
 

                                                                                                                                             
                         

PROCURADORIA GERAL 

 

Orientação Jurídica nº 043/2019 

Referência: Projeto de Lei nº 016/2019 

Autoria: Legislativo Municipal 

 

 

Ementa: Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e 

a soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim 

como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito 

sonoro ruidoso no Município de Gramado, e dá outras 

providências. 

  

   I – RELATÓRIO 

   Foi encaminhado à Procuradoria Jurídica desta Casa, para 

emissão de Orientação Jurídica, o Projeto de Lei nº 016/2019, de iniciativa do 

Legislativo Municipal, protocolado em 10/05/2019, de autoria do vereador Rafael 

Ronsoni, assinado conjuntamente pelo Prefeito Municipal.  

Aduz o nobre vereador, na sua justificativa, que a propositura tem 

a finalidade de proteger o Meio Ambiente, no sentido de que o a queima de fogos de 

artifício causa traumas irreversíveis aos animais, especialmente aqueles dotados de 

sensibilidade auditiva, como alterações cardíacas, enforcamentos em coleiras, quedas 

em janelas, automutilações, fobias, entre outros. 

Justifica que nos humanos também registram-se muitos danos, 

como estresse nas crianças, incômodo em leitos de hospitais, funerais, que culminam 

em surdez e até mesmo ataques epiléticos e cardíacos. 

Informa, por conseguinte, que além destas questões, há riscos 

aos que manipulam estes artefatos, muitos com danos irreversíveis. Relata dados do 

Ministério da Saúde onde mais de 7000 pessoas, nos últimos anos, sofreram lesões 



 

                                                                                                                                             
                         

decorrentes do uso e manuseio de fogos, causando queimaduras, lacerações, cortes, 

lesões em córneas, perda de visão, lesão aparelho auditivo e até mesmo amputação 

de membros. 

Acrescenta, por fim, que a proposição não objetiva acabar com os 

espetáculos e festejos realizados com fogos de artifício, mas tão somente proibir que 

sejam utilizados artefatos que causem barulho, estampido, explosões, causando risco à 

vida dos animais e das pessoas, razão pela qual o uso de artigos pitotécnicos sem 

estampido manteriam o espetáculo visual, protegendo dos danos à saúde referidos. 

É o breve relato dos fatos. 

Atendidos os requisitos regimentais, está a proposição ora 

referida,  em condições de análise.  

É o que basta a relatar. Passa-se a fundamentar: 

 

II – DA ANÁLISE JURÍDICA 

2.1 Da Técnica Legislativa adequada 

A uniformidade que requer o ordenamento jurídico não permite, 

no que concerne à forma, a plena liberdade ao legislador para alterar as leis. Assim, 

sempre que for deflagrado o processo legislativo, deve-se manter certo padrão, não 

sendo admitida a criação de estrutura destoante ou símbolos gráficos diversos 

daqueles comumente utilizados no processo de elaboração dos atos normativos. 

Neste sentido, a Constituição Federal previu em seu artigo 59, 

parágrafo único, que  disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação 

das leis, o que veio a ser normatizado através da Lei Complementar nº 95/1998.  

Verificando as normativas desta Lei,  observamos que o presente 

PL apresenta poucas falhas, mais de formatação, mas oportuno uma revisão geral de 

toda técnica legislativa, em atendimento as normas técnicas da LC nº 95/98, o que 

sugerimos seja providenciado na redação final.  A vigência da lei, com previsão para 



 

                                                                                                                                             
                         

180(cento e oitenta) dias após a data de sua publicação nos parece adequada, vez que 

a matéria deverá ser divulgada e encaminhada especialmente à Gramadotur, Autarquia 

Pública responsável pela realização dos eventos em Gramado, que utiliza fogos de 

artifício nos espetáculos natalinos, bem como dar ampla publicidade nos 

estabelecimentos da cidade, como hotéis, clubes, associações, etc., e até mesmo ao 

cidadão que costuma utilizar foguetes e rojões, em comemorações de aniversários, 

jogos de futebol, entre outros, que precisam de um tempo mínimo para se adequar ao 

novo normativo. 

 

2.2 Da Competência e Iniciativa 

O projeto versa sobre a proibição do manuseio, utilização, queima 

e soltura de fogos de estampido e de artifício, assim como quaisquer artefatos 

pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo território do Município. 

