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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003225-56.2014.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que são apelantes 
ROSSI & DALLA COSTA CHOPP BAR LTDA - ME (ATUAL 
DENOMINAÇÃO), CASSIO ALBERTO ROSSI e LEONARDO ROSSI 
DALLA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, 
negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Otávio 
Augusto Lopes em favor da Apelante, bem como a Dra. Maria Fátima 
Vaquