
OMB – Ordem dos Músicos do Brasil divulga 

nota de repúdio sobre prisão de músicos em 

Curitiba.

NOTA DE REPÚDIO – 05 de Agosto de 2019

O Conselho Federal da OMB – Ordem dos Músicos do Brasil e a OMB seccional 

Paraná, vem manifestar em solidariedade aos músicos e artistas paranaenses e 

Curitibanos, repudiando a conduta abusiva e truculenta de fiscais, guarda municipal e da 

Polícia Militar do Estado de Paraná, que de forma recorrente vem oprimindo, 

ameaçando, multando e até prendendo artistas na cidade de Curitiba, em inúmeros casos 

relatados pelos artistas e muitos noticiados na imprensa. 

No último caso, ocorrido dia 31 de julho de 2019, três músicos foram presos por 9 

policiais em uma operação, tendo seus equipamentos confiscados, por uma mera 

denuncia de uma dentista que trabalha na Av. Luiz Xavier em Curitiba, de frente para o 

Bondinho, tradicional ponto turístico, movimentado e barulhento de Curitiba. A 

alegação da reclamante foi perturbação do sossego, ainda que no conjunto legal, não se 

possa dizer que foram interpretadas e aplicadas corretamente nem procedimentos das 

forças policiais, nem procedimentos técnicos probatórios exigidos e nem a própria 

interpretação das leis. 

Reconhecemos o direito dos cidadãos de gozarem da tranquilidade e sossego, mas esse 

caso, talvez não se aplique o peso aplicado pelas forças do Estado, pois conforme 

nossos enviados regionais que averiguaram o caso, existe indícios de fragilidade legal 

das ações das forças de segurança e das acusações daqueles que se sentem ofendidos 

com a música sendo tocada nas ruas da cidade.



Vale consignar, ainda, que os músicos além de terem seus equipamento apreendidos, 

foram submetido à vexatória e desnecessária condução até o batalhão da Policia Militar, 

sendo expostos em diversos artigos de jornais, sites e emissoras de televisão, com 

violação da dignidade dos mesmos. 

O Conselho Federal da OMB – Ordem dos Músicos do Brasil e OMB seccional Paraná, 

acreditam na necessidade de bom convívio social e regras, mas que sejam regras claras 

e que não sejam tratados com desrespeito os artistas, nem com abuso de autoridade.

Para este fim de bom convívio, a OMB sugere aos músicos e autoridades que procurem 

o bom senso. Mas também, exige ao município de Curitiba que regulamente as 

atividades artísticas nas ruas de forma absolutamente clara e justa, tendo em vistas, 

conforme sua lei orgânica fomentar e facilitar o acesso à cultura, mas também conforme 

a constituição garantir a liberdade de expressão.

A OMB, ainda solicita ao MPF e MP-PR que adotem as medidas cabíveis no sentido de 

mediar o caso, sem prejudicar os trabalhadores da música que dependam dessas 

atividades, especialmente tendo em vista a regulamentação clara das leis por parte da 

cidade de Curitiba, para que não sejam interpretadas aleatoriamente por fiscais ou forças 

policiais, evitando que outros músicos (em Curitiba ou em todo território nacional) 

venham a ser submetidos as semelhantes violações das suas prerrogativas profissionais 

e de seus direitos constituídos.

Assinam essa nota de repúdio e pedem providências, Conselho Federal da Ordem dos 

Músicos do brasil e Ordem dos Músicos do Brasil seccional Paraná.



NOTA TÉCNICA – 05 de Agosto de 2019

A questão da Música ao vivo nas ruas de Curitiba, uma contradição entre 

controle urbano e direitos e liberdades individuais.

As diversas ações que vem sendo registradas contra músicos na cidade de Curitiba 

desde a década de 1990, não se limitam ao caso de artistas de rua que foram presos, 

ações observadas na atualidade, mas também outras que foram localizadas, problemas 

recorrentes na proibição de ensaios das escolas de samba, festividades, blocos de 

carnaval, alvarás de música ao vivo nos bares, se revelando um caso do excesso de 

proibições em prejuízo das atividades artísticas, culturais e musicais, de forma 

recorrente e comprovada com vasta literatura localizada. 