Primeiramente, na análise das questões atinentes à Proteção do 

Meio Ambiente, entre os quais a poluição sonora, a competência é comum entre os 

Entes Federados, de forma complementar, assim definido no art. 23 da Constituição 

Federal, senão vejamos: 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
(...) 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;” 

 

Também a Constituição Estadual também define competência aos 

Municípios, para matérias afetas à saúde pública e proteção ao Meio Ambiente, na 

inteligência do Art. 13: 

“Art. 13. É competência do Município, além da prevista na Constituição Federal e 

ressalvada a do Estado: I - exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de 

interesse local, tais como proteção à saúde, aí incluídas a vigilância e a fiscalização 

sanitárias, e proteção ao meio-ambiente, ao sossego, à higiene e à funcionalidade, bem 

como dispor sobre as penalidades por infração às leis e regulamentos locais;” 



 

                                                                                                                                             
                         

Na mesma linha, a Lei Orgânica Municipal define ao Município 

competência para tratar de assuntos de interesse local e de forma supletiva, zelar pela 

saúde dos munícipes,  in verbis: 

“Art. 6º Compete ao Município no exercício de sua autonomia: 

(...) 

XXIV – legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

Art. 8º Compete, ainda, ao Município, concorrentemente com a União ou 

Estado, ou supletivamente a eles: 

I – zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública 

 

Destacamos, nesse sentido, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade de lei Municipal que versava sobre questão ambiental (fixação de 

diretrizes de combate e prevenção de poluição) , que foi julgada improcedente, 

reconhecendo legitimidade e competência ao município para legislar sobre Meio 

Ambiente, atribuindo competência concorrente para iniciar o processo legislativo: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 7437/2016, do Município de 

Guarulhos, que fixa “Diretrizes de Combate e Prevenção da Poluição Industrial no 

âmbito do Município de Guarulhos”. A ação direta de inconstitucionalidade de lei 

municipal, no âmbito estadual, somente pode ter por parâmetro, a constituição estadual. 

Alegação de invasão da esfera privativa de iniciativa do chefe do poder executivo local. 

Inocorrência. Norma que estabeleceu regras gerais a serem regulamentadas pelo poder 

executivo. Constitucionalidade. A competência para legislar sobre meio ambiente é 

concorrente, para Municípios, Estados, e União, nos termos do inciso VI, artigo 23 

da Constituição Federal e tanto o Executivo, quanto o Legislativo Municipal 

podem iniciar o processo legislativo, nos termos do artigo 24, parágrafo 2º, c.c., 

artigo 144, ambos da Constituição Estadual. Na hipótese, houve apenas o 

estabelecimento de regras gerais, sem invasão da esfera privativa do Poder Executivo, 

a quem caberá a regulamentação da matéria. AÇÃO IMPROCEDENTE 

 

Neste sentido, importante referir que a Constituição Federal 

deixou aos Municípios, em decorrência de sua autonomia político-administrativa, a 

prerrogativa de fixar as condicionantes de atividades, bens e serviços que sejam 

nocivos ou inconvenientes ao bem-estar da população local, dado que incumbem o 



 

                                                                                                                                             
                         

exercício do poder de polícia administrativa sobre a segurança das construções, a 

preservação da saúde pública, do meio-ambiente e do sossego público. 

Assim, pode-se dizer que o Município possui inteira competência 

para instituir regras que digam respeito ao trânsito, ocupação das vias, publicidade, 

medidas referente aos animais, horário de funcionamento do comércio e indústria, 

entre outros, normalmente convencionadas como Posturas Municipais, regras estas 

que disciplinam o exercício do Poder de Polícia administrativa do Poder Público sobre 

os estabelecimentos locais, bem como sobre os munícipes. 

Nesse sentido, importante destacar o entendimento firmado pelo 

STF(RE nº 586.224/SP, julgado em 5/3/2015), publicado no Informativo nº 776: 

O Município é competente para legislar sobre o meio ambiente, juntamente com a 

União e o Estado-membro/DF, no limite do seu interesse local e desde que esse 

regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes 

federados (art. 24, VI, c/c o art. 30, I e II, da CF/88). 

 

Seguindo este entendimento, a matéria proposta neste PL, que 

proíbe o manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de estampido e de artifício, 

como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso, poderia, contudo,  ser 

entendida como extrapolando os limites estabelecidos ao município no que tange à 

regulação de interesse local, uma vez que a matéria já é alvo de regulamentação 

federal específica, disposta no Decreto-Lei nº 4.238/1942, que “Dispõe sobre a 

fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos e dá outras providências”, o qual 

estabelece no seu art. 1º: 

“Art. 1º São permitidos, em todo território nacional, a fabricação, o comércio e o uso de 

fogos de artifício, nas condições estabelecidas neste decreto-lei” (g.n) 

 

Importante referir que a Constituição Estadual do RGS, em seu 

artigo 5º estabelece: 



 

                                                                                                                                             
                         

“Art. 5º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário.” 

