 117, caput; 204, inc. I; 278, parágrafo
único; 279, incs. VI e XXIII; 311; 314, parágrafo único e incs. III, IV, V, X e XI,
alínea a, e 315, inc. III, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
O dispositivo impugnado tem o seguinte teor:
“Art. 14. Os ambientes internos de quaisquer estabelecimentos, exceto os de
natureza religiosa, no caso de atividades sonoras potencialmente poluidoras,
devem receber tratamento acústico nas instalações físicas locais para que possam
atender aos limites de pressão sonora estabelecidos nesta Lei” (grifo interposto).

A ação direta foi proposta contra a ressalva em destaque no
texto legal, que excetua os estabelecimentos de natureza religiosa do dever de
promover o isolamento acústico de suas instalações, a fim de evitar poluição
sonora.
O requerente sustenta que a aludida exceção fere os
princípios da legalidade, da isonomia, da moralidade, da impessoalidade, da
razoabilidade, da motivação e do interesse público, previstos no art. 19 da Lei
Orgânica do Distrito Federal. Afirma que tal benesse legislativa inviabiliza o
exercício de controle sobre o excesso de ruídos produzidos em templos
religiosos.
Defende que o art. 311 da LODF assegura a preservação
ambiental

contra

poluição

sonora,

independentemente

da

atividade

desenvolvida pelo estabelecimento, pois o interesse coletivo prevalece sobre o
individual.
Cita precedente desse e. Conselho Especial, em que restou
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consignada a obrigação de atendimento das normas de funcionamento,
organização e respeito ao meio ambiente, indistintamente, tanto a entidades
comerciais e industriais como aos templos religiosos.
Ao final, requer o acolhimento do pedido, para declarar a
inconstitucionalidade da expressão “exceto os de natureza religiosa”, contida no
art. 14 da Lei Distrital 4.092, de 30 de janeiro de 2008.
Nas informações prestadas (fls. 65/74), o Presidente da
Câmara Legislativa do Distrito Federal defende a improcedência da ação.
O Governador do Distrito Federal, invocando o princípio da
proporcionalidade, pugna pela constitucionalidade do dispositivo (fls. 76/80).
Em sua manifestação, o Procurador Geral do Distrito Federal
discorre sobre a liberdade religiosa para aduzir que o art. 14 da Lei 4.092/08
não é inconstitucional.
No Parecer do Ministério Público (fls. 98/104), a douta
Procuradora Geral de Justiça em exercício Benis Silva Queiroz Bastos oficiou
pela procedência do pedido.
É o relatório.
VOTOS
A Senhora Desembargadora Vera Andrighi – Relatora
O pedido em análise ampara-se no art. 125, § 2º, da CF,
que atribui aos Estados e, por extensão, ao Distrito Federal, a representação de
inconstitucionalidade de leis estaduais ou municipais em face da Constituição
Estadual.
GABINETE DA DESEMBARGADORA VERA ANDRIGHI
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Tendo em vista que a Lei Orgânica representa diploma
normativo primário na regência das relações jurídicas no âmbito do Distrito
Federal,

é

cabível

o

processamento

da

presente

Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade, proposta contra a expressão “exceto os de natureza
religiosa”, constante do art. 14 da Lei Distrital 4.092/2008, que trata do
controle de poluição sonora.
Observa-se, por oportuno, que foi atendido o pressuposto de
legitimidade, previsto no art. 106, inc. III, do RITJDFT. Nesses termos, admito a
presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Do direito ambiental fundamental
A questão de fundo tratada nos autos é de grande
relevância para o Direito, porquanto inserida em contexto de inestimável
repercussão no meio ambiente urbano e na própria harmonia das relações
sociais.
Conforme bem descrevem as matérias que compõem o
acervo inicial (fls. 26/9 e 60), existe um grave problema a ser administrado, no
que tange à ocupação de espaços urbanos e à proliferação de instituições e
empreendimentos que contribuem para a degradação da qualidade de vida, com
a disseminação de poluição sonora.
A preservação do meio ambiente urbano é medida de
grande prioridade, notadamente em centros de crescimento acelerado, como o
Distrito Federal.
Como lembra o ambientalista Harvey S. Perloff,
“(...) o interesse pela qualidade do meio ambiente urbano constitui, em grande
parte, a convergência de outros dois temas públicos que se acham em plena
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evolução. Um deles é o interesse pela qualidade do meio ambiente natural:
qualidade do ar, da água, áreas florestais e de outros recursos. O outro é o
interesse pelo desenvolvimento de nossas comunidades urbanas: com todos os
temas que entram na rubrica de uma planificação mais tradicional da cidade, mas
centrada mais recentemente num interesse especial pelos seres humanos da
cidade. A qualidade de vida de todas as pessoas que se reúnem nas comunidades
urbanas está claramente influenciada por quanto suceda nos meios, natural e
obra do Homem, que se acham diretamente interrelacionados” (A qualidade do
meio ambiente urbano, p. 9).

A Lei Orgânica do Distrito Federal tutela a proteção ao meio
ambiente urbano, em seu art. 314, nos seguintes termos:
“A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com
as

diretrizes

gerais

fixadas

em Lei,

tem por objetivo ordenar o pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem-estar de seus
habitantes”.

Ao

meio

ambiente

ecologicamente

equilibrado,

direito

fundamental, previsto na LODF em seu art. 278, agrega-se o dever, imposto a
toda a coletividade, de preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Assentadas essas premissas, cumpre salientar que o ruído é
um agente poluidor capaz de alterar o equilíbrio e a harmonia de qualquer
ecossistema, subjugando a tranquilidade e o sossego, além de violar, em
hipóteses mais extremas, a própria dignidade da pessoa humana. Ainda que
possa ser considerado fenômeno tipicamente urbano, não deve merecer
comportamento tolerante ou complacente do Poder Público.
A Lei Orgânica do Distrito Federal, a propósito, preconiza em
seu art. 311:
“As normas de preservação ambiental quanto à poluição sonora, fixando níveis
máximos de emissão de sons e ruídos, de acordo com o local e duração da fonte,
serão estabelecidos na forma da Lei, observada a legislação federal pertinente”.

No Brasil, a avaliação dos ruídos ambientais ganhou
parâmetros objetivos a partir das regras editadas pela Associação Brasileira de
GABINETE DA DESEMBARGADORA VERA ANDRIGHI
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A

Norma

veiculada

na

NBR

10.152

(disponível

em

www.abnt.org.br) estabelece referenciais para que os níveis de som produzidos
em aglomerações não afetem o conforto e o bem-estar da comunidade. A
referida norma prescreve os decibéis admissíveis em hospitais, escolas, hotéis,
residências, auditórios, restaurantes, escritórios, locais para esportes, igrejas e
templos. Nos estudos técnicos da ABNT, a respeito do conforto acústico, os
especialistas incluíram, sem ressalvas, os estabelecimentos de cunho religioso.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente, órgão consultivo e
deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, instituído pela Lei 6.938/81
e vinculado ao respectivo Ministério, editou a Resolução nº 1/90, em que se
outorga autoridade normativa à proposta da ABNT. Confira-se:
“O Conselho Nacional do Meio Ambiente resolve:
I – A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas obedecerá, no interesse da saúde, do sossego
público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.
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
10.152 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, visando o conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT” (disponível em
http://www.mma.gov.br)

Das normas que regem a matéria, portanto, infere-se que a
preservação do ambiente social, com vistas a evitar a poluição sonora, é dever
de todos. Eventual autorização legislativa que exonere determinada instituição
da obrigação de atender os padrões de ruído estabelecidos, ou promover o
respectivo

tratamento

acústico,

deve

estar

amparada

em

exceção

fundamentada, sob pena de afronta ao disposto no art. 311 da LODF.
Da liberdade religiosa
A invocação do direito à liberdade religiosa é inadequada
para justificar a constitucionalidade da ressalva inserta no art. 14 da Lei
Distrital 4.092/08, nos seguintes termos:
GABINETE DA DESEMBARGADORA VERA ANDRIGHI
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“Os ambientes internos de quaisquer estabelecimentos, exceto os de natureza
religiosa, no caso de atividades sonoras potencialmente poluidoras, devem
receber tratamento acústico nas instalações físicas locais para que possam
atender aos limites de pressão sonora estabelecidos nesta Lei” (grifo interposto).