O estudo revelou que a legislação de ruídos urbanos e leis de urbanismo tratam da 

música e da ocupação de espaços público em Curitiba, com rigor excessivo, fragilidades 

e inconsistências. Diante disso, a própria Prefeitura de Curitiba promoveu lei municipal 

para regulamentar a atividade dos artistas de rua na cidade através do decreto lei nº 

14.701, de 28 de julho de 2015, que determina:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO 
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Ficam permitidas manifestações culturais de artistas de rua no espaço 
público aberto, tais como praças, anfiteatros, largos e vias desde que observados os 
seguintes requisitos:

I - não utilizar palco ou qualquer outra estrutura sem a prévia comunicação ou 
autorização junto ao órgão competente do poder Executivo;

II - obedecer aos parâmetros de incomodidade e os níveis máximos de ruídos 
estabelecidos pela Lei nº 10.625, de 19 de dezembro de 2002;

III - ter início após às 08h (oito horas) e serem concluídos até às 22h (vinte e duas 
horas);

IV - não utilizar equipamentos sonoros com potência superior a 50 (cinquenta) 
watts.

Ainda que seja positivo o reconhecimento da legalidade das apresentações musicais 

livres nas ruas por lei em 2015, anteriormente é um direito constitucional já existente, 

no entanto, eram tratadas as manifestações de forma opressora pelas autoridades locais, 



tendo em vista que recebiam ordens as forças estatais e policiais que executavam tarefas 

correspondentes as posições ideológicas de gestores da cidade das últimas décadas.

A aplicabilidade dessa lei, repito, por mais positiva que seja ao reconhecer um direito e 

atribuir normas, pode ser tecnicamente questionada, como por exemplo, com a simples 

solicitação de estudo técnico que justifique o motivo do limite legal da potência não ser 

superior a 50 (cinquenta) watts. Questiono isso, considerando que estudos sobre 

acústica revelam os graves efeitos do ruído nas faixas médias, sobras sonoras que 

ocorrem devido falta de aterramento, interferências, ganho de som sujo de fundo, e 

mesmo sons que ocorrem do volume alto que as próprias caixas emitem, separadamente 

do som do instrumento. Essas questões que técnicos podem responder, demandam 

estudos, para que sejam identificados, se os culpados desses ruídos não seriam 

justamente a potência limitada em 50 whatts, ao ser extrapolada em volume 

compensatório. Não seria pela incapacidade e baixa qualidade das caixas, essas 

geradoras de ainda mais ruído, podendo ser as respostas a norma, o contrário, na 

liberação de caixas mais potentes, apenas reguladas pelo volume aplicado e não pelos 

watts? Questiono isso ainda mais, considerando, que existem muitas formas e padrões 

(RMS e PMPO) na qualificação dos equipamentos entre Brasil e exterior para se 

determinar os whatts de um equipamento. Estudos precisam ter base técnica, para 

embasar essa determinação legal.

Com essa regulamentação assinada em 2015, as apresentações musicais floresceram na 
cidade de Curitiba, sendo destacadas na imprensa local. O problema aparentemente 
estava resolvido. Mas iniciou-se uma disputa de campos conservadores da cidade, que 
passaram a fazer emendas, associações com outras leis e novas limitações as atividades 
artísticas de rua da cidade, sem estudos técnicos, modificados ao desejo de grupos de 
interesses que se opõem as liberdades de artistas se apresentarem nas ruas da cidade. 
Com a Lei 15.083 de 10 de outubro de 2017, foi limitado um conceito, um tanto vago, 
do que seriam artistas de rua:

Art. 1º Acresce o parágrafo único ao Art. 1º da Lei 14.701 de 28 de julho de 2015:

"Art. 1º ...

Parágrafo único. Considera-se artista de rua o profissional que interpreta ou 
executa obra de caráter pessoal e cultural para efeito de exibição através do teatro, 
dança, música, capoeira, representação por mímica, estátuas vivas, artes circenses 
em geral abrangendo a arte dos palhaços, dos mágicos, do malabarismo e dos saltos 
mortais no chão ou em trapézio, do repentista, da arte perfomática e da poesia 
declamada."



As limitações começam da parca interpretação do que seriam artistas, especificamente 

de rua, com base escrita na lei 15.083/2017, que não dialoga com as listas existentes no 

MEI (Micro empreendedor individual), não abrange listas de atividades do CNAE ou 

CNAD, nem tem base na existência dos fundos, conselhos de cultura (Decreto nº 

9.891/2019), segmentos e atividades reconhecidas nos planos setoriais, no Plano 

Nacional de Cultura (Lei n° 12.343, de 2 de dezembro de 2010) ou no Plano Nacional 

da Economia Criativa, todas regulamentadas por normas, decretos ou leis relacionadas 

ao Ministério do Trabalho ou Ministério da Cultura (Atual Ministério da Cidadania). O 

mesmo se considerou na comparação técnicas das leis que regem as artes cênicas, na 

6533/1978 e 3857/1960. Comparada a lista de setores de trabalho cultural e de 

manifestações culturais reconhecidas, não se encontrou semelhança nem com uma e 

nem com a outra forma de se identificar essas atividades. O que remete a pergunta, qual 

a base técnica, da definição de artistas de rua, que foi imposta? 

