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No dia 19 de outubro deste ano, foi publicada a Resolução Contran nº 624/16 que,
regulamentando o arAgo 228, do Código de Trânsito Brasileiro, estabeleceu regras para o uso de
equipamentos de som em veículos.
Conforme o arAgo 228, do Código de Trânsito Brasileiro, o uso, no veículo, equipamento
com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN, resulta nas
seguintes penalidades: pontuação na carteira, multa e apreensão do veículo para regularização.
É importante esclarecer, antes de mais nada, que a autoridade de trânsito, pelo Código de
Trânsito Brasileiro, constatando que o uso do som no veículo desrespeita a Resolução nº 624/16,
poderá aplicar, apenas, as sanções previstas no art. 228, do Código de Trânsito Brasileiro.
Qualquer outra punição como, por exemplo, apreensão do equipamento de som ou a
destruição do equipamento de som é ilegal.
Por outro lado, vale deixar claro que a Resolução Contran nº 624/16, estabelece que é
proibida a uAlização, em veículos de qualquer espécie, de equipamento que produza som audível
pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe o sossego público,
nas vias terrestres abertas à circulação.
Ou seja, só haverá a infração de trânsito se o som no veículo for produzido em vias
terrestres, abertas à circulação, e perturbar o sossego público.
Além disso, o agente de trânsito deverá registrar, a forma de constatação do fato gerador
da infração. Isto é, o agente de trânsito deverá jusAﬁcar a forma pela qual ele concluiu que o som
produzido no veículo perturbou o sossego público.
Vale ressaltar, também que, desde que devidamente permiAdo pelas autoridades
competentes, não há restrição à emissão de som aos veículos prestadores de serviço com emissão
sonora de publicidade, divulgação, entretenimento e comunicação, e veículos de compeAção e os
de entretenimento público, nos locais de compeAção ou de apresentação.
Por ﬁm, é importante ressaltar que qualquer ato praAcado por autoridade de trânsito ou
pelas polícias Civil e Militar, de punição, que não sejam aquelas previstas no art. 228, do Código de
Trânsito Brasileiro, é ilegal, abusivo, e deverá ser denunciado ao Ministério Público e a ouvidoria
das polícias Civil e Militar e ao órgão de trânsito.

Atenciosamente.

Departamento Jurídico ANAFIMA
Rua Comendador Miguel Calfat, 128 – conjunto 1102 – Vila Nova Conceição – São Paulo | SP – Brasil | CEP 04537-080 | Telefone: (11) 2087-2389

ANAFIMA CBS (Conselho Brasileiro do Som AutomoAvo) é uma Associação nacional, sem
ﬁns lucraAvos, que objeAva o desenvolvimento do mercado de som automoAvo e acessórios, boas
práAcas de uso, normaAvas e regulamentação adequada ao setor.
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