 

Como se vê, este dispositivo da Constituição Estadual repete a 

Constituição Federal no seu artigo 2º. Desse modo, é inconstitucional qualquer violação 

à independência e harmonia dos Poderes. 

Também observamos a disposição do art. 24, I e V, da 

Constituição Federal, que estabelece iniciativa concorrente entre a União, Estados e 

Distrito Federal (e não aos municípios), para legislar sobre matéria de direito 

econômico, produção e consumo, vedado, registrando vício de iniciativa proposição por 

parlamentar, senão vejamos: 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao9 Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
(...) 
V – produção e consumo;”  

 

Este foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo ao se deparar com semelhantes questões, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 0150250-94.2013.8.26.0000: 

“Ação direta de inconstitucionalidade - Lei do Município de Catanduva, de iniciativa 
parlamentar, que proibiu o uso de fogos de artifício e shows pirotécnicos em eventos 
sociais, festas e acontecimentos promovidos pelo Poder Público - Vício de iniciativa - 
Violação ao princípio da separação de Poderes (art. 5o, da Constituição Estadual)- 
Ingerência na competência do Executivo, interferindo vem questões atinentes à 
administração pública – Ação Procedente. 

(TJ-SP - ADI: 01502509420138260000 SP 0150250-94.2013.8.26.0000, Relator: Enio 
Zuliani, Data de Julgamento: 13/11/2013, Órgão Especial, Data de Publicação: 
29/11/2013) 

 

Todavia, esse entendimento serve à proposições que tenham a 

pretensão  de adentrar na questão da fabricação, venda e uso de fogos de artifício, 

o que, como já vimos, é matéria já regulada em lei federal, e de competência exclusiva 

da União e do Exército nacional. 



 

                                                                                                                                             
                         

No caso concreto, no entanto, a matéria proposta não versa sobre 

produção e comércio de fogos de artifício, e sim sobre direito ambiental, objetivando, 

como bem fundamenta a justificativa, a proteção das pessoas e dos animais que 

sofrem com o impacto sonoro causado pelos estampidos. Portanto, estamos a tratar de 

norma que trata do controle de poluição sonora, cuja competência é concorrente dos 

Entes Federados em matéria ambiental e de saúde pública, como é o caso. Neste 

sentido a jurisprudência: 

"DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 4.053, de 16 de fevereiro de 2018, 
do Município de Serra Negra, que dispõe sobre a proibição da soltura e manuseio de 
fogos de artifício e artefatos pirotécnicos. Vício quanto à matéria cuidada. 
Inexistência. Exercício da função de polícia administrativa voltada à gestão da 
poluição sonora. Assunto de evidente interesse local. Princípio da razoabilidade. 
Inexistência de desrespeito. Proibição adequada, necessária e proporcional. Proibição 
plena. Possibilidade. Entendimento deste Colendo Órgão Especial. Não cabimento, 
todavia, da restrição de venda. Precedentes. Regulamentação. Cominação de prazo. 
Invalidade. Comando inaceitável. AÇÃO PROCEDENTE em parte." (TJSP, Órgão 
Especial, ADI 2137239-85.2018.8.26.0000, rel. Des. Beretta da Silveira, j. 
05.12.2018).(g.n) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei nº 6.212, de 11 de abril de 2017, 
do Município de Itapetininga, proibindo a soltura de fogos de artifício e artefatos 
pirotécnicos que produzam estampido na zona urbana do Município. Competência 
legislativa. Norma versando sobre o controle de poluição sonora. Competência 
concorrente em matéria ambiental e de saúde pública. Devidamente observados 
os dois requisitos fixados pelo Eg. STF para a atuação legislativa do Município em 
questões ambientais (Tema nº 145): (i) o interesse local e (ii) a harmonia entre a lei 
municipal e as regras editadas pelos demais entes federativos, notadamente a Lei nº 
6.938/81 e as Resoluções CONAMA nº 01/90 e 02/90. Inexistência do vício apontado 
na exordial. Recente precedente deste Eg. Órgão sobre questão idêntica. Separação 
dos poderes. Inocorrência de afronta, seja sob a ótica do vício de iniciativa, seja por 
intromissão do Legislativo na seara administrativa. Proibição de soltura de fogos de 
artifício e artefatos pirotécnicos que produzam estampido na zona urbana não 
caracteriza ingerência em atos de gestão. Não evidenciada ofensa ao princípio 
constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Princípios da 
livre iniciativa e razoabilidade. Ausente qualquer violação na medida em que não se 
proibiu o comércio, mas apenas a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos 
que produzam estampido na zona urbana do Município. Ação improcedente.(g.n) 

(TJ-SP - ADI: 20060083220188260000 SP 2006008-32.2018.8.26.0000, Relator: 
Evaristo dos Santos, Data de Julgamento: 10/10/2018, Órgão Especial, Data de 
Publicação: 15/10/2018) 

 

Nessa linha, a respeito do papel desempenhado pelos Municípios 

nessa repartição de competências, o Eg. Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema nº 

145 de sua Repercussão Geral, fixou parâmetros a serem observados: 



 

                                                                                                                                             
                         

“ O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no 

limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a 

disciplina estabelecida pelos demais entes federados “. (art. 24, VI c/c 30, I e II da CF). 