Como se sabe, nenhum direito fundamental é absoluto.
Logo, o livre exercício dos cultos religiosos, conquanto assegurado no art. 5º,
inc. VI, da CF, não se sobrepõe ao direito coletivo de um ambiente saudável e
isento de fatores poluentes.
A existência de dois direitos fundamentais em conflito
resolve-se com ponderação de valores. No cotejo entre os interesses colidentes
relatados nos autos, preponderam a paz e a tranquilidade pública; em especial,
por considerar que a defesa da irrestrita liberdade de professar a própria fé,
independentemente

da

eventual

repercussão

nos

direitos

subjetivos

de

terceiros, é equivocada. Afinal, não existe direito juridicamente ilimitado.
Nesse sentido, cabe citar abalizada lição doutrinária:
“(...) Questão interessante surge no tocante aos cultos religiosos, porquanto
constituem um direito fundamental do indivíduo, como prescreve o art. 5º, VI, da
Constituição Federal. Todavia, em que pese a aludida garantia, tal preceito não
autoriza a poluição sonora. Com efeito, o dispositivo é claro ao assegurar o livre
exercício dos cultos religiosos e garantir, na forma da Lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias. Pois bem, deve-se conciliar essa liberdade com o princípio
da preservação do meio ambiente (...) Nem dentro dos templos, nem fora deles,
podem os praticantes de um determinado credo prejudicar o direito ao sossego e
à saúde dos que forem vizinhos ou estiverem nas proximidades das práticas
litúrgicas” (Curso de Direito Ambiental Brasileiro, Celso Antônio Pacheco Fiorillo,
Saraiva, 8ª ed., p. 165).

Restringir a emissão de sons a bem da coletividade não é
violar a liberdade de consciência ou de crença, tampouco afrontar o livre
exercício dos cultos religiosos ou vulnerar os locais de suas liturgias. A limitação
dos

níveis

de

ruído

e

a

exigibilidade

de

tratamento

acústico

dos

estabelecimentos, por outro lado, não são meios de intervenção na estrutura
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interna corporis das entidades religiosas, mas tão somente instrumentos para
prevenir violações a direitos de terceiros.
Ainda que se adotasse, por hipótese, o entendimento de
que, assim agindo, o Estado interferiria na estrutura das organizações
religiosas, tal premissa hipotética não teria o condão de induzir à ilegalidade,
pois, conforme já ressaltado, os direitos religiosos, como todos os outros
direitos preservados pelo ordenamento jurídico, não são absolutos.
Na obra de Direito Constitucional do Min. Gilmar Mendes
(Saraiva, 2007, p. 407), ressalta-se a relatividade da liberdade ora em análise:
“(...) a Lei deve proteger os templos e não deve interferir nas liturgias, a não
ser que assim o imponha algum valor constitucional concorrente de maior peso
na hipótese considerada” (grifo interposto). À evidência, é irrefutável que todo
cidadão faz jus ao sossego, à tranquilidade e à paz, sobretudo quando se
encontra recolhido à privacidade de sua casa. E esse direito não está em rota de
colisão com a liberdade de credo.
Jose Afonso da Silva conceitua as três formas de expressão
que constituem a liberdade religiosa: 1) a liberdade de crença, que compreende
o poder de escolha da religião; a liberdade de aderir a qualquer seita religiosa,
o direito de mudar de religião e até a liberdade de não aderir a religião alguma;
2) a liberdade de culto, que significa a liberdade de orar e praticar os atos
próprios de suas manifestações e 3) a liberdade de organização religiosa, que
diz respeito à possibilidade de estabelecimento e idealização das igrejas (in
Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros, 26ª Ed., pp 249/51).
Uma leitura atenta dos conceitos doutrinários supraexpostos
nos permite concluir que a exigência de tratamento acústico em templos, com a
finalidade de proteger direitos difusos da comunidade, não ofende os preceitos
de liberdade religiosa.
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Embora a Constituição prescreva, no inc. VI do art. 5º, o
respeito ao culto e suas liturgias, não defere preponderância de tal garantia
sobre os demais direitos fundamentais. Como evidência de que os valores
públicos e privados, quando contrapostos, devem ser ponderados, observe-se
que o inc. VIII do mesmo artigo da CF determina que ninguém poderá invocar
motivo de crença religiosa para eximir-se de obrigação legal a todos imposta ou
descumprir prestação alternativa fixada em Lei, o que denota a existência de
limites para o exercício dos cultos e de suas liturgias no âmbito da sociedade.
O argumento de que o simples zoneamento urbano seria
eficaz para prevenir conflitos decorrentes da poluição sonora é inadequado, haja
vista o sério desafio, hoje imposto ao Distrito Federal, de controlar a ocupação
do solo em desconformidade com o Plano Diretor. Como notório, são instalados
templos em diversas localidades, sem a observância das regras urbanísticas de
zoneamento.
Do princípio da igualdade
A igualdade assegurada constitucionalmente a todos os
brasileiros no art. 5º, caput, da CF consiste em tratar de modo igualitário os
que se encontram em situações idênticas e equiparar, por vias interventivas, os
que foram preteridos pela desigualdade. Não é consectário do princípio em
análise a absoluta planificação das relações sociais, pois a orientação desse
postulado está direcionada à garantia da efetiva isonomia material.
Desde que almeje o restabelecimento da igualdade, ao
legislador é facultado assegurar vantagens, direitos, benefícios e até privilégios
aos cidadãos ou às instituições. Não sendo essa a motivação, a lei deve ser
aplicada de maneira uniforme, sob pena de violação ao art. 19 da LODF, que
prescreve obediência aos princípios da impessoalidade e da razoabilidade, entre
outros.
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Canotilho, em sua obra de Direito Constitucional, ensina:
“A

afirmação

‘todos

os

cidadãos

são

iguais

perante

a

Lei’

significa,

tradicionalmente, a exigência de igualdade na aplicação do direito. Numa fórmula
sintética, sistematicamente repetida, as Leis devem ser executadas sem olhar às
pessoas. Esta continua a ser uma das dimensões do princípio da igualdade
constitucionalmente garantido e, como se irá verificar, ela assume particular
relevância no âmbito da aplicação igual da Lei (do direito) pelos órgãos da
Administração e pelos Tribunais. Ser igual perante a Lei não significa apenas
aplicação igual da Lei. A Lei, ela própria deve tratar por igual todos os cidadãos. O
princípio da igualdade dirige-se ao próprio legislador, vinculando-o à criação de
um Direito igual para todos os cidadãos” (Direito Constitucional, J. J. Gomes
Canotilho, Ed. Almedina, 5ª Ed., p. 575).

