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1. DIREITOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS DE PERSONALIDADE

1.1 Direitos garantidos na Declaração Internacional dos Direitos Humanos e na 
Constituição Federal 

1.1.1 Direitos garantidos na Declaração Internacional dos Direitos Humanos
A liberdade de religião e de opinião é considerada por muitos como um direito 

humano fundamental.  A liberdade de religião inclui  ainda a liberdade de não seguir 
qualquer  religião,  ou mesmo de não ter  opinião sobre a existência  ou não de  Deus 
(agnosticismo e ateísmo).

A separação Igreja-Estado é uma doutrina política e legal que estabelece que o 
governo e as instituições religiosas devem ser mantidas separadas e independentes uns 
dos outros. A expressão se refere mais freqüentemente a combinação de dois princípios: 
secularismo do governo e liberdade religiosa. 

1.1.2 Direitos garantidos na Constituição Federal

Liberdade  Religiosa:  consiste  no  direito  que  todo  o  indivíduo  tem de  professar  a 
religião que desejar, de ser ateu e de ser contra toda e qualquer religião. Liberdade de 
culto, de propaganda de culto e de propaganda religiosa é a liberdade de consciência no 
que se refere à crença religiosa.  A tutela aí é à religião num sentido geral  e amplo. 
Compreende todas  as  religiões,  desde que permitidas  e  compatíveis  com as  normas 
comuns do Estado. Não há necessidade de registro. Só não podem ser religiões éticas, 
imorais e incitadoras do suicídio, de maus costumes, do sacrifício de pessoas, ou que 
instiguem a violência. Artigo 5º inciso VIII da Constituição Federal.
Liberdade de Consciência:  direito  de fazer  e de pensar,  sem restrição,  o certo e o 
errado,  desde que não vedado por lei.  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 a suas liturgias (ver liberdade de crença). Artigo 5º 
inciso VI e 19 inciso I da Constituição Federal.
Liberdade de Crença: tem o sentido de fé religiosa ligada ou não a uma denominação 
organizada.  É assegurado, nos termos da lei,  a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva (ver liberdade de consciência). Artigo 
5º inciso VII da Constituição Federal.
Liberdade de Expressão: é aquela que a pessoa de qualquer cor, raça, religião, e etc., 
exerce, amparado pela vigente CF, para livremente se expressar (falar sem medo), sem 
ferir direitos de outras pessoas. Longe da censura. Esta é um instrumento abominável. 
Acresça-se  na  expressão:  É  livre  a  expressão  intelectual,  artística  das  atividades 
científicas  e  das  atividades  de  comunicação  Essas  liberdades  de  expressão  são 
absolutamente livres, sem censura e independem de licenças. Artigo 5º inciso XIV da 
Constituição Federal.
Liberdade  de  Opinião:  compreende  a  liberdade  do  pensamento  e  a  liberdade  de 
expressão, ou seja, liberdade de manifestação do pensamento. Liberdade de opinião é a 
liberdade que o homem tem de possuir convicções e crenças pessoais, independência de 
idéias,  podendo ser até mesmo um inconformado, e no Estado democrático goza do 
direito de manifestar esse inconformismo, essas idéias e convicções através de palavras, 
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escritos, ou até mesmo pelo seu comportamento na vida pública e privada. Artigo 5º da 
Constituição Federal.
Liberdade de Reunião: o direito de reunião é considerado o mais simples dos direitos 
corporativos  (corporações)  e  tem  estreita  ligação  com  as  liberdades  individuais  de 
pensamento e de locomoção. Este é um direito fundamental, com algumas licitações, 
porém  só  exercitáveis  no  interesse  da  preservação  da  ordem pública  (proibição  de 
reunião de pessoas armadas). O novo texto é plenamente auto-aplicável, dispensando 
disciplinamento por lei, como determinava o texto anterior (§ 27 do artigo 153) “A lei 
poderá  determinar...”.  A  Liberdade  de  reunião  abrange  a  todos  (população)  os 
brasileiros e estrangeiros residentes no território nacional. Destacamos a lição do mestre 
Celso Seixas Ribeiro Bastos (in Comentário à Constituição do Brasil) que diz: “quanto 
ao conteúdo em si do direito, ele comporta os seguintes direitos:...”.  O vigente texto 
Constitucional  (inciso  XVI  do  artigo  5º)  permite  entender  que  essa  liberdade 
constitucional  se  define  como  um  direito  de  ação  coletiva,  pois  sempre  haverá  a 
participação  de duas ou mais  pessoas com objetivo,  interesse ou finalidade comum, 
motivadores  para  reunião.  Artigo  5º  inciso  XVI  da  Constituição  Federal.