RE 586.224/SP. 

 

Portanto, dois são os requisitos ensejadores da competência do 

Município, ambos observados no presente caso:  

a) interesse local; 

b) harmonia entre a lei municipal e as regras editadas pelos 

demais entes federativos; 

 

Pelo exposto, considerando as recentes decisões dos Tribunais 

Superiores sobre a matéria em análise, inserida no Direito Ambiental, entendemos que 

a normatização apresentada NÃO está presente nas vedações impostas ao Município, 

tampouco registra-se vício de iniciativa na presente propositura ou violação ao Princípio 

da Separação dos Poderes, esculpido no art. 2º do diploma constitucional, razão pela 

qual entendemos ser possível ao VEREADOR iniciar o processo legislativo nos termos 

apresentados.  

 

 

2.3 Da constitucionalidade e legalidade 

 

Versa a matéria sobre a proibição do manuseio, utilização, a 

queima e a soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim como quaisquer 

artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso, no âmbito municipal, para o controle da 

poluição sonora. 

Na Carta Magna, também está expresso que o Meio Ambiente é 

direito de todos e dever do Estado, conforme o art. 225, que assim dispõe: 



 

                                                                                                                                             
                         

Art. 225. Todos tem 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 á 

coletividade o dever de defende-lo para as presentes e futuras gerações.  

 

   Na mesma linha segue a Constituição Estadual, onde o direito ao 

meio Ambiente deve ser protegido e está prestigiado através dos arts. 250 e 251, 

senão vejamos: 

“Art. 250. O meio ambiente é bem de uso comum do povo, e a manutenção de seu equilíbrio é 

essencial à sadia qualidade de vida.  

 § 1.º A tutela do meio ambiente é exercida por todos os órgãos do Estado. 

 § 2.º O causador de poluição ou dano ambiental será responsabilizado e deverá assumir ou 

ressarcir ao Estado, se for o caso, todos os custos financeiros, imediatos ou futuros, decorrentes 

do saneamento do dano. 

 Art. 251. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo para as presentes e 

futuras gerações, cabendo a todos exigir do Poder Público a adoção de medidas nesse sentido. 

(Vide Leis n.os 9.519/92 e 11.520/00) 

 

Na Lei Orgânica do Município, encontramos disposição alinhada a 

legislação constitucional, in verbis: 

Art. 146 O Município deverá atuar no sentido de assegurar a todos os cidadãos o direito ao meio 

ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

qualidade de vida. 

Parágrafo único. Para assegurar efetivamente esse direito, o Município deverá articular-se com 

os órgãos estaduais, regionais e federais competentes e, ainda, quando for o caso, com outros 

municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental. 

Portanto, a proteção ao Meio Ambiente é demanda amplamente 

prestigiada em todo nosso ordenamento jurídico, em todas esferas de Governo, e como 

tal, todas as formas de proteção na busca do equilíbrio ambiental são importantes e 

devem ser incentivadas.  



 

                                                                                                                                             
                         

Nesse sentido, diversos Municípios têm editado leis que 

procuram restringir o uso de fogos, não só para proteção de animais domésticos e 

silvestres, mas também de crianças, idosos e enfermos em face do barulho elevado 

causado por explosões que prejudica a paz e a tranquilidade. É o caso, por exemplo, 

do Município de São Paulo, entre outros Municípios, que editaram lei em 2018 que 

proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido e de 

artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso.  

Leis dessa natureza, apesar de contarem com amplo apoio da 

sociedade, sobretudo de entidades ligadas à defesa do animal, têm sido objeto de 

ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pela indústria de explosivos, 

sustentando a inconstitucionalidade por não haver competência legislativa sobre a 

matéria. Nesse sentido, setores de fabricação e comércio de explosivos argumentam 

que leis municipais invadiriam a esfera de competência administrativa e legislativa da 

União, a quem competiria "autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material 

bélico" (art. 21, VI) e legislar privativamente sobre "normas gerais de organização, 

efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e 

corpos de bombeiros militares" (art. 22, XXI). Também asseveram que, ao regular 

comércio de explosivos, os Municípios invadiriam a competência legislativa 

concorrente de União e Estados sobre produção e consumo (art. 24, V) e não haveria 

interesse local que justificasse a edição de leis municipais. 