Excepcionar, portanto, a igualdade formal, decorrente de
direitos fundamentais, exige a plausibilidade dos motivos determinantes. E
diferenciações ponderadas podem ser encontradas até mesmo na Constituição.
Observe-se, por oportuno, que, com relação aos templos religiosos, está
consolidada, na esfera tributária, a imunidade aos impostos, que se fundamenta
na necessidade de diferenciar os que atuam pela vocação religiosa daqueles que
simplesmente almejam o lucro da atividade empresarial.
Quando o art. 150, inc. VI, alínea b, da CF diz que é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos
sobre templos de qualquer culto, não fixa privilégio arbitrário, mas apenas
limita o poder de tributar do Estado, em razão de peculiar circunstância,
segundo a qual o exercício de atividades altruístas ou desvinculadas de uma
finalidade lucrativa merece comedida complacência tributária.
Todavia, não se considera cabível tal distinção em face de
norma restritiva que busca coibir a poluição sonora em proveito de toda a
sociedade. Nesse contexto, é patente a violação ao princípio da isonomia,
porquanto inexiste justa causa para ressalvar os que se dedicam à atividade
religiosa. Afinal, o legislador ordinário não pode diferenciar os administrados
com base em simples predileção.
GABINETE DA DESEMBARGADORA VERA ANDRIGHI
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Para Uadi Lammêgo:
“(...) a diretriz da igualdade limita a atividade legislativa, aqui tomada no seu
sentido

amplo.

desequiparações

O

legislador

abusivas,

não

ilícitas,

poderá

criar

arbitrárias,

normas

contrárias

veiculadoras
à

de

manifestação

constituinte de primeiro grau” (Constituição Federal Anotada, 4ª Ed., Saraiva, p.
77).

Destaque-se, nessa linha, que o art. 14 da Lei Distrital
4.092/08 é irrepreensível ao dispor que os ambientes internos de quaisquer
estabelecimentos que exercem atividades sonoras potencialmente poluidoras
devem receber tratamento acústico. Destoa, contudo, da Norma Fundamental
quando institui frágil imunidade aos estabelecimentos de natureza religiosa,
uma vez que dissociada de qualquer causa objetiva, o que, em suma, configura
desequiparação inconstitucional.
Da inconstitucionalidade material
O art. 16, inc. IV, da Lei Orgânica atribui ao Distrito Federal,
em comum com a União, a competência para combater a poluição em qualquer
de suas formas. O art. 279, inc. VI, do mesmo diploma impõe ao Poder Público
o dever de exercer o controle e o combate à poluição ambiental. No art. 314,
parágrafo único, inc. X, da LODF, está consignado que é princípio norteador da
política de desenvolvimento urbano o combate a todas as formas de poluição.
Nesses termos, traduz inequívoca violação aos preceitos
instituídos na Lei Orgânica do Distrito Federal a inclusão de ressalva, carente de
fundamentação jurídica, que autoriza os estabelecimentos de natureza religiosa
a não promover o tratamento acústico de suas instalações físicas, mesmo
quando exerçam atividades sonoras potencialmente poluidoras.
Como termo de comparação, vale ressaltar que o maior
centro urbano do País, ao regulamentar o tema, buscou solucionar a questão
sem fazer distinções entre a natureza da atividade exercida. No município de
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São Paulo, está em vigor, desde 1994, a Lei 11.501, alterada pela Lei
11.986/96, que determina a adequação de todas as instituições aos níveis
máximos de ruídos e vibrações. No art. 3º da citada Lei, consta que os
estabelecimentos de toda a espécie devem ser enquadrados. Veja-se:
“Os estabelecimentos, instalações ou espaços, inclusive aqueles destinados ao
lazer, cultura e hospedagem, e institucionais de toda a espécie, devem adequarse aos mesmos padrões especiais fixados para os níveis de ruído e vibrações e
estão obrigados a dispor de tratamento acústico que limite a passagem de som
para o exterior, caso suas atividades utilizem fonte sonora com transmissão ao
vivo ou qualquer sistema de amplificação”.
(disponível em www.camara.sp.gov.br)

Em precedente desse e. Conselho Especial, firmou-se o
entendimento de que é inconstitucional a instituição de privilégios aos templos,
em razão, exclusivamente, do exercício da atividade religiosa. No julgamento da
ADI

2002

00

2

001479-9,

este

e.

Tribunal

de

Justiça

declarou

a

inconstitucionalidade da Lei Distrital 1.350/96, que dispensava a exigência de
alvará de funcionamento para templos religiosos. Confira-se:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL REJEITADA. LEI Nº 1.350/96. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DE
ALVARÁ PARA FUNCIONAMENTO DE TEMPLOS RELIGIOSOS (...)
Os locais destinados a cultos religiosos devem atender às normas relativas ao
horário de funcionamento, zoneamento, edificação, higiene sanitária, segurança
pública, segurança e higiene do trabalho e meio ambiente, como é exigido dos
estabelecimentos comerciais, industriais e institucionais.”
(...) (20020020014799ADI, Relator GETULIO PINHEIRO, Conselho Especial,
julgado em 25/05/2004, DJ 17/08/2004, p. 78).

A exigibilidade de tratamento isonômico e a ausência de
fundado motivo para fixar a exceção são, enfim, causas da evidente
inconstitucionalidade da expressão impugnada.
Ressalte-se, em conclusão, que o dispositivo legal, sem a
expressão “exceto os de natureza religiosa”, não impõe tratamento acústico
obrigatório a todos os templos do Distrito Federal, mas apenas àqueles que
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exorbitem os limites sonoros permitidos pelas normas técnicas vigentes, o que,
por certo, não deduz ônus indiscriminado ou injustificado.
Cumpre ressaltar, por fim, que a presente declaração de
inconstitucionalidade é perfeitamente adequada, pois o artigo remanescente
mantém plena conformidade com a intenção do legislador.
Confira-se o que consta do primeiro capítulo da referida Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei estabelece as normas gerais sobre o controle da poluição sonora e
dispõe sobre os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos
resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal.
Art. 2º É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela
emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os
níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei.