Outras contradições estão em aberto na lei, de forma confusa, facilitando a livre 

interpretação de fiscais. Por exemplo, o que significa na lei a citação “obra de caráter 

pessoal”? Ela tem sido aplicada pelos fiscais, de forma absolutamente subjetiva, para 

afirmar que cada artista precisa se apresentar só, não em dupla e nem em grupo. Onde 

está escrito regra ou norma baseada na constituição, que diga que um artista de rua, se 

apresenta de forma solo? E os ajudantes? E os duelos de repentistas? E as batalhas de 

Hip Hop? Duplas Sertanejas? Duplas humorísticas? Peças teatrais, só podem ser 

monólogos nas ruas? E no caso dos músicos, só pode violão, sem o ritmista?  

A documentação e relatos localizados, demonstram que a tentativa de regulação, cada 

vez mais limitadora das atividades foi sendo construída, por exemplo, com o decreto 

456/2015 que procurou dar normas mais claras a lei 14.701/2015 dos artistas de rua, as 

limitações foram regulamentadas, afim de garantir as formas e locais apropriados para 

as apresentações fossem de música ou de outras atividades artísticas, até aí, foi um 

avanço. 

Foram proibidas, de forma relativamente coerente, que não ocorram apresentações nos 

seguintes locais:

Art. 4º Não serão permitidas apresentações:

I - a menos de 10m de:



a) pontos de ônibus e de táxis;

b) orelhões, cabines telefônicas e similares;

c) terminais de transporte coletivo;

d) portões de acesso a estabelecimentos de ensino;

e) cruzamento com semáforos.

II - a menos de 100m de logradouros onde ocorrem as feiras de arte, artesanato e 
antiguidades devidamente criadas e oficializadas pelo Poder Público durante a 
realização destas, no caso dos artistas de rua cuja atividade principal seja de artes 
plásticas ou artesanato;

III - a menos de 100m de logradouros onde ocorrem eventos de grande porte, 
durante a realização destes eventos;

IV - a menos de 100m de hospitais, casas de saúde, pronto socorros e ambulatórios 
públicos ou particulares, no caso de artistas cuja atividade provoque qualquer tipo 
de emissão sonora;

V - em frente a guias rebaixadas;

VI - em frente a portões de acesso a edificações e repartições públicas;

VII - em frente a residências, farmácias e hotéis.

Parágrafo único. Os artistas de rua deverão garantir a coleta dos resíduos 
produzidos em decorrência de sua atividade.

Art. 5º Não será permitida exibição artística com produtos inflamáveis, cortantes e 
perfurantes.

Art. 6º Deve ser respeitada a distância de, pelo menos, 50m entre artistas de rua 
cuja atividade produza emissão sonora.

Art. 7º Deve ser delimitada a distância de, pelo menos, 50m entre artistas que 
trabalhem com exposição de produtos com mais de 20 itens.

Art. 8º Para não impedir a passagem e a circulação de pedestres, bem como o 
acesso a instalações públicas ou privadas, deverá ser mantido o mínimo de 2m de 
calçada livre e desimpedida para o tráfego de pedestres, respeitada a ocupação 
máxima de 1/3 da largura total do passeio, que não poderá ter largura inferior a 
2,50m.

Art. 9º Quando houver utilização de palco ou estrutura similar com suporte físico 
de área superior a 4m², altura maior que 50cm do solo ou com cobertura estrutural, 
deverá ser obtida prévia autorização do órgão público competente...”

Errou aqui o legislador, ao não permitir apresentações em terminais de ônibus, 

justamente onde a população mais precisa de acesso à cultura, entretenimento enquanto 



aguarda seus transportes, e para os artistas, grande circulação de pessoas, portanto 

possibilidade maior de renda. Em todo mundo, são vistos músicos em estações de 

metrô, porque não nos terminais de ônibus, o povo não precisa, não merece?

Outros erros graves da parte do legislador, foram atribuir a Fundação Cultural de 

Curitiba, prover cadastro obrigatório dos artistas.

Art. 13 Cabe à Fundação Cultural de Curitiba implantar, manter e atualizar o 
Cadastro Municipal de Artistas de Rua, de formato eletrônico, on line, e de caráter 
gratuito, cujas informações serão utilizadas para fins de identificação, autorização 
localização e divulgação dos artistas de rua.