Com efeito, apesar de os fogos de artifícios não serem 

comumente utilizados para fins bélicos, a sua composição e natureza os tornam 

compatíveis com aqueles materiais, sujeitos ao controle de fabricação e 

comercialização por parte do Exército.  

 

O Decreto-lei  4.238/42 - recepcionado pela Constituição Federal 

de 1988 como lei ordinária, permite, em todo o território nacional, a fabricação, o 

comércio e o uso de fogos de artifício nas condições nele estabelecidas, que 

envolviam atividades por parte do Exército. O Decreto Federal nº 3.665/00, ao dar 



 

                                                                                                                                             
                         

nova redação ao Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados, permite 

expressamente a fabricação e a comercialização de fogos de artifício, somente 

proibindo aqueles que contenham altos explosivos em suas composições ou 

substâncias tóxicas (art. 112), estabelecendo competir às Secretarias de Segurança 

Públicas estaduais a cooperação com o Exército no controle da fabricação de fogos 

de artifício e artifícios pirotécnicos e fiscalizar o uso e o comércio desses produtos 

(art. 33, VI). 

 

Desta forma, o Poder Judiciário vinha, majoritariamente, 

acolhendo tais pleitos, sob o entendimento que "a norma viola o princípio do pacto 

federativo, porquanto referidas matérias, por se enquadrarem no conceito de material 

bélico, são de competência privativa da União, de que a legislação acerca de 

comércio e produção, em geral, têm sua competência concorrente entre União, 

Estados e Distrito Federal, concluindo que como a questão já foi regulamentada pela 

União, não haveria peculiaridades locais que autorizassem o Município a legislar a 

respeito". Além disso, as decisões judiciais declinavam, na sua maioria, entendendo 

que a proibição se afiguraria demasiadamente restritiva, inviabilizando a atividade 

econômica e invadindo a livre iniciativa e o exercício da atividade empresarial. 

Entretanto, este entendimento vem sendo reformado em 

julgados recentes, conforme jurisprudência já citada, sob o fundamento que as leis 

que visam precipuamente a impedir a utilização, queima e soltura de fogos de artifício 

que produzam poluição sonora (estouros, estampidos), os quais são, notadamente, 

os artefatos dessa natureza que mais malefícios trazem à comunidade e ao meio 

ambiente, incluída aqui a fauna silvestre e doméstica, visam tão somente a 

proteção ao meio ambiente.  

 

 Nessa esteira, é legítimo exercício do poder de polícia pelo 

Município, que, nas palavras de Hely Lopes Meirelles, se presta à "ordenação da vida 



 

                                                                                                                                             
                         

urbana, regulamentando e policiando todas as atividades, coisas e locais que afetem 

a coletividade de seu território, visando propiciar segurança, higiene, saúde e bem-

estar à população local”. Relativamente à poluição sonora, ensina o jurista que "certo 

é que quem elege uma cidade para sua residência deve suportar os ônus que ela 

apresenta; mas é dever do Poder Público amenizar, tanto quanto possível, a 

propagação de ruídos incômodos aos habitantes, especialmente nas horas de 

repouso . [...] Além das medidas diretas de abafamento de ruídos pelo uso de 

aparelhos especiais e a detenção de sua propagação pelo emprego de materiais 

refratários nas construções, o zoneamento das cidades, com a separação de bairros 

industriais, comerciais e residenciais, é a providência mais aconselhável para se obter 

o sossego necessário à saúde e à tranquilidade públicas". 

É de se notar que o PL, sob análise, não proíbe a fabricação ou 

comércio de fogos de estampido e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos 

pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso, apenas limita o seu manuseio, utilização, 

queima e a soltura, o que poderia, se houvesse tal vedação,  incorrer em ofensa à 

competência concorrente da União, os Estados e do Distrito Federal de legislar sobre 

produção e consumo. O que a lei proíbe é o manuseio, utilização, queima e soltura de 

fogos com estampido e de artifícios, e outros artefatos de efeito sonoro ruidoso, 

visando proteger as pessoas e animais do impacto sonoro causado por estes 

produtos, prestigiando o bem-estar da população local, em especial a crianças, 

idosos, enfermos e animais. Não há espaço também para suscitar violação da livre 

iniciativa, ainda que por via reflexa. O meio ambiente foi erigido a um valor de maior 

importância pela Constituição federal de 1988, cuja proteção é dever de todos os 

entes federativos, inclusive Municípios (art. 23, VI), e constitui um dos princípios da 

ordem econômica (art. 170, VI).  