Segundo os dispositivos preambulares em destaque, a
vontade da Lei está direcionada ao controle da poluição sonora, desiderato que
permanece inabalável com a imposição de tratamento acústico, indistintamente,
àqueles que exercem atividades sonoras potencialmente poluidoras.
Isso posto, julgo procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade material da expressão “exceto os de natureza religiosa”,
constante do art. 14 da Lei Distrital 4.092/08. Determino, assim, com efeitos ex
tunc e erga omnes, a redução de texto, para excluir os referidos termos, a fim
que prevaleça a obrigatoriedade de tratamento acústico aos estabelecimentos,
de toda a espécie, que exerçam atividades sonoras potencialmente poluidoras.
Transitada em julgado, publique-se, nos termos do art. 132
do RITJDFT.
É o voto.
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O Senhor Desembargador Natanael Caetano – Vogal
Com a eminente Relatora, Senhor Presidente.
O Senhor Desembargador Lécio Resende – Vogal
Senhor Presidente, eminentes Pares, como bem lembrado
pelo eminente Procurador de Justiça oficiante nesta sessão e pelo ilustre
Procurador do Distrito Federal, a questão versa sobre dois temas que podemos
desdobrar no da liberdade religiosa e no da liberdade de culto. Paralelamente,
sustenta-se que o exercício da liberdade religiosa, cumulado com o exercício da
liberdade de culto, afetaria o meio ambiente.
Fico imaginando o começo do mundo, o Big Bang, o
estrondo que determinou o nascimento do Universo; como seria visto nos dias
de hoje, em face do neocolonialismo implantado a partir da Europa, em dias
recentes, e vindo para a América do Norte, e que nos obriga a permanecermos
um país subdesenvolvido, que não pode aproveitar as riquezas do solo nem do
subsolo, e onde as leis penais punem com mais severidade a morte de um
pássaro do que a de um ser humano. Cria-se um ministério para cuidar do meio
ambiente e lançam-se programas, sem planejamento algum, para tentar salvar
a vida dos famintos.
O tema de hoje faz lembrar um julgamento concluído no dia
17 de novembro de 1949 no excelso Supremo Tribunal Federal, quando houve o
primeiro cisma em território nacional, envolvendo Dom Duarte Costa, então
conhecido como Bispo de Maura, que era bispo de uma das dioceses do Rio de
Janeiro e decidiu, por conta própria e risco, contrariando a orientação da Santa
Sé, determinar que nas igrejas da sua diocese os cultos todos fossem
celebrados em língua nacional, e não em latim, como era determinado à época.
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O saudoso Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime
de Barros Câmara, representou contra o Sr. Bispo de Maura à polícia do Estado,
sustentando que esse fato era atentatório à ordem pública e aos bons
costumes.
Na diocese, além das igrejas, dos templos religiosos, havia
uma fundação chamada Nossa Senhora Menina, mantenedora de uma escola
para meninas de baixíssima renda, residentes na periferia (provavelmente em
favelas da cidade do Rio de Janeiro). O certo é que os templos foram lacrados e
a arquidiocese se apropriou da Fundação Nossa Senhora Menina e das escolas
por ela mantidas, e o Sr. Bispo de Maura acabou sendo excomungado por
decisão vaticana.
O assunto chegou ao excelso Supremo Tribunal Federal em
virtude de um mandado de segurança impetrado pelo então ex-Bispo de Maura
— ele já se intitulou assim na petição inicial — e distribuído ao saudoso e
eminente Ministro Lafayette de Andrada. O quórum de julgamento estava
completo e foi uma das mais memoráveis sessões do Supremo no século
passado.
Apenas um dos eminentes Ministros reconheceu a Dom
Duarte, autointitulado ex-Bispo de Maura, o direito de exercitar o culto
celebrando

as

cerimônias

religiosas

no

vernáculo

e

abandonando

definitivamente o latim. O único voto favorável nesse sentido foi proferido pelo
eminente e saudoso Ministro Hahnemann Guimarães, confessadamente um
positivista (ele declarou isso na assentada de julgamento).
O mandado de segurança foi denegado por maioria, mas
ocorreu que, doze anos depois, em 1961, o saudoso Papa João XXIII convocou
o Concílio Ecumênico Vaticano I, e uma das primeiras providências adotadas foi
abolir o latim, determinando que a Igreja Católica Apostólica Romana, que é
universal — o próprio nome “católica” significa isso —, passasse a celebrar os
cultos na língua de cada país onde estivesse atuando.
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Não temos nada a temer. Não temo qualquer excomunhão.
Nunca temi. Mas o meu temor é um temor reverencial. É que se repita hoje o
que aconteceu no Supremo Tribunal Federal em 1949.
Entendo que as igrejas podem ter, por exemplo, corais; os
corais são constituídos de cantores e de músicos. Costuma-se dizer, por
exemplo, que “quem canta, seus males espanta”; outros chegam a dizer que
Deus está presente em todas as melodias executadas. Teríamos, então, que
impedir o funcionamento de corais, porque...
O Senhor Desembargador Romão C. Oliveira – Vogal
Vossa Excelência me permite um aparte?
O Senhor Desembargador Lécio Resende – Vogal
Com o maior prazer, Excelência.
O Senhor Desembargador Romão C. Oliveira – Vogal
Fico a imaginar, eminente Desembargador, um culto afrobrasileiro, o candomblé, por exemplo, que usa instrumentos de som pesados e
que se instale em uma entrequadra, e não temos nada a fazer porque a lei
autoriza ou excepciona o uso de som.
É isso que me preocupa, não é o coral em si mesmo. É
porque há um pluralismo religioso e entre eles há aqueles que usam os sons
mais diversos.
Agradeço a Vossa Excelência.
O Senhor Desembargador Lécio Resende – Vogal
GABINETE DA DESEMBARGADORA VERA ANDRIGHI
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Eu que agradeço. E é precisamente por esse pluralismo
religioso e pela liberdade de crença e de culto é que me preocupa estabelecer a
proibição. Impedir que os instrumentos que são utilizados por esse culto
mencionado pelo eminente Desembargador Romão C. Oliveira, teríamos que
remontar ao descobrimento da América, às expedições espanholas que
destruíram as culturas inca, maia, asteca.
Pois é. E Deus se socorreu do barulho para criar o Universo.
O Big Bang é uma realidade já demonstrada pela ciência.
Então, temo muito que, de repente, estejamos restringindo
a

liberdade

consagrada

como

direito

fundamental.

A

lei

se

dirige

a

estabelecimentos comerciais.
Creio que os excessos se resolverão com o diálogo. Quem
residir próximo de um templo que pratique o candomblé, forme uma comissão,
converse com o dirigente, mas proibir, em nome do meio ambiente, o exercício
do culto a qualquer divindade, prefiro deixar os homens com as suas crenças e
os seus deuses.
Divirjo, então, da eminente Relatora, Senhor Presidente,
para julgar improcedente.

A Senhora Desembargadora Vera Andrighi – Relatora
Senhor Presidente, pela ordem, ouso apenas fazer uma
colocação após o voto do eminente Desembargador Lécio Resende. Penso que o
Ministério Público, ao ajuizar a ação, jamais pretendeu proibir qualquer
atividade religiosa, ou dificultar, ou impedir. Absolutamente! Também o meu
voto não pretendeu isso, e vou reler para ver se, por acaso, deixei alguma
GABINETE DA DESEMBARGADORA VERA ANDRIGHI
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palavra nesse sentido, porque esse não foi o objetivo da ação, nem do meu
voto.
Obrigada, Senhor Presidente.
O Senhor Desembargador Otávio Augusto – Vogal
Senhor Presidente, pretende-se com a presente ação a
declaração de inconstitucionalidade parcial de expressões existentes no artigo
de lei que ora se impugna.
Cuidando-se de nulidade parcial, importa, primeiramente,
aferir condições objetivas de divisibilidade da norma em relação a outros
normativos da mesma lei, o que, segundo revela o voto da eminente Relatora,
não ocorre, uma vez que a norma em comento guarda inteira dependência em
relação aos demais normativos da lei em cogitação. Mas não basta tão somente
esse aspecto; é necessário, também, saber se, com a redução do conteúdo da
norma, a norma que subsiste após a declaração de inconstitucionalidade parcial
guardaria correspondência com a vontade do legislador. Estes dois aspectos
devem ser, em consequência, analisados na hipótese, qual seja, a relação de
dependência — que, como se disse, não ocorre na hipótese —, como também
se a vontade do legislador, ao final, permanece tal como disposta na lei, desta
feita já corrigida.
No caso, não há dúvida nenhuma que, admitida que seja a
inconstitucionalidade parcial, o texto que resulta da norma subsistente guarda,
efetivamente, inteira conformação com o que pretendeu o legislador ao editar a
norma que se cogita. Daí por que é admissível, na hipótese, a arguição de
inconstitucionalidade, merecendo referência o fato de que, no tema, o Supremo
Tribunal