1.2 Direitos relacionados de personalidade das igrejas

Antes da vigência do novo CC este direito só se aplicava ao cidadão. Todavia, 
conforme o artigo 52 do Novo Código Civil, este direito agora estende-se às pessoas 
jurídicas.

Art.  52.  Aplica-se  às  pessoas  jurídicas,  no  que  couber,  a 
proteção dos direitos da personalidade.

As pessoas  jurídicas  de  direito  privado são definidas  no artigo  44 do Código 
Civil.  De acordo  com os  artigos  2º  e  3º  da  Consolidação  das  Leis  Trabalhistas  as 
pessoas jurídicas podem ser empregadoras.

2. ESTATUTO E RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES

O Estatuto  Social  é  o  instrumento  legal  que estabelece  para a  sociedade  civil 
organizada,  as  razões  da  existência  de  um determinado  grupo,  finalidade,  objetivos 
mediatos e imediatos, direção, manutenção, etc.

A igreja só adquire personalidade jurídica depois da averbação de seu estatuto 
social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ), de acordo com o artigo 46 da lei 
de registros públicos.

As pessoas jurídicas  também têm o direito de personalidade de acordo com o 
artigo 52 do Código Civil:

• É recomendado que esteja previsto de forma expressa no estatuto que as funções 
pastorais,  ministeriais  e  demais  ofícios  decorrentes  da  atividade  da  igreja 
(administrativos,  financeiros,  etc.),  são  funções  de  natureza  voluntária, 
decorrentes da fé.

• Deve haver previsão no estatuto ou ata de Assembléia Geral de quem possui 
capacidade de direito de representar a igreja para assinar contratos de trabalho 
voluntário; e
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• Os atos constitutivos e os estatutos das sociedades civis e comerciais só serão 
admitidos para registro e arquivamento nas repartições competentes após visado 
por advogado, sob pena de nulidade (art. 1º, § 2º da Lei nº 8.906/94).

Atos fora do Estatuto podem implicar responsabilização direta ao administrador, 
com base no princípio da desconsideração da personalidade jurídica, sustentado pelo 
Novo Código Civil.

As decisões do órgão coletivo, eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude que 
violem a lei ou o estatuto, podem ser anuladas pela parte interessada. O prazo para a 
proposição da ação de anulação é decadencial, compreendendo o período de três anos 
contados da decisão viciada, conforme a previsão do parágrafo único do artigo 48 do 
Código Civil.

O artigo 48 do Código Civil, supracitado, estabelece que as decisões tomadas 
por órgão de administração coletiva sejam por maioria de votos dos presentes, salvo 
disposição diversa contida no estatuto da entidade.

No caso das igrejas, é sabido que ingressam em seus quadros, como membros, 
pessoas menores de idade, pessoas portadoras de certas deficiências físicas, tais como 
surdos,  mudos,  e  que  sejam  incapazes  de  tomar  decisões.  Nestes  casos,  deve  ser 
observada a condição de agente capaz exigida pela lei  para a prática de alguns atos 
jurídicos. 

Em função disso, o quorum considerado para a tomada de decisões deve ser 
composto por pessoas civilmente capazes. A composição do quorum deve ser objeto de 
registro em livro próprio que registrará a presença dos participantes da assembléia geral. 

3. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

3.1 Dos templos de qualquer culto e demais entidades sem fins lucrativos
Art 150, VI, b) e § 4º da CF – fundamentado no princípio da liberdade religiosa.
Nos  termos  do  atual  Código  Civil,  as  igrejas  passam  a  ser  definidas  como 

organizações religiosas sem fins lucrativos. A Constituição Federal não trata em sua 
literalidade da igreja, mas dos templos de qualquer culto, quando trata da imunidade 
tributária. O bem protegido neste caso é a liberdade religiosa.

O culto não é uma atividade lucrativa, mas devocional. É reverência e adoração 
à Divindade.

Como inerentes à atividade religiosa, de sua essência, de sua natureza, deve-se 
incorporar as casas pastorais, as casas dos rabinos e dos padres, além de seminários e 
escolas de formação de obreiros, além e outros locais onde a atividade essencial é a 
dedicação e o aperfeiçoamento do culto a Deus, ou a educação de mestres religiosos.

Além de templos, a Constituição federal confere imunidade tributária a outras 
entidades, como partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores 
e  instituições  de  educação  e  de  assistência  social,  sem fins  lucrativos.  Todas  essas 
instituições citadas não visam lucros.

O legislador evitou com isso a criação de empresas de “assistência social” que 
na prática visariam ao lucro e não a aplicação dos recursos obtidos em prol dos que 
necessitam na sociedade, dando-lhes dignidade e bem-estar.
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As  entidades  sem  fins  lucrativos  podem  e  devem  ser  superavitárias.  Isto 
garantirá o seu funcionamento. Se for deficitária sem que haja um aporte externo de 
recursos terminará por encerrar as suas atividades. 

Constituição Federal
Art.  150.  Sem prejuízo de outras garantias  asseguradas ao contribuinte,  é  
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

...
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c)  patrimônio,  renda  ou  serviços  dos  partidos  políticos,  inclusive  suas  
fundações,  das  entidades  sindicais  dos  trabalhadores,  das  instituições  de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 
da lei;

...
§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem 
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades  
essenciais das entidades nelas mencionadas.

3.2 Outras atividades desenvolvidas pela igreja
As atividades comerciais realizadas no interior das igrejas, se ligadas direta, ou 

indiretamente, ou mesmo de forma complementar à atividade evangelística é sustentável 
a imunidade constitucional. Todavia, e o espaço for alocado para terceiros, a atividade 
estará se descaracterizando. Ainda que esta possibilidade seja defensável, deve-se estar 
atento para o fato de haver a possibilidade do entendimento diverso e haver a tributação 
pelos entes tributantes.

3.3 Perda da imunidade
Perde-se a imunidade ou a isenção quando não há o cumprimento das condições 

exigidas pela Constituição ou pelas leis que concedem a condição de imune ou isento, 
ou mesmo quando identificadas práticas de infração à legislação tributária.

3.4 Dos impostos retidos pelas fontes pagadoras
A legislação tributária permite que seja atribuído à terceira pessoa vinculada a 

uma  operação  tributável  à  obrigação  do  pagamento  do  imposto  como substituto  ao 
primeiro, mas este está excluído da responsabilidade do contribuinte originário.

A  retenção  do  imposto  e  a  não  entrega  ao  fisco  se  constitui  em  crime  de 
apropriação indébita, previsto no art 167 do Código Penal.

O fato de os templos serem imunes ao pagamento de tributos não lhes retira a 
responsabilidade de seguir a legislação tributária  quando encontra-se na condição de 
contribuinte responsável ou substituto.

4. LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
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4.1 Atividades desenvolvidas nas igrejas
Zeladoria,  serviços  de  limpeza,  serviços  administrativos,  serviços  relativos  à 

atividade ministerial (pastorear, ensinar, pregar, realizar cerimônias e outras) 
Juridicamente  entende-se  que  o  trabalho  religioso  é  vocacional,  sem 

fundamento econômico (ver art. 2º, caput e parágrafo único, da CLT):
• Visão jurídica: há uma relação pessoa x instituição (PJ) – art 2º, § 1º, da CLT.
• Visão eclesiástica: relação pessoa x Deus (I Co 3.8 e Ap 22.12).

4.2 Interpretação eclesiástica da atividade ministerial
O trabalho em prol do evangelho é para Deus;
Não existe obrigação entre as partes no sentido de “dar”, “fazer” ou “não 

fazer”. Não há penalidade pecuniária decorrente do não cumprimento da obrigação. 
A fé é apresentada de forma generosa, gratuita e é aderida voluntariamente 

com a expectativa de benefícios advindos da graça de Deus.
O  sacerdócio  do  ponto  de  vista  bíblico  presume  doação  unilateral  (  Jo 

10.11), mas não tira a responsabilidade da igreja de cuidar do pastor ( Hb 13.17).
O chamamento para o ministério é feito por Deus e aceito pelo obreiro (I Tm 

4.14, Lc 10.7, I Co 9.14, I Tm 5.18). Cada um tem uma vocação ministerial (doutores, 
mestres – Ef 4.11).

O exercício  do sacerdócio  é  uma relação  transcedental  que não pode ser 
normatizada ou alcançada. (Ver arts. 295, II, parágrafo único, III, e 267, do Código de 
Processo Civil - CPC).

A atividade  litúrgica  e que envolve a autoridade  espiritual  é privativa  do 
pastor,  mas  a  administração  da  igreja  é  exercida  por  diversas  pessoas  com 
responsabilidades delegadas, ainda que sob a responsabilidade jurídica e comando do 
pastor. A administração deve ser necessariamente colegiada.

A igreja é uma instituição religiosa de cunho espiritual  e social  e não há 
possibilidade teológica e jurídica de distribuição de lucro. O patrimônio  é originário da 
contribuição dos membros ou, eventualmente, doações.

Ser pastor é vocação espiritual. Um chamado divino aceito. Não é destinado 
á teólogos ou sábios, embora estes não sejam excluídos. O sacerdote é um verdadeiro 
adorador submetido exclusivamente à autoridade de Deus. Não é um profissional da fé, 
mas  um  praticante  da  fé.  É  um  líder  espiritual  portador  de  qualificações  morais 
especiais.

4.3 Funções de caráter administrativo na igreja
• Características semelhantes às demais organizações;
• Necessita de clara definição da natureza da relação de trabalho juridicamente 

voluntário;
• A igreja pode ter empregados (Art 2º, § 1º, CLT);
• Deve-se declarar  que por ser trabalho voluntário  não há contrato de trabalho 

remunerado na forma da CLT;
• É recomendado que esteja previsto de forma expressa no estatuto que as funções 

pastorais,  ministeriais  e  demais  ofícios  decorrentes  da  atividade  da  igreja 
(administrativos,  financeiros,  etc.),  são  funções  de  natureza  voluntária, 
decorrentes da fé.
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• Deve haver previsão no estatuto ou ata de Assembléia Geral de quem possui 
capacidade de direito de representar a igreja para assinar contratos de trabalho 
voluntário; e

• A  habitualidade,  subordinação,  continuidade  e  onerosidade  descaracteriza  o   
trabalho voluntário, independente do contrato escrito e do estatuto social. 

• A  igreja  que  for  remunerar  obreiro  deve  firmar  contrato  específico  com  o 
membro expressando essa condição;

• Ao prestador de serviço voluntário não se aplica qualquer tipo de remuneração 
pelo trabalho executado, porém pode ser ressarcido pelas despesas que realizar e 
comprovar no desempenho das atividades voluntárias.