§ 1º O Cadastro Municipal de Artistas de Rua deverá contemplar, no mínimo, as 
seguintes informações:

I - nome do artista ou do grupo de artistas de rua envolvidos;

II - tipo de manifestação artística frequente;

III - locais e horários de manifestação ou de apresentação frequentes;

IV - especificação dos bens culturais autorais duráveis a serem comercializados;

V - outras informações que se entendam necessárias.

§ 2º O Cadastro Municipal de Artistas de Rua poderá também ser utilizado como 
base para a adoção de medidas que visem a melhoria de condições para realização 
das apresentações, bem como, para acomodar a demanda em diversos locais, 
horários e áreas com características especiais de circulação e de fluxo de pessoas, a 
serem definidas pelo Poder Público.

§ 3º A autorização concedida poderá ser revista, suspensa ou cancelada pela 
Secretaria Municipal do Urbanismo em razão do interesse público.

Pois, o artigo quinto da constituição, alínea IX, afirma ser “livre a expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença;”.

Se existe filiação obrigatória, isso se dá em casos de atividades profissionais 

regulamentadas, assunto que tem pendências no STF e portanto assunto entre 

profissionais e conselhos federais, não cabendo portanto a prefeitura de Curitiba, 

obrigar exigência de licença prévia, para atividades que não se enquadram em suas 

atribuições, posto se tratar de liberdade de expressão artística nas ruas. 



Salvo, o reconhecimento da prefeitura de que sejam atividades profissionais, 

empreendedoras e neste caso, com alvará ou carteira profissional, seriam tratadas como 

liberdade do exercício de profissão, comércio, serviços e outras atividades, tratadas pelo 

ramo liberal, por liberdade econômica. Liberdade econômica e liberdade de expressão, 

sendo arte e trabalho ao mesmo tempo, seriam reguladas, mas nunca proibidas, ou com 

tantas limitações em um Estado democrático, posto o princípio de que todos tem direito 

de empreender e buscar sua sobrevivência nas repúblicas democráticas, ocidentais. Ou 

não estamos em uma democracia liberal? 

As contradições seguem, como no Art.12 do decreto, que ao invés de estabelecer através 

de estudos os decibéis apropriados a atividade, de forma mediada a realidade do ofício, 

bem como do próprio aumento da pressão sonora natural das grandes cidades, se incluiu 

as regras existentes na Lei Municipal 10.625/2002, ultrapassada, que apresenta valores 

baixos de decibéis as festividades e atividades musicais nas ruas da cidade, limitando 

em 55 db, 60 db e 65 db essas atividades, conforme o zoneamento da cidade, horário, 

pela manhã, tarde ou noite, proibindo as atividades após as 22h, conforme tabela: 

(Fonte: Lei 10.625/2002)

É compreensível a defesa de silêncio, nas zonas estritamente residenciais, mas em 

avenidas, praças, pontos turísticos, qual a motivação de distinção de decibéis mais 



baixos do que em zonas industriais, que muitas vezes fazem divisas com zonas 

residências periféricas?

Não seria nada demais essa regulação. Não fossem demonstrações que artistas, 

advogados e profissionais de áreas sonoras de que o próprio ruído branco (de fundo) da 

Rua XV de Novembro, calçadão de Curitiba onde a maioria dos conflitos tem se dado, 

passam dos 70 db (e até mesmo 80db, 90db) naturalmente, mesmo sem apresentação 

musical alguma ocorrendo, o que foi demonstrado e confirmado pelo jornalismo da RIC 

TV no programa Balanço Geral que fez esse teste ao vivo no programa exibido no dia 

01 de agosto de 2019, confirmando que a rua tem barulho natural muito acima do que a 

lei impõem aos músicos. 

O agravante se deu, na mesma entrevista, quando a polícia chegou durante a reportagem 

transmitida ao vivo pela mesma RIC TV após novas denúncias de perturbação do 

sossego, e advogados, transeuntes e mesmo a polícia constataram que a música estava 

em volume agradável. 

A enquete feita pela emissora de TV, resultou em 72% de aprovação de que sim, as 

pessoas querem música nas ruas da cidade (Balanço Geral, RIC TV, 01 de agosto de 

2019). 

Na mesma ocasião, se questionou, quem estaria fazendo essas denúncias, lembrando 

que o ônus da prova cabe ao denunciante. Foi exigido pelo advogado e pelo emissário 

da OMB presentes, de que a Polícia Militar do Paraná fizesse comprovação por 

decibelimetro, para que fosse demonstrada a violação, conforme a Lei Municipal 

10.625/2002.

Tem sido alegada pela PM, de que se tratam de denúncias relacionadas a perturbação do 

sossego, portanto lei das contravenções penais. A Gazeta do Povo, publicou em artigo, 

quais seriam essas aplicações da lei:

"A principal legislação relacionada ao barulho no Brasil é a Lei das Contravenções 
Penais que estabelece prisão de 15 dias a três meses para quem perturbar o trabalho 
ou sossego alheio abusando de instrumentos sonoros ou com algazarra, por 
exemplo. Uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) também fixam limites. Esta 
última define 55 decibéis para o período diurno e 50 para o noturno."



Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-
direito/avise-o-vizinho-barulhento-lei-do-silencio-continua-valendo-no-carnaval-
8ryzia28a7mjiydq8o82erwhy/

Ocorre que a norma técnica da ABNT citada é de 1987. Portanto, anterior ao forte 

período de industrialização e urbanização das cidades ocorrida entre os anos 70 e 

primeira década do século XXI.

A norma da ABNT, NBR 10152, de dezembro de 1987, que determina “conforto 

acústico”, através da sugestão dos níveis de ruído para conforto acústico, em zonas 

habitadas e apresenta níveis aceitos em determinadas localidades, não inclui as ruas das 

cidades, mas apenas níveis de pressão sonora em áreas internas. Essa norma é que 

deveria ser aplicada para verificação de ilegalidades e de denúncias de violação do 

sossego, pois o sossego, é referente aos ambientes internos, íntimos ou de trabalho, onde 

poderia se averiguar se os decibéis externos estão altos em ambiente interno.

Já a norma técnica da ABNT, NBR 10151 de junho de 2000, verifica e sugere padrões 

da Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade 

– Procedimento, que pode ser aplicado as áreas sociais, externas. Nele as taxas de ruídos 

permitidos são maiores, e ainda assim, já não correspondem mais a realidade. As 

cidades estão mais barulhentas, isso precisa ser admitido.

A lei, em que as denúncias de violação de sossego estão se embasando é a Lei das 

Contravenções Penais, Decreto-lei nº 3.688, que data de 3 de outubro de 1941. 

Legislação muito anterior ao forte período de industrialização e urbanização das cidades 

iniciada nos 70. É desta lei, nos artigos de 39 ao 42, que estariam sendo aplicadas pela 

PM contra os artistas:

Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios:

        I – com gritaria ou algazarra;

        II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as 
prescrições legais;

        III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; 

Ainda no reconhecimento de que a sociedade deva encontrar consenso e mediar suas 

questões, portanto reconhecendo o direito ao sossego, ainda assim, seria necessário 

afirmar que essa aplicação da lei, não justificaria prisão de artistas, pois, isso ocorreria, 



apenas em caso grave, comprovado, recorrente, com abuso, desobediência, desacato e 

no caso de resistência à prisão, conforme orientação que a Polícia Militar mesmo recebe 

do EMPM, pois de acordo com o:

Memorando nº 32.276.3/09-EMPM, elaborado pelo Estado-Maior da Polícia 
Militar, o primeiro procedimento policial é o de orientar o possível contraventor, 
no sentido de que se faça cessar a perturbação, sob pena de tomada de medidas 
mais rigorosas.

Confirmado a perturbação do trabalho ou do sossego alheios:

a) Orientar o responsável a proceder ao encerramento da perturbação, sob pena de 
prisão pelo crime de desobediência, apreensão dos instrumentos do crime e 
lavratura do Boletim de Ocorrência;

(fonte: Mônica Freitas – JusBrasil)

Portanto, diferente da livre interpretação das forças policiais, em especifico no caso das 

prisões dos músicos, não preenchem os requisitos da orientação que o Estado-Maior da 

Polícia Militar orienta, pois não ocorreu em nenhum dos casos localizados, relacionados 

no estudo feito perante os artistas e processos que os mesmos sofrem em Curitiba, algo 

que poderia levar os músicos as prisões, bastando para o caso, terem pedido as forças 

policiais que o som fosse baixado para níveis dentro da legalidade, não precisando o 

artistas de forma alguma parar sua apresentação, pois só cabe as forças policiais nesse 

caso, “Orientar o responsável a proceder ao encerramento da perturbação” (Memorando 

nº 32.276.3/09-EMPM), e somente em caso, dos mesmos se recusarem ao procedimento 

da mera redução de volume, é que podem as forças policiais, agirem após o alerta do 

descumprimento, que o artista passa a estar sujeito, “sob pena de prisão pelo crime de 

desobediência, apreensão dos instrumentos do crime e lavratura do Boletim de 

Ocorrência;”.