Federal

já

entendeu

pela

inadmissibilidade

de

ação

de

inconstitucionalidade quando a norma que decorre do texto “enxuto”, vamos
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assim dizer, guarda outra conformação que não aquela pretendida pelo
legislador.
Com

essas

considerações,

pelo

mérito,

acompanho

a

eminente Relatora, uma vez que, efetivamente, não guardam a norma e o texto
impugnado pertinência com os princípios da isonomia, da impessoalidade e da
razoabilidade referentes na Lei Orgânica do Distrito Federal, norma de repetição
da Constituição Federal.
Acompanho a eminente Relatora.
O Senhor Desembargador João Mariosi – Vogal
Senhor Presidente, este Tribunal não tem competência para
julgar este tipo de ação.
Vencido, julgo improcedente o pedido.
O Senhor Desembargador Romão C. Oliveira – Vogal
Senhor

Presidente, o eminente Desembargador

Otávio

Augusto se ocupou de fazer a demonstração de que o texto final, após o
expurgo pretendido com a presente ação, continua tendo sentido lógico
pretendido pelo legislador, não com a abrangência inicial, mas com a
abrangência possível, nos moldes que a Constituição ou a Lei Orgânica do
Distrito Federal, no caso em espécie, permite.
A eminente Relatora, em seu douto voto, não considera
razoável a exceção estabelecida pelo legislador; ofenderia o princípio da
igualdade ou o da isonomia. Tenho para mim que a razão, venia concessa, está
com Sua Excelência.
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Como se sabe, o Brasil admite o pluralismo religioso. Entre
os diversos cultos, há aqueles que primam pela alta sonoridade de seu
conteúdo.
Noutro giro, verifica-se que os cultos religiosos estão sendo
alojados nos mais diversos pontos da cidade, sem maiores empecilhos.
Encontramos em toda a W-3, nos centros comerciais, nas entrequadras, prédios
ocupados por igrejas ou similares.
Ora, imaginem que se permitisse a poluição sonora —
porque a lei tem, por objetivo, proibir a poluição sonora, a conspurcação do
som —, imaginem que tivesse uma clientela a que fosse permitida essa prática
nefasta. Sabemos que alguns cultos — respeitáveis, evidentemente — utilizam
instrumentos de som bastante agressivos, insolentes mesmo; a quilômetros se
escutam esses sons. Se a lei fosse editada com essa permissividade, a
população ficaria ao desabrigo, porque os cultos estariam praticando aquilo que
a lei garante; não poderia bater à porta do Judiciário para permitir o sono da
criança ou do ancião, já que os jovens, por certo, estão dispostos, os jovens
podem aguentar esse som, mas as pessoas com noventa anos, ou uma
criancinha com um ou dois anos, esses não poderão aguentar, vão sofrer
problemas de saúde, problema de surdez! Os mais velhos morrerão, e os jovens
passarão à idade adulta com problema de surdez, adquirida pela sonoridade
agressiva.
Portanto, Senhor Presidente, é preciso que o Judiciário
continue com instrumento capaz de proteger a população, e entre eles está
esse de não fazer exceção quando o legislador estabeleceu a regra de combate
à poluição sonora, porque bastaria não haver a lei, para que o juiz, utilizandose do princípio da razoabilidade, proibisse. Mas, se há uma lei dizendo que a
poluição sonora é permitida quando se tratar de igreja, de templo religioso, aí o
juiz está com pés e mãos atados.
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Senhor Presidente, sem maior delonga, acompanho a
eminente Relatora, rogando vênia aos eminentes Desembargadores Lécio
Resende e João Mariosi.
O Senhor Desembargador Getúlio Pinheiro – Vogal
Senhor Presidente, também com a devida vênia dos que
divergiram da eminente relatora, meu voto é para acompanhar o voto proferido
por Sua Excelência, tendo em vista que a norma como está retira das
autoridades do Distrito Federal o poder de polícia, que é o modo como farão
prevalecer o interesse coletivo sobre o individual.
Peço vênia mais uma vez para acompanhar a eminente
relatora.
O Senhor Desembargador Edson Alfredo Smaniotto – Vogal
Eminente Presidente, com a devida licença, o tema tem a
sua singularidade, não é dos costumeiros que examinamos, e peço vênia para
ousar divergir do pensamento da eminente Relatora.
A mim me parece que a exigência de tratamento acústico
nos templos religiosos acabaria por dificultar o exercício dos cultos, na medida
em que a observância de determinada quantidade de decibéis significaria uma
conditio sine qua non para o funcionamento do templo. Esse pressuposto, a
meu ver, com a possibilidade de imposição de penalidade e até mesmo, em um
grau

mais elevado,

da

própria interdição do estabelecimento religioso,

significaria dificuldade na manifestação do culto.
O Senhor Desembargador Getúlio Pinheiro – Vogal
Desembargador Edson Alfredo Smaniotto, Vossa Excelência
me permite dar um testemunho?
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O Senhor Desembargador Edson Alfredo Smaniotto – Vogal
Pois não.
O Senhor Desembargador Getúlio Pinheiro – Vogal
Na 213 Sul funciona um templo de determinada confissão
religiosa muito concorrido e que possui sistema acústico perfeito. Não se ouve
barulho no exterior. O Desembargador Romão C. Oliveira é vizinho dele e me
disse que, às vezes, de madrugada, ouve pequeno barulho, leve rumor. O
artifício usado para impedir a propagação do som é perfeito.
É o que gostaria de dizer, Desembargador Edson Alfredo
Smaniotto.
O Senhor Desembargador Edson Alfredo Smaniotto – Vogal
Desembargador Getulio Pinheiro, é porque nos templos
maiores haveria a necessidade de uma despesa muito grande para fazer esse
tratamento acústico. Se os templos são pequenos, é bem possível que os fiéis e
os dirigentes não tenham economia suficiente para atender ao princípio legal.
Mas não é isso o que mais importa; o que mais importa, a
meu ver, é que a exceção contida no art. 14 da Lei n.º 4.092/2008 se
apresenta exatamente no rumo da Constituição Federal. Se fizermos uma
interpretação nos termos da Constituição, forçoso é convir que a lei atende aos
mandamentos da Constituição local, que repristina o Texto Federal. ]
O

art.