5. PREVIDÊNCIA 
...

5.1 Segurados obrigatórios da Previdência Social (art 12, Lei 8212/91)
• Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, 

segurado especial, segurado facultativo
5.2 Previdência dos ministros - Lei 8212/91

Art. 12. São  segurados  obrigatórios  da  Previdência  Social  as  seguintes  
pessoas físicas:

        V - como contribuinte individual:
...

        c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida 
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa;

Decreto 3048/1999 : ministro de confissão religiosa é contribuinte individual

5.3 Pagamento de imposto de renda pelos ministros
A igreja possui imunidade constitucional firmada no artigo 150, VI, b e §4º da 

Constituição da República, e Disposições Constitucionais transitórias, art 34º, § 1º, cujo 
fundamente  está  na  liberdade  religiosa.   Todavia,  os  integrantes  da  igreja  não  são 
imunes  e,  em função disso,  devem pagar  regularmente  os  seus  tributos,  inclusive  o 
Imposto de Renda (art.43, do Código Tributário Nacional):

Os missionários estrangeiros quando no Brasil recebendo proventos diretamente 
da igreja ou instituição religiosa no exterior, são também contribuintes aqui no Brasil do 
Imposto de Renda. A base tributável é o valor dos rendimentos recebidos do exterior, 
sujeitando-se à tributação pela modalidade de carnê leão, no mês do recebimento dos 
rendimentos.  Todavia,  deve ser verificado se existe   acordo ou tratado internacional 
entre o Brasil e o país de origem, com relação à questão tributária, de tal maneira que 
seja evitada a bitributação, ou se a legislação interna do país permite a reciprocidade de 
tratamento.

Portanto: A igreja é imune, seus sacerdotes e obreiros não são. Os ministros não 
possuem  qualquer  benefício  fiscal.  Ao  se  enquadrarem  entre  os  contribuintes  na 
legislação do IR, devem pagar o tributo.
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6. PLANO DIRETOR E LEGISLAÇÃO DE POSTURAS

O  Plano  Diretor  é  uma  lei  aprovada  na  Câmara  de  Vereadores  de  cada 
município, com a participação ativa da comunidade. Mas do que isto, o Plano Diretor é 
um pacto estabelecido pelos administradores municipais  com a população da cidade, 
após  a  discussão  dos  problemas  e  da  explicitação  dos  interesses  divergentes  ou 
conflitantes, um pacto que tem por objetivo a construção de uma cidade melhor para 
gerações  presente  e  futura.  O  Plano  Diretor  Municipal  é  um  instrumento  de 
planejamento territorial, gestão democrática e desenvolvimento econômico sócia.

De acordo com a Constituição Federal, são obrigados a elaborarem seus planos 
diretores:  municípios  com  mais  de  20.000  habitantes,  municípios  em  regiões 
metropolitanas, municípios de especial  interesse turístico e municípios integrantes de 
áreas influência de empreendimentos com significativo impacto ambiental.

7. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As  pessoas  jurídicas  imunes  e  isentas,  dentre  elas  incluídas  as  igrejas,  são 
obrigadas  a  manter  a  escrituração  contábil  de  suas  receitas  e  despesas,  segundo  as 
normas de contabilidade e princípios contábeis geralmente aceitos, em livros revestidos 
das formalidades legais capazes de assegurar a exatidão dos valores registrados. Estão 
obrigadas  a  apurar  demonstrações  financeiras  anuais,  preparar  demonstrativos  de 
resultados,  bem  como  deverão  apresentar  a  declaração  de  rendimentos  de  pessoa 
jurídica (DIPJ).

Para fins de prestação de contas, deve ser preparado mensalmente o balancete 
demonstrativo das operações financeiras do mês e as acumuladas, acrescentando notas 
explicativas adicionais que permitam o entendimento dos terceiros.

A contabilidade deve estar respaldada em documentação idônea, revestidas das 
formalidades impostas pela legislação.  Os documentos que suportam a contabilidade 
devem ser originais (notas fiscais, faturas, recibos, extratos, etc.).