 

Além de objetivo, em si, é instrumento necessário - e 

indispensável - à realização do fim dessa ordem, o de assegurar a todos existência 

digna. Nutre também, ademais, os ditames da justiça social, onde todos têm direito ao 



 

                                                                                                                                             
                         

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo - diz o art. 

225, caput, da CF. 

 

Ainda, a falta de previsão de aplicação de regras de 

competência legislativa concorrente (art. 24, §§ 1º a 4º) para os Municípios, cuja 

competência foi estabelecida para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, 

I) e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II) não é 

óbice intransponível para que qualquer município com iniciativa semelhante possa 

legislar sobre assunto arrolado como de competência da União e dos Estados.  

 

Observa-se, nesse sentido, que o Supremo Tribunal Federal 

firmou a tese de que o Município é competente para legislar sobre o meio ambiente 

com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento 

seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, 

inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal (RE 586.224, rel. Min. Luiz 

Fux, j. 05.03.2015).  

 

Foi nessa linha que o Tribunal de Justiça de São Paulo, mais 

uma vez, não vislumbrou inconstitucionalidade em caso semelhante. Ao julgar uma lei 

municipal de Serra Negra que proíbe a soltura e manuseio de fogos de artifício e 

artefatos pirotécnicos, a Corte Bandeirante entendeu que se tratava de polícia 

administrativa sobre gestão sonoro, logo, competente o Município para legislar sobre 

o assunto, declarando inconstitucional apenas a proibição de venda. Eis a ementa: 

"DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 4.053, de 16 de fevereiro de 2018, 
do Município de Serra Negra, que dispõe sobre a proibição da soltura e manuseio de 
fogos de artifício e artefatos pirotécnicos. Vício quanto à matéria cuidada. 
Inexistência. Exercício da função de polícia administrativa voltada à gestão da 
poluição sonora. Assunto de evidente interesse local. Princípio da 
razoabilidade. Inexistência de desrespeito. Proibição adequada, necessária e 
proporcional. Proibição plena. Possibilidade. Entendimento deste Colendo Órgão 
Especial. Não cabimento, todavia, da restrição de venda. Precedentes. 
Regulamentação. Cominação de prazo. Invalidade. Comando inaceitável. AÇÃO 
PROCEDENTE em parte." (TJSP, Órgão Especial, ADI 2137239-85.2018.8.26.0000, 
rel. Des. Beretta da Silveira, j. 05.12.2018). 



 

                                                                                                                                             
                         

Segundo o relator em seu voto, "o escudo do meio ambiente e o 

combate da poluição estabelecida em seu sentido lato integram a competência 

legislativa municipal, a exercer, dita postura, atividade de polícia administrativa, 

respeitados, à farta, os parâmetros trazidos pelas normas da União". Sendo um dever 

de todos os entes federativos, incluídos os Municípios, o dever de proteger o meio 

ambiente, regular o uso de artefatos, impedindo que sejam dotados de mecanismos 

que provoquem estouros e estampidos, constitui medida que não foge da 

razoabilidade. Prossegue o relator que o Decreto-lei nº 4.238/42 foi editado sem 

qualquer preocupação com o meio ambiente, cuidando apenas de classificar o 

material, estabelecer os sítios de fabricação e venda, impor licença à 

comercialização, limitar a aquisição dependendo da modalidade de artefato, e fixar, 

em raras hipóteses, locais inapropriados à queima, com ou sem a necessidade de 

alvará do Poder Público. Somente a proibição da venda estaria eivada de 

inconstitucionalidade, eis que é matéria afeta a relações de consumo, de competência 

da União, dos Estados e do Distrito Federal. 

 

Todavia, importante registrar recente liminar expedida pelo Ministro 

Alexandre de Moraes, do STF, na ADPF-Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 567, processo 0018535-24.2019.1.00.0000, proposta por Associação 

Brasileira de Pirotecnia – ASSOBRAPI , que suspendeu os efeitos da lei municipal na 

cidade de São Paulo, com similar teor, sob o fundamento de que, apesar da 

preocupação com o bem estar das pessoas e animais ser a essência da lei, a 

proibição absoluta do uso sacrifica de forma desproporcional um interesse legítimo de 

amplo segmento social, implicando óbice injustificada ao desenvolvimento da 

atividade econômica, emitindo a seguinte decisão: 

Em 29.3.2019: "...CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR postulada na presente ADPF, 

ad referendum do Plenário (art. 5º, § 1º, da Lei 9.882/99) e, com base no art. 5º, § 

3º, da Lei 9.882/1999, SUSPENDO A EFICÁCIA da Lei 16.897/2018 do Município 

de São Paulo, até o julgamento de mérito da presente arguição. Comunique-se, 

com urgência, o Prefeito do Município de São Paulo e a Câmara Municipal, 

solicitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 6º da Lei 

9.882/1999. Em sequência, confira-se vista dos autos ao Advogado-Geral da União 



 

                                                                                                                                             
                         

e ao Procurador-Geral da República, para que, sucessivamente, no prazo de 5 

(cinco) dias, ambos se manifestem na forma da legislação vigente. Nos termos do 

art. 21, X, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, peço dia para 

julgamento, pelo Plenário, do referendo da medida ora concedida. Publique-se. 