5.º,

quando

cuida

dos

deveres

e

garantias

fundamentais, anota no inciso VI:

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma
da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias;
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Então, a Constituição não só assegura a liberdade do culto,
mas também a liberdade do exercício do culto; os louvores, as músicas, os
cânticos e os hinos compõem o livre exercício e a liturgia do culto.
Quando a Constituição permite a ingerência da lei nos cultos
religiosos, ela diz que a lei só pode vir dar proteção aos locais de culto e as suas
liturgias, jamais lhes impondo qualquer tipo de restrição.
O Senhor Desembargador Romão C. Oliveira – Vogal
Desembargador Edson Alfredo Smaniotto, na verdade, com
a devida vênia, a Constituição assegura a liberdade, e não a estamos tirando;
estamos dizendo é que, a pretexto de a poluição sonora vir de um culto ou de
um templo, ela não pode subsistir. O que não podemos permitir é que, com a
desculpa da marca de liberdade religiosa, se perturbe os demais, porque a
poluição é incompatível até com o exercício dos nossos vizinhos.
O Senhor Desembargador Edson Alfredo Smaniotto – Vogal
Mas, Desembargador Romão C. Oliveira, também não
poderíamos

falar

que,

a

pretexto

de

pretender

o

ambiente,

estamos

atrapalhando o culto religioso? Podemos falar isso dos dois modos.
O Senhor Desembargador Romão C. Oliveira – Vogal
Não, porque a conspurcação do som é uma coisa; emitir
som é outra. Não estamos dizendo que não possa ser realizado esse ou aquele
hino, essa ou aquela música.
O Senhor Desembargador Edson Alfredo Smaniotto – Vogal
Desde que até determinada altura.
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O Senhor Desembargador Romão C. Oliveira – Vogal
É, a altura é que proibida, isso é que polui.
O Senhor Desembargador Edson Alfredo Smaniotto – Vogal
Sob pena disso ou até de interdição.
O Senhor Desembargador Romão C. Oliveira – Vogal
Se não se sujeita, se não diminuem o som do alto-falante, aí
vem o poder de polícia, evidente.
O Senhor Desembargador Jair Soares – Vogal
Desembargador Edson Alfredo Smaniotto, mas não se pode,
a pretexto de liberdade de culto, perturbar os vizinhos. É muito comum, nos
bairros mais simples, a instalação de templos e igrejas muito próximas às
residências. E som é ali instalado, interferindo e perturbando o sossego das
pessoas, que não vão ter a quem recorrer.

O Senhor Desembargador Edson Alfredo Smaniotto – Vogal
Para os aeroportos isso não é possível?
O Senhor Desembargador Jair Soares – Vogal
Os aeroportos são colocados em áreas distantes.
O Senhor Desembargador Edson Alfredo Smaniotto – Vogal
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Lembro o de São Paulo, por exemplo.
O Senhor Desembargador Jair Soares – Vogal
O aeroporto de Congonhas vem de muito tempo. Hoje, os
aeroportos são em áreas distantes.
O Senhor Desembargador Romão C. Oliveira – Vogal
Mesmo

assim,

se

Vossa

Excelência

me

permite,

há

aeroportos que não recebem determinados aviões. O avião da Presidência da
República, que foi desativado, não podia entrar em alguns aeroportos europeus.
O Senhor Desembargador Cruz Macedo – Vogal
Desembargador Romão C. Oliveira, é pelo limite de pista;
não é pelo barulho que faz!
O Senhor Desembargador Edson Alfredo Smaniotto – Vogal
Eminente Presidente, a questão realmente tem as suas
singularidades.
Prefiro seguir o texto da Constituição, que protege não só a
existência do culto, mas o seu exercício livre. E a Constituição diz que a lei
deverá existir somente para proteção dos locais do culto e das suas liturgias.
O Senhor Desembargador Getúlio Pinheiro – Vogal
Desembargador Edson Alfredo Smaniotto, há um texto
constitucional também que assegura a livre manifestação de pensamento, mas
nem por isso estou autorizado a expressar meu pensamento a duzentos
decibéis, em via pública, não é verdade?
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O Senhor Desembargador Edson Alfredo Smaniotto – Vogal
É verdade, mas é que o pensamento não tem essa liberdade
do exercício com a proteção à sua liturgia, ao seu meio, livre de execução.
Senhor Presidente, o tema tem lá as suas singularidades e
tenho o direito de divergir! E não só de divergir, mas também de optar pelo
meu entendimento religioso.
Peço

vênia

à

eminente

Relatora

e

aos

doutos

Desembargadores que a acompanham, mas fico com a divergência e julgo
improcedente a ação.
O Senhor Desembargador Lecir Manoel da Luz – Vogal
Senhor Presidente, peço respeitosas vênias também à
eminente Relatora e àqueles que a acompanharam para seguir a douta
divergência.
O Senhor Desembargador Cruz Macedo – Vogal
Senhor Presidente, penso que a decisão na presente ação de
inconstitucionalidade deve ser tomada com base no princípio da razoabilidade.
Nesse sentido, considero constitucional a exceção constante do art. 14 da Lei
n.o 4.092, que excepciona os estabelecimentos de natureza religiosa quanto a
esse excesso de poluição, no caso de atividades sonoras potencialmente
poluidoras.
Caminho nesse sentido, Senhor Presidente, porque penso
que a inspiração dessa lei é exatamente para conter excessos nos bares e
estabelecimentos similares. Foi isso que motivou o legislador; não foi, em
momento algum, interferir, impedir a prática de culto religioso.
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Ocorre que, na linha do raciocínio do Desembargador Edson
Alfredo Smaniotto, as penalidades impostas nessa lei podem inviabilizar o
exercício de culto, previsto e valorizado na Constituição Federal.
O Senhor Desembargador Jair Soares – Vogal
Desembargador Cruz Macedo, mas qualquer outra atividade
assegurada pela Constituição, se está causando danos ao ambiente, ou
perturbando a vizinhança, também pode sofrer penalidade e ser inviabilizada. A
Constituição garante o livre exercício de qualquer atividade. Não vejo por que
tratamento diferenciado.
O Senhor Desembargador Cruz Macedo – Vogal
Desembargador Jair Soares, os cultos não fazem essa
poluição sonora que está a se dizer na previsão do artigo?
O Senhor Desembargador Romão C. Oliveira – Vogal
Desembargador Cruz Macedo, Vossa Excelência me permite?

O Senhor Desembargador Cruz Macedo – Vogal
Pois não.
O Senhor Desembargador Romão C. Oliveira – Vogal
Vossa Excelência parte do princípio de que ali se vai
desenvolver uma música de piano ou coisa assemelhada. Imagine se o culto
fosse o satanismo; qual o barulho que se teria lá? Esse é um culto religioso!
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O Senhor Desembargador Cruz Macedo – Vogal
Não conheço as atividades desse culto!
O Senhor Desembargador Romão C. Oliveira – Vogal
Eu conheço! E o barulho é grande, Excelência!

O Senhor Desembargador Cruz Macedo – Vogal
Quanto às atividades que estão envolvidas nos cultos
religiosos, desconheço essa poluição dos sinos, das manifestações das diversas
igrejas. Existem outras atividades que ninguém está aqui a reclamar, como, por
exemplo, o autódromo de Brasília, que está dentro da cidade e que produz um
barulho excepcional.
O Senhor Desembargador Jair Soares – Vogal
Mas não é área residencial.