A outra questão, que não cabe a denunciante, alegar que o ponto turístico de interesse 

público, está abaixo dos direitos de exercício da profissão da mesma, que escolheu 

trabalhar em cima do local mais barulhento da cidade, onde ocorre inclusive no período 

anterior ao natal o coral Palácio Avenida com mega apresentações quase diárias que 

duram por um mês. 

Falta bom senso, numa cidade em que o Turismo será cada vez mais fundamental para a 

economia, se criar uma situação dessas em seu principal ponto de circulação de pessoas. 



Poderia por exemplo a reclamante, trocar processos, por apenas colocar vidros duplos 

acústicos, como boa parte dos escritórios centrais tem adotado, o que lhe evitaria o 

desconforto. 

A mesma reclamação citada em imprensa pela reclamante, de que seria recorrente o 

abuso daqueles três músicos, também não procede, posto que o movimento dos artistas 

de rua informou que cadastrou quase 200 artistas que ali se apresentam, em rotatividade.

Mas é com base nas leis federais citadas, que a lei municipal 10.625/2002, regulamenta 

aspectos sobre os ruídos urbanos, que com esta terminologia, tem tratado a música na 

cidade, ou seja, por mero ruído. 

Mas nem tudo, tem o mesmo tratamento policial ou fiscalizador, dependendo de quem 

for o dono da festa Rave que estiver sendo realizada, com volumes tão altos que são 

ouvidas há mais de 20 quilômetros de distância, conforme noticiado pela imprensa. Ou 

das lojas da rua XV que mantém caixas sonoras de propaganda, com potência maior da 

que os artistas, apontadas para as ruas da cidade, inclusive com música de gosto 

duvidoso. O mesmo questionamento se dá, no porquê de certos carros de luxo, andam 

livres na cidade de madrugada, com sons em altíssimo volume (muitas vezes com 

músicas e letras ofensivas) e nada contra eles é feito? Obras da construção civil, 

industrias, bem como gritarias de mais de 2.000 fiéis ao mesmo tempo em templos de 

igrejas (muitas inauguradas sem alvará de funcionamento), se justificam, e tem 

preferência, com liberação de permissões das Igrejas e Templos (Cultos meditativos) 

com apenas 40–50db, passando fácil de 80db (NBR 10152). A música ao vivo, em 

pequenos bares e nas ruas, atividades menos ofensivas, estão sendo prejudicadas o que 

se demonstra no comparativo, da aplicação das desvantagens dessa com relação a outras 

atividades mais ofensivas, tanto nas leis citadas e como na forma de fiscalização e isso é 

absolutamente indiscutível, mais do que comprovado e noticiado.

Mas qual o motivo de se aplicar essa lei contra um trio tocando uma guitarra eletrificada 

com caixa multiuso minúscula, um violão e voz, acompanhado de um cajón?

O que por lei, deveria ser aplicado as igrejas, industrias pesadas, construção civil e sons 

automotivos, não é alvo de operações policiais, mas contra a música sim? A música é 

vida, cultura, expressão artística, elo da sociedade, mas acaba sendo nivelada e tratada 



por crime, pois a lei municipal 10.625/2002, trata tudo como a mesma coisa, ruído, 

conforme segue:

Art. 2º Para os efeitos desta lei, aplicam-se as seguintes definições:

I - SOM: vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas.

II - RUÍDO: som capaz de causar perturbação ao sossego público ou efeitos 
psicológicos e fisiológicos negativos em seres humanos e animais.

III - VIBRAÇÃO: movimento oscilatório transmitido pelo solo ou por uma 
estrutura qualquer.

IV - POLUIÇÃO SONORA: emissão de som ou ruído que seja, direta ou 
indiretamente, ofensivo ou nocivo à saúde, à segurança e ao bem estar da 
coletividade ou transgrida as disposições fixadas nesta lei.

V - RUÍDO IMPULSIVO: som de curta duração, com início abrupto e parada 
rápida, caracterizado por um pico de pressão de duração menor que um segundo.

VI - RUÍDO CONTÍNUO: som com flutuação de nível de pressão sonora tão 
pequena, que pode ser desprezada dentro do período de observação.

VII - RUÍDO INTERMITENTE: som cujo nível de pressão sonora cai 
abruptamente ao nível sonoro do ambiente, várias vezes durante o período de 
observação, desde que o tempo, em que o nível sonoro se mantém constante e 
diferente daquele do ambiente, seja de ordem de grandeza de um segundo ou mais.

VIII - RUÍDO DE FUNDO: sons emitidos durante o período de observação, que 
não aquele objeto da medição.

IX - NÍVEL EQUIVALENTE (Leq): nível médio de energia do som, obtido 
integrando-se os níveis individuais de energia em um período de tempo e 
dividindo-se pelo período.