Intimem-se." 

Dessa forma, em que pese não haver a proibição da fabricação 

e comércio dos fogos e artefatos pirotécnicos, entendeu o Ministro que com a 

restrição de manuseio, utilização, queima  e soltura de fogos haveria uma drástica 

redução no consumo por parte dos munícipes, repercutindo diretamente no comércio 

local, o que, sob sua ótica, estaria por afrontar normatização editada pela União em 

âmbito nacional, deferindo liminar para suspender os efeitos da lei municipal paulista. 

Assim, entendo, s.m.j, que o melhor cenário para a análise do 

tema, seria o município de Gramado aguardar o julgamento do mérito da referida 

decisão, a fim de saber se o texto proposto será declarado inconstitucional, ou será 

admitido nas leis pátrias. 

Por certo que a lei municipal de Gramado, para ter seus efeitos 

suspensos, também deveria sofrer ação similar, e enquanto isso não ocorrer, surtirá 

efeitos. Contudo, importante referir que precedente do STF, em julgamento similar, 

ocasionará probabilidade real de seguir o mesmo caminho, com riscos de torna-la 

sem efeitos, se eventual inconstitucionalidade for reconhecida a nível Federal e vier a 

ser suscitada, a qualquer tempo. 

De outra banda, também há de se considerar que a proibição 

pelo Município do manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de estampido e 

de artifício não impedem, em tese, a sua fabricação e comercialização. Neste sentido, 

o que se objetiva é o controle sobre o efeito sonoro no território municipal, e este 

encontra-se sob o abrigo do regular exercício do poder de polícia do município, 

visando ao bem-estar de sua população local. Conforme já se referiu, o que resta 

vedado é a proibição alcançar o próprio comércio dessa espécie de artefato, cuja 



 

                                                                                                                                             
                         

licitude é garantida pelo arcaico Decreto-lei nº 4.238/42. Esse é o limite do exercício 

da competência municipal que tem que ser claramente compreendido. Sem prejuízo, 

urge atualização legislativa em nível nacional, adequando-a aos valores ambientais 

propugnados pela Constituição Federal de 1988, a exemplo de tratamento especial 

dado a animais, e espancando dúvidas e decisões contrárias à defesa do meio 

ambiente. 

Vencida esta questão, importante referir que já há disposição 

legal no município sobre o barulho permitido em decorrência da soltura de foguetes, 

rojões e fogos com estampido, através da Lei Complementar nº 1/2018 – Código de 

Posturas Municipal, que não proíbe o barulho por completo, e sim limita a sua 

aplicação, conforme segue: 

 

TÍTULO V 
DA ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA 

 
Capítulo I 

DO SOSSEGO PÚBLICO 
 

 

Art. 39 É proibido produzir ruídos, algazarras e sons de qualquer natureza que 

perturbem o sossego e o bem estar público ou que prejudiquem vizinhança. 

Pena - grave. 

Parágrafo único. Serão de responsabilidade do titular do estabelecimento os tumultos e 

algazarras que ocorrerem na parte interna do mesmo (edificação), bem como no 

entorno ao estabelecimento (lote) em razão de seu funcionamento, sofrendo a mesma 

penalidade. 

 

Art. 40 É proibido perturbar o sossego e o bem estar público com ruídos, algazarras ou 

sons: 

I - que excedam os níveis previstos na tabela do Anexo II, observando-se que para 

ambientes internos os níveis previstos na tabela deverão ter a correção de menos 

10dB(A) para janela aberta e menos 15 dB(a) para janela fechada; 

Pena - multa grave e interdição do local. 

II - produzidos por buzinas, som automotivo, anúncios ou propaganda, na via pública, 

em local considerado pela autoridade competente como "zona de silêncio"; 

Pena - multa grave. 



 

                                                                                                                                             
                         

III - produzido por instrumentos musicais, aparelhos receptores de rádio ou televisão, 

reprodutores de sons, de modo a incomodar a vizinhança, provocando o desassossego, 

a intranquilidade ou desconforto em unidades Uni ou Plurifamiliares, tais como: edifícios 

de apartamentos e conjuntos residenciais ou comerciais; 

Pena - multa grave. 