O Senhor Desembargador Cruz Macedo – Vogal
Sim, mas próximo às quadras pode-se escutar. Agora, na
realidade, Desembargador Jair Soares, não vejo pessoa alguma reclamando
aqui das práticas religiosas.
O Senhor Desembargador Romão C. Oliveira – Vogal
Desembargador Cruz Macedo, se o barulho for do tamanho
do autódromo, certamente, vai ser tolerado, porque aquele não foi dado como
GABINETE DA DESEMBARGADORA VERA ANDRIGHI

29

Poder Judiciário

400736

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
ADI Nº 2009 00 2 001564-5

poluidor. Se a igreja estiver na mesma distância do autódromo e o barulho for
da mesma quantidade, a medida é a mesma, vai ser tolerado, evidentemente.
O Senhor Desembargador Cruz Macedo – Vogal
Desembargador Romão C. Oliveira, basta medir os decibéis
produzidos pelos veículos do autódromo para se interditar qualquer corrida,
considerando as proximidades do Plano Piloto; é possível interferir em qualquer
circunstância, mas é tolerável porque é uma atividade esportiva importante.
O Senhor Desembargador Jair Soares – Vogal
Desembargador

Cruz

Macedo,

o

autódromo

não

tem

qualquer imunidade para não ser fiscalizado. Se continuar fazendo barulho, é
passível de interdição. Moro bem distante do autódromo, mas escuto o barulho
dos carros. Só que o autódromo não tem qualquer imunidade reconhecida por
lei, como se colocou nesta lei.
O Senhor Desembargador Cruz Macedo – Vogal
Eminentes Desembargadores, penso que, em razão das
infrações e das penalidades previstas nessa lei, é possível uma intervenção
muito séria nos estabelecimentos religiosos.
Vejam que as penalidades vão desde a advertência por
escrito; passando por multa, por interdição parcial ou total do estabelecimento;
apreensão dos instrumentos, pertences, equipamentos ou veículos de qualquer
natureza utilizados na infração; suspensão parcial ou total de atividades
poluidoras;

intervenção

do

estabelecimento;

cassação

de

alvará

de

funcionamento do estabelecimento e medidas restritivas de direitos. Todas
essas penalidades, se aplicadas, evidente que importam a violação ao exercício
da liberdade de consciência e de crença porque os estabelecimentos não
poderão funcionar. Como se pode impedir que as pessoas frequentem os seus
estabelecimentos e pratiquem ali cultos, mesmo que produzam algum barulho?
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Repito, nas igrejas que conheço do Plano Piloto ou das Satélites, não se veem
reclamações nesse sentido.
O direcionamento da lei é outro. O risco aqui é que, na
aplicação dessa lei, a Administração venha a violar o direito constitucional dos
estabelecimentos, do funcionamento e do exercício do culto religioso, porque a
Constituição garante — e já foi destacado — a proteção aos locais do culto e às
suas liturgias.
Assim, Senhor Presidente, penso que o legislador agiu
observando o princípio da proporcionalidade ao excepcionar os cultos, e não
vejo inconstitucionalidade na norma impugnada.
Peço vênia para acompanhar a divergência.
O Senhor Desembargador Romeu Gonzaga Neiva – Vogal
Senhor Presidente, peço licença àqueles que pensam de
forma diferente do que vou externar, mas não tenho dúvida que a razão está
com a eminente Relatora, quando Sua Excelência diz que a expressão que se
expurga, de fato, causa e impõe uma diferenciação ou um privilégio que ofende
a igualdade.
Na minha ótica, penso que o texto, em hipótese alguma,
proíbe ou inviabiliza o direito de culto, porquanto, até onde sei, para rezar não
precisa gritar, pois, segundo dizem, Deus é onisciente, onipresente, e Ele escuta
de onde estiver! O que se quer é exatamente evitar o excesso.
Alega-se que se estaria ofendendo o direito constitucional de
liberdade de culto. Mas, e o direito individual do cidadão das proximidades, e às
vezes até de culto divergente, de ter o silêncio até o limite que a lei permite?
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Penso que a discussão é excelente, é muito boa e
enriquecedora, mas acredito que a razão está, de fato, com a eminente
Relatora e, por isso, com a devida licença, sufrago os seus fundamentos.
A Senhora Desembargadora Carmelita Brasil – Vogal
Senhor

Presidente,

não

tenho

dúvida

alguma

em

acompanhar o voto da eminente Relatora e não vislumbro, na hipótese
vertente, nenhuma violação ao livre exercício do culto e da religião.
Mesmo as preocupações mais intensas manifestadas pelo
eminente Desembargador Cruz Macedo, no pertinente às infrações, perdem
para nós relevância, na medida em que entendemos que a poluição sonora é
realmente um fato grave que merece controle do Estado, e que a igreja que não
quiser se submeter ao constrangimento dessa fiscalização deve manter-se
dentro dos padrões aceitáveis, inclusive pela medicina.
Peço vênia e acompanho a eminente Relatora.
O Senhor Desembargador Waldir Leôncio Júnior – Vogal
Eminente

Presidente,

peço

vênia

para

sufragar

os

fundamentos da eminente Desembargadora Relatora.
O Senhor Desembargador J. J. Costa Carvalho – Vogal
Senhor Presidente, a Lei Distrital n.º 4.092, de 30 de janeiro
de 2008, conforme está no seu frontispício:
“Dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade
da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito
Federal”.
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Quando lemos o seu art. 14, em que está a expressão
impugnada, “exceto os de natureza religiosa”, penso que ela confere um
privilégio, não dando igualdade de tratamento aos demais seguimentos ali
disciplinados. Suprimir tal expressão, a meu sentir, não atenta contra o
princípio constitucional que garante a liberdade do credo religioso.
Quando penso no assunto, sou tentado ir à fonte primeira,
que é a Bíblia. Ali onde o Mestre dos Mestres ensinou, nunca pregou a
desigualdade. Ao contrário, ele falava sempre em igualdade. Há registros que
Jesus falou para multidões, e Ele não tinha microfone nem altofalante.
Entretanto, as pessoas que queriam ouvi-lo, nunca tiveram problemas. Ao que
me consta também, como disse o eminente Desembargador Romeu Gonzaga
Neiva, a obra de Deus é perfeita. Assim, podemos falar em uma altura
compatível com o local que Ele vai nos ouvir com toda certeza.
Vejo

inteira

procedência

no

douto voto

da

eminente

Relatora, que acompanho, com a devida vênia da douta divergência.
A Senhora Desembargadora Sandra De Santis – Vogal
Peço vênia à divergência, mas acompanho a eminente
Relatora.

O Senhor Desembargador Jair Soares – Vogal
Senhor Presidente, não pode a lei ou qualquer ato normativo
sobrepor a preceito constitucional instituindo privilégios para uns em detrimento
de outros, se faz, em providência odiosa, acaba por atentar contra os princípios
da igualdade e da isonomia, princípios que impõem tratamento igual a todos.
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A liberdade de culto ou religiosa não assegura tratamento
diferente nem imunidade, de forma a afastar o poder de polícia de que a
Administração dispõe e que utiliza no interesse da coletividade, a exemplo de
providências que toma para coibir condutas que afetam o meio ambiente e a
saúde. É o que ocorre com a expressão contida no art. 14, ora em discussão.
Acompanho a eminente Relatora.
O Senhor Desembargador Nívio Gonçalves – Presidente e Vogal
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com
pedido de liminar, proposta pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, impugnando a expressão “exceto os de
natureza religiosa”, contida no art. 14 da Lei nº 4092, de 30 de janeiro de
2008, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos
de intensidade de emissão de sons e ruidos resultantes de atividades urbanas
e rurais no Distrito Federal, em face dos arts. 15, XIV; 16, IV; 19, caput;
117, caput; 204, I; 278, parágrafo único; 279, VI e XXIII; 311; 314,
parágrafo único e incisos III, IV, V, X e XI, alínea “a”; e 315, III, todos da Lei
Orgânica Distrital.
Sustentou que a expresão “exceto os de natureza religiosa”,
contida no dispositivo vergastado, ao excluir os templos religiosos da
obrigatoriedade de tratamento acústico em suas instalações físicas e da
fiscalização para comprovar eventuais prejuizos à vizinhança, feriu os princípios
expressos no art. 19 da LODF, bem como os principios relativos ao
desenvolvimento urbano, inviabilizando o controle e o combate à poluição
sonora eventualmente gerada pelo citados templos, além de dispensar
tratamento diferenciado em relação aos comerciantes e proprietários da área,
que são obrigados a providenciar o citado tratamento acústico.
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Requereu, por fim, a procedência do pedido, para declarar a
inconstitucionalidade da expressão “exceto os de natureza religiosa”, contida no
artigo 14 da Lei Distrital nº 4.092/2008, com efeitos ex tunc e eficácia erga
omnes.
Em suas informações (fls. 65/74), o Presidente da Câmara
Legislativa do Distrito Federal sustentou a constitucionalidade do dispositivo
guerreado, ao argumento de que a exceção atenderia ao principio da liberdade
religiosa, insculpido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito
Federal.
O Governador do Distrito Federal (fls. 76/80) defendeu a
constitucionalidade da expressão combatida, com fundamento no principio da
proporcionalidade, requerendo a improcedência da ação.
O