Pois a lei 10.625/2002, trata de ruídos, e nem tudo é ruído, ou pode ser tratado como 

mera perturbação, especialmente a música que é cultura. Ocorre, que no artigo oitavo da 

mesma lei, a música é citada nominalmente, no meio dos ruídos.

Art. 8º A realização de shows, concertos e apresentações musicais de caráter 
cultural e artísticos, em áreas públicas ou particulares, dependem de prévio 
licenciamento ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, independente 
de outras licenças exigíveis.

Parágrafo Único. Cabe às Secretarias Municipais do Meio Ambiente e do 
Urbanismo estabelecerem, em regulamento próprio, as condições para realização 
dos eventos musicais mencionados no "caput" deste artigo.



Essa grave comparação entre música e ruído, é enorme erro, contradição localizada e 

registrada em artigo escrito em 2004, por Andre Wlodarczyk para a coletânea de artigos 

do Livro A [dês]construção da Música na Cultura Paranaense. Outros estudos tem 

revelado essa tensão entre a cidade e a música local, um fenômeno que se agrava em 

Curitiba e chama atenção de outras regiões, para que esta perseguição não se espalhe e 

nem inspire outros legisladores.

A lei e forças do Estado, ao tratarem da música, precisam entender de que se trata de 

livre expressão, artística e cultural. Entende-se que para tanto, sim, deve ser regulada, 

mas em leis próprias, feitas por técnicos, que entendam minimamente dos direitos 

culturais envolvidos e de aspectos técnicos de aferição, bem como de diferenciação 

entre sossego e mal-estar provocado por grandes massas sonoras, industrias, 

construções, igrejas, do que é arte e cultura. 

Por exemplo, a aplicação dessa lei municipal demonstra uma intenção das forças de 

Estado em dar um “salto triplo carpado hermenêutico” por sobre a lei, de uso dessas 

contra elos fracos da sociedade, com potencial de dano menor do que a lei pretende 

atingir. Ocorre que essa interpretação legal, de forma aleatória, não pode se aplicar a 

artistas se apresentando nas ruas com pequenos equipamentos em cima de um tapete, 

que conforme a lei só pode medir 2x2m, por não poderem as autoridades, tecnicamente 

enquadrar essas apresentações com “concertos”, como citado na lei 10.625/2002.

Então as forças policiais, estariam fazendo livre interpretação e aplicação, das leis, 

agindo de forma irresponsável, punitiva, preconceituosa e persecutória, contra a 

atividade, se valendo de uma lei, que busca regularizar graves problemas sonoros da 

cidade, em situações que são de dano potencial muito menor (um tiro de bazuca numa 

mosca), tanto, que os artistas foram agraciados por convenção social, no âmbito 

legislativo com uma lei, que reforça o direitos dessas apresentações, dando apenas 

regulação, que no entanto não é técnica, é vaga e portanto frágil, precisando ser 

aprimorada.

Tanto é vaga e frágil a sustentação de que estariam sido cometidos crimes por parte dos 

artistas, que na mesma lei 10.625/2002, está clara a forma de fiscalização, para 

averiguação da veracidade do suposto crime de perturbação do sossego:



Art. 4º Para os efeitos desta lei, a medição do nível de pressão sonora deverá ser 
efetuada de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT.

Parágrafo Único. A medição a que se refere este artigo pode ser realizada a 5,00m 
(cinco metros) de qualquer uma das divisas do imóvel gerador do incômodo, ou em 
qualquer ponto dentro do limite real do imóvel que sofre o incômodo.

A norma pode ser aplicada de duas formas, a primeira, realizada há cinco metros do 

limite do imóvel ou fonte de ruído (no caso, a caixa elétrica do artista), mas a segunda 

forma, é mais reveladora, por ser aplicada “dentro dos limites reais do imóvel que sofre 

o incômodo”. 

Portanto, a aplicação de fiscalização por sobre os músicos, onde existe ruído branco 

acima do previsto em lei, difere da verdadeira forma de aplicação que se daria ao caso, 

verificando no imóvel da reclamante de sofrer dos incômodos sonoros, testando com o 

grupo/artistas tocando músicas e em seguida o registro por decibelimetro sem a 

apresentação musical, “em qualquer ponto dentro do limite real do imóvel que sofre o 

incômodo.” (10.625/2002). 