As  operações  geradoras  de  receitas,  quando  não  for  obrigada  a  emissão  de 
documento  fiscal,  devem  estar  amparadas  em  recibos  próprios,  com  numeração 
tipográfica e datação, evidência do tipo recibo, com descrição da circunstância fática 
geradora  do  recibo  e  evidência  do  seu  registro  contábil.  As  despesas  devem  ser 
respaldadas em notas fiscais com descrição específica do bem adquirido, a evidência do 
seu recebimento pela entidade e o conseqüente registro contábil da aquisição.

As  despesas  operacionais  de  pequenos  valores,  via  de  regra  de  difícil 
comprovação, desde que em dimensão razoável em face das demais despesas, poderão 
ser  provadas  também  pela  emissão  de  recibos.  Todavia,  deve-se  observar  que  o 
conjunto de provas deve demonstrar, incontestavelmente, a necessidade da compra ou 
aquisição dos bens e serviços para o desempenho da atividade da entidade.

A documentação suporte dos registros contábeis  devem ser mantidas  em boa 
guarda pelo período da prescrição qüinqüenal, à disposição da autoridade fiscal quando 
esta solicitar.
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8. DIVÓRCIO

8.1 Conceito e disposições legais
O divórcio  põe  fim à  sociedade  conjugal.  Foi  instituído  oficialmente  com a 

emenda constitucional número 9, de 28 de junho de 1977, regulamentada pela lei 6515 
de 26 de dezembro do mesmo ano.

Com a lei 11441 de 4 de janeiro de 2007, o divórcio e a separação consensuais 
podem ser requeridos por via administrativa, isto é, não é necessário ingressar com um 
ação judicial  par ao efeito,  bastando comparecer,  assistidos por um  advogado, a um 
ofício do registro civil e apresentar o pedido. Tal facilidade só é possível quando o casal 
não possui filhos menores de idade ou incapazes.

8.2 O que a Bíblia diz a respeito do casamento e do divórcio

Gn 2.24, 1 Tm 3.2, Tt 1.5-6, Mt 19. 3-12

9. RUÍDOS

LEI Nº 3.268, DE 29 DE AGOSTO DE 2001

Art. 1º. Ficam instituídas no Município do Rio de Janeiro as condições básicas de 
proteção da coletividade contra a poluição sonora, na forma desta Lei.

...
Art.  9°.  Serão permitidos,  independentemente  dos níveis  emitidos,  os  ruídos  e 

sons que provenham de:
...

VII  -  procissões  ou  cortejos  de  grupos  religiosos  em  logradouros  públicos, 
autorizados  pelo órgão competente,  respeitado o horário  compreendido entre  9 e 18 
horas; 

VIII  -  máquinas,  equipamentos  ou  explosivos  utilizados  em  obras  de  caráter 
emergencial,  por razão de segurança pública, a ser justificada pelo órgão responsável 
pelo serviço;

...
Art.  11°.  Os ruídos  e  sons que provenham de cultos  realizados  no interior  de 

templos  religiosos  serão  permitidos,  em  qualquer  área  de  zoneamento,  no  período 
diurno  e  noturno,  respeitado  o  limite  máximo  de  80dB,  medidos  na  curva  “a”  do 
medidor de intensidade de som.

Art. 12º. O disposto no artigo anterior, estender-se-á da mesma forma aos parques 
de diversões ou temáticos, casa de espetáculos, bares e restaurantes com apresentação 
de música ao vivo ou mecânica, clubes e associações desportivas, estádios, academias 
de  ginástica  com  ambiente  fechado  onde  ocorram  eventos  esportivos,  artísticos  ou 
religiosos.