Procurador-Geral

do

Distrito

Federal

(fls.

89/96)

manifestou-se, na qualidade de curador do ato impugnado, pela improcedência
do pedido, ao argumento de o legislador não pode restringir o direito
constitucional de liberdade de consciência e exercício pleno da prática religiosa
impondo obrigações ou restrições aos locais de culto.
O Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal oficiou pela
procedência dos pedidos (fls. 98/104).
Relatado o necessário, decido.
Pleiteia

a

autoridade

legitimada

a

declaração

de

inconstitucionalidade da expressão “exceto os de natureza religiosa”, constante
do art. 14 da Lei nº 4.092, de 30 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o
controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade de emissão de
sons e ruidos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal, em
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face dos arts. 15, XIV; 16, IV; 19, caput; 117, caput; 204, I; 278, parágrafo
único; 279, VI e XXIII; 311; 314, parágrafo único e incisos III, IV, V, X e XI,
alínea “a”; e 315, III, todos da Lei Orgânica Distrital.
Analisando

o

texto

impugnado,

conclui-se,

indene

de

dúvidas, que, ao excluir os templos religiosos da obrigação de proceder ao
tratamento acústico de suas dependências físicas, como forma de controle da
poluição sonora, de maneira a respeitar os limites máximos da emissão de
ruidos resultantes de suas atividades, apresenta incompatibilidade vertical com
a LODF, mormente no que respeita ao art. 15, IV, e o art. 16, IV, que conferem
ao Distrito Federal a competência para exercer o poder de polícia administrativa
e combater a poluição em qualquer de suas formas.
Os templos religiosos, ou seja, o edifício destinado a
qualquer culto, não pode ser considerado, sob esse aspecto, imunes à
intervenção do Estado, sob pena de violação dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, razoabilidade, motivação e interesse público,
insculpidos no art. 19 da Carta local.
Da mesma forma, não se pode permitir que seja retirado do
Estado os deveres que lhes são constitucionalmente impostos, como o de
preservar a ordem pública, assegurar mediante políticas sociais, econômicas e
ambientais o bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade,
exercendo o controle e o combate da poluição sonora,

a fim de preservar o

meio ambiente, privilegiar o interesse da coletividade e evitar a proximidade de
usos incompatíveis ou inconvenientes, com que então estará cumprindo os
comandos expressamente previstos na Lei Orgânica do Distrito Federal, arts.
117; 204, I; 278; 279, VI e XXIII; 311; 314, parágrafo único e incisos III, IV,
V, X e XI, alínea “a”; e 315, III.
Se assim é, não pode prosperar o argumento de que deve
prevalecer o princípio da livre manifestação religiosa, com barulho que
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incomoda, vez que do lado oposto encontra-se o princípio da supremacia do
interesse público.
Ocorre, pois, no presente caso, um conflito entre princípios
constitucionais, devendo o Judiciário decidir pela prevalência de um em
detrimento de outro, reconhecidamente válido pelo ordenamento constitucional,
utilizando,

para

tanto,

de

um

terceiro

princípio,

qual

seja,

o

da

proporcionalidade em sentido estrito ou ponderação, que entende os princípios
como

mandados

de

otimização

com

relação

às

possibilidades

jurídicas

existentes para se alcançar parâmetros adequados para a resolução dos
conflitos.
Constitui requisito para a ponderação de resultados a
adequação entre meios e os fins, avaliando-se, no caso concreto, qual dos
princípios em colisão tem maior peso, segundo as circunstâncias e condições da
situação, e qual dos direitos deve ser efetivado em uma relação de precedência
condicionada.
Aplicando-se a o princípio da ponderação no caso presente,
há que prevalecer a supremacia do interesse público, posto que os ruídos
emitidos por igrejas e templos de qualquer credo são tão nocivos para a saúde
da população em geral quanto aquele oriundo dos bares e restaurantes, de
modo que, independentemente de onde provenha o ruído, atingindo ele um
nível de poluição sonora incompatível com as normas ambientais, há que
receber o mesmo tratamento da lei, que no caso sub examine, deve abranger
também os templos religiosos, e não os excluir do seu comando.
Nesse sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de
Justiça. Confira-se:
“AÇÃO

DIRETA

DE

INCONSTITUCIONALIDADE.

PRELIMINAR

DE

INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REJEITADA. LEI Nº 1.350/96. DISPENSA DA
EXIGÊNCIA DE ALVARÁ PARA FUNCIONAMENTO DE TEMPLOS RELIGIOSOS.
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PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
DISTRITO FEDERAL. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL VIOLADA.
...omissis...
2. Os locais destinados a cultos religiosos devem atender às normas relativas
ao horário de funcionamento, zoneamento, edificação, higiene sanitária,
segurança pública, segurança e higiene do trabalho e meio ambiente, como é
exigido dos estabelecimentos comerciais, industriais e institucionais.
3. É inconstitucional a Lei nº 1.350/96, com o dispensar a exigência de alvará
de funcionamento aos templos religiosos, por impedir ao Distrito Federal o
exercício privativo do poder de polícia administrativa, bem assim por violação
aos art. 19, caput; 117, caput; 314, caput e parágrafo único, incisos III, IV, V
e VI, alínea a, da Lei Orgânica do Distrito Federal” (ADI 20020020014799,
Conselho Especial, Relator Desembargador Getulio Pinheiro, DJ 17/08/2004,
pág. 78).

Resta, pois, inquestionável na espécie a violação sob o
aspecto material da Carta Local pela expressão “exceto os de natureza
religiosa”, contida no art. 14 da Lei Distrital nº 4.092/2008, visto que
formalizada pela inobservância de regra de concretização dos princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade, da motivação e
do interesse público, que conferem ao Poder Público o dever de exercer a
atividade de polícia administrativa sobre todos os bens e pessoas que se
encontram em seu território.
Ex vi das considerações expendidas, JULGO PROCEDENTE
o pedido, para declarar, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, a
inconstitucionalidade material da expressão “exceto os de natureza
religiosa”, contida no art. 14 da Lei nº 4. 092, de 30 de janeiro de
2008.
É como voto.
DECISÃO
Desacolhida a preliminar de incompetência do Conselho.
Julgou-se procedente a ação com efeito ex tunc e eficácia erga omnes. Maioria.
Votou o Presidente.
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