Não tendo variação relevante do ruído branco e da urbe, dos músicos que se 

apresentavam, terá de compreender as autoridades, o risco, de existir falsa acusação por 

parte do reclamante, movida por questões pessoais, posto que declarou a principal 

reclamante que estava incomodada por se tratar o problema ser algo relacionado ao 

repertório musical, alegando: “Mas com a mesma trilha sonora tocando de manhã, de 

tarde e à noite, fica impossível realizar os procedimentos com a tranqüilidade 

necessária, segundo ela.” (Fonte: CBN, Curitiba 01 de Agosto de 2019). Questões de 

gosto, de antipatia por determinada manifestação cultural não tem previsão legal, 

manifestações que no entanto são absolutamente protegidas, como livre expressão, no 

artigo quinto da constituição, em favor dos artistas.

Sendo este o caso, cabe acusação ao acusador, de ter que provar, conforme o artigo 373 

do código do processo civil, o chamado ônus da prova, podendo os artistas acusados, 

reverter a situação na justiça, caso não tenha sido averiguadas as acusações dentro das 

normas, leis, instrumentos probatórios da violação, como por exemplo a aplicação de 

decibelimetro dentro das normas da ABNT e dentro das duas variantes de aplicação do 

artigo quarto da lei municipal 10.625/2002.



Este argumento foi exposto aos Policiais Militares pelo emissário da OMB e pelo 

advogado que acompanhava o caso, no dia seguinte as prisões dos artistas, quando as 

forças do Estado novamente fariam boletim de ocorrência, em caso que estava sendo 

coberto ao vivo com transmissão do incidente pela RIC TV em programa já citado 

anteriormente. Durante o corrido e diante do questionamento de ônus da prova, 

demonstrado com base legal de que não ocorreu aplicação de normas técnicas previstas 

em lei, a PM desistiu do B.O e foi embora.

O que fica evidente com todo o caso, são as contradições. Em 18 de dezembro de 2018, 

o prefeito de Curitiba tentou fazer da lei, um projeto ainda mais excessivo de limitações, 

impossibilitando as atividades, publicando o decreto 1.422. O texto foi considerado 

abusivo pelo MP, que pediu revogação do mesmo. No entanto ele reeditou outro em 15 

de fevereiro de 2019, o decreto 215, com um enorme volume de citações de leis 

relacionadas ao sossego e ruídos urbanos, uma clara intenção de silenciar as atividades 

musicais e limitar a atuação de artistas de rua.

No entanto, a própria tentativa de aplicações dessas regras, entra em conflito, com 

muitas outras leis.

A própria constituição, no artigo 5 , foi utilizada pelo Ministério Público do Paraná e 

por Elias Mattar Assad, advogado de alguns artistas presos em situações anteriores, que 

conclamou em audiência pública ocorrida na câmara de vereadores em 20 de fevereiro 

de 2002, que  “IX -  é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença;”

As mesmas garantias aos artistas também se encontram, nos Artigos 215, 216 e 216-A 

da Constituição, que incluem o Sistema Nacional de Cultura e Plano Nacional de 

Cultura, do qual a cidade de Curitiba é signatária, que protege as expressões culturais e 

tem dezenas de linhas que orientam a proteção e difusão das culturas populares, da arte 

de rua, artesanato, entre outras, no sentido de função social da arte e cultura, tendo em 

vistas a inclusão social, no sentido de prover, garantir, fomentar, facilitar que a arte 

chegue na população. É evidente que as políticas públicas de cultura são falhas. A 

pesquisa de J Leiva “Cultura nas Capitais” (2018) revela que das capitais pesquisadas, 

Curitiba é a cidade com maior demanda musical diante do que é ofertado. Portanto, a 

cidade não oferta e ao contrário tenta proibir quem tenta levar a demanda social e planos 



de políticas públicas culturais que são leis até a população. Portanto, se tornam 

fundamentais essas atividades dos artistas nas ruas, pois através desses artistas 

ameaçados de prisão, é que o Estado estaria proporcionado a efetivação de suas políticas 

culturais, o que se daria através das garantias da realização do fomento da:

I -  diversidade das expressões culturais;

II -  universalização do acesso aos bens e serviços culturais;

A própria lei orgânica do Município de Curitiba, diz, no seu artigo 120: "O Município 

facilitará a utilização dos bens municipais pela população para atividades culturais, 

educacionais, esportivas e recreativas, na forma da Lei."

Ainda que na lei, esteja claro que o objetivo da cidade deveria ser o prover e facilitar o 

acesso da música e da cultura, infelizmente o que está ocorrendo neste caso é o simples 

cerceamento injustificado.

Assina a nota técnica, o emissário e consultor da OMB para o caso.

Manoel J de Souza Neto 

Membro das câmara/colegiado setorial de música e do Conselho Nacional de Políticas 

Culturais do MINC, 2005/2017.