...
Art.  14º.  Verificada  a  existência  de  infração  às  disposições  desta  Lei,  serão 

aplicadas as seguintes penalidades:
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I  -  multas:  quando  constatada  a  emissão  de  som  e  ruídos  acima  dos  níveis 
permitidos por esta Lei, podendo ser diárias, a critério da autoridade fiscalizadora;

II - intimação: o infrator será intimado a cessar a emissão de som e ruído ou a 
adequá-la aos níveis permitidos por esta Lei, no prazo a ser estipulado pela autoridade 
fiscalizadora,  que  poderá  ser  no  máximo  de  trinta  dias,  prorrogáveis  por  até  mais 
sessenta dias,  quando as fontes geradoras de sons e ruídos forem consideradas,  pelo 
órgão  competente,  de  difícil  substituição  ou  acondicionamento  acústico,  desde  que 
sejam tomadas medidas emergenciais para redução do som e ruído emitidos;

III - interdição parcial da atividade: será interditada a fonte produtora de som e/ou 
ruído quando, após a aplicação de três multas, persistir o fato gerador da intimação até o 
efetivo cumprimento da mesma;

IV  -  interdição  total  da  atividade:  será  interditado  temporariamente  o 
estabelecimento,  mediante  lacre  de  seus  acessos,  quando,  após  a  aplicação  de  três 
multas e a interdição parcial da atividade, persistir o fato gerador da intimação até o 
efetivo cumprimento da mesma;

V - apreensão da fonte produtora de som e ruído: poderá ocorrer nos casos em que 
a intimação, multa e interdição parcial ou total da atividade forem inócuas para fazer 
cessar o som e/ou ruído;

VI  -  cassação  do  Alvará  de  Licença  para  Estabelecimento:  no  caso  de 
descumprimento a interdição administrativa, o estabelecimento poderá ter sua licença de 
funcionamento cassada.

 § 1º O valor das multas  poderá variar  entre o equivalente  a mil  oitocentos  e 
setenta e cinco Reais e cento e vinte mil Reais, segundo a tabela abaixo:
Nível  excedente  de  ruído  em  relação  ao 
máximo permitido pelo zoneamento

Valor da multa
(Reais)

até dez Dba mil oitocentos e setenta e cinco
acima de dez até quinze dBA  três mil setecentos e cinqüenta
acima de quinze até vinte dBA sete mil e quinhentos
acima de vinte até vinte e cinco dBA quinze mil
acima de vinte e cinco até trinta dBA trinta mil
acima de trinta até trinta e cinco dBA sessenta mil
acima de trinta e cinco dBA cento e vinte mil

 § 2º. O valor da multa poderá ser reduzido em até noventa por cento quando o 
infrator comparecer ao órgão fiscalizador no prazo máximo de setenta e duas horas após 
a intimação, comprometer-se a fazer cessar a emissão de som e/ou ruído, ou a adequá-la 
aos níveis permitidos por esta Lei, e a pagar a multa no prazo estabelecido.

 § 3º. Em casos de reincidência, o infrator perderá o direito à redução da multa, 
prevista nas condições do §2º, que será aplicada em dobro ou de acordo com a tabela do 
§1º, o que for de maior valor, respeitado o limite máximo da mesma tabela. 

 § 4º. As multas serão lavradas em nome do estabelecimento quando o mesmo for 
legalizado junto ao Município e em nome do responsável ou proprietário quando se 
tratar de estabelecimentos informais.

 §  5º.  A  devolução  da  fonte  produtora  de  som apreendida  dar-se-á  mediante 
constatação de adequação do mesmo aos níveis permitidos por esta Lei, comprovação 
do pagamento da multa e cumprimento das demais disposições aplicáveis.

Art.  15º.  As  sanções  estabelecidas  nesta  Lei  não  exoneram  o  infrator  da 
responsabilidade civil ou criminal em que houver incorrido.
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Art.  16º.  Para  dar  cumprimento  ao  disposto  nesta  Lei,  os  órgãos  municipais 
competentes  poderão  promover,  além  da  autuação  administrativa,  a  apreensão,  a 
interdição por lacre,  bem como,  do estabelecimento,  a demolição administrativa e o 
desmonte de equipamentos.
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