 

IV - provenientes de instalações mecânicas, bandas ou conjuntos musicais e de 

aparelhos ou instrumentos produtores ou amplificadores de som ou ruído, quando 

produzidos na via pública ou quando nela sejam ouvidos de forma incômoda, sem 

autorização do órgão responsável da Administração Municipal; 

Pena - multa grave. 

 

V - provocados por bombas, morteiros, foguetes, rojões, fogos de estampido e 

similares; 

Pena - multa grave. 

 

Anexo II 
 
Tabela 1 - Nível Máximo de critério de avaliação NCA para ambientes externos, 
em dB(A): 

 ____________________________________________________________________
______ 
|     Tipos de Áreas     |         Diurno         |         Noturno        | 
|========================|========================|========================| 
|    Áreas de sítios e   |                      40|                      35| 
|        fazendas        |                        |                        | 
|------------------------|------------------------|------------------------| 
|    Área estritamente   |                      50|                      45| 
|residencial urbana ou de|                        |                        | 
| hospitais ou de escolas|                        |                        | 
|------------------------|------------------------|------------------------| 
|       Área mista,      |                      55|                      50| 
|    predominantemente   |                        |                        | 
|       residencial      |                        |                        | 
|------------------------|------------------------|------------------------| 
| Área mista, com vocação|                      60|                      55| 
|       comercial e      |                        |                        | 
|     administrativa     |                        |                        | 
|------------------------|------------------------|------------------------| 
| Área mista, com vocação|                      65|                      55| 
|      recreacional      |                        |                        | 
|------------------------|------------------------|------------------------| 
| Área predominantemente |                      70|                      60| 
|       industrial       |                        |                        | 
|________________________|________________________|________________________| 

 

 

Sobre esta questão, observa-se que a matéria proposta no 

presente PL remete no art. 1º, § 2º, para que sejam observados os zoneamentos na 

avaliação dos ambientes externos, em conformidade com o Anexo II do Código 



 

                                                                                                                                             
                         

Municipal de Posturas – Lei Complementar nº 1/2018, visto que, mesmo os fogos de 

vista, denominados aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido, e os que 

acarretam baixo impacto sonoro, ambos excetuados da proibição no texto sob análise, 

portanto, admitidos, geram algum tipo de barulho, e deverão assim observar os limites 

em decibéis fixados no Código de Posturas. 

 

Também oportuno referir que a pena vigente para o 

descumprimento no Código de Posturas é “multa grave”, o que equivale a R$ 1.945,61 

(hum mil , novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), portanto a 

mesma disposta no texto apresentado, em consonância com a norma já vigente, o que 

avaliamos adequado para evitar conflito de penalidades passíveis de aplicação, em 

diferentes leis. 

 

Por fim, orientamos que matéria ambiental requer audiência 

pública, em conformidade com art. 60, § 8º, III, “f”, do Regimento Interno desta Casa. 

Também por impactar os eventos públicos do município, entendemos importante a 

discussão prévia com a Autarquia Gramadotur, visto que a alteração dos artefatos 

pirotécnicos pode impactar significativamente nos custos da empresa, que precisa 

programar seu orçamento para 2019 com ajustes, se for o caso. 

 

 Concluímos, assim, que a matéria proposta é de cunho 

ambiental, e tem através do poder de polícia o mecanismo de frenagem de que 

dispõe a Administração Pública para deter as atividades individuais contrárias ou 

nocivas ao interesse geral. Todavia, este entendimento está sendo questionado no 

judiciário, inclusive com leis similares com efeito suspensivo, aguardando julgamento 

de mérito, o que pode vir a consolidar decisão pela inconstitucionalidade do texto pelo 

STF, sobre questões alegadas como  vício de iniciativa por ofensa à concorrência 

competente da União sobre a matéria, atentado contra o equilíbrio típico da livre 

iniciativa e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

 

 



 

                                                                                                                                             
                         

III - CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, no aspecto jurídico, em observância aos 

princípios constitucionais vigentes, conclui-se que o PLL 016/2019, nos termos 

apresentados, atende as normas legais impostas, estando presentes a legalidade e 

constitucionalidade. 

Desta forma, esta Procuradoria exara Parecer jurídico favorável  

à sua tramitação, contudo observadas as disposições referidas sobre as recentes 

decisões judiciais sobre a matéria. 

Destarte, encaminha-se a Comissão de Legislação e Redação 

Final e Comissão de Infraestrutura, Turismo, Desenvolvimento e Bem Estar Social para 

posterior deliberação, e aos nobres edis para análise de mérito, em Plenário, no que 

couber. 

É o parecer que submeto à consideração. 

 

        Gramado, 12 de junho de 2019. 

 

Sônia Regina Sperb Molon  
Procuradora Geral 
OAB/RS 68.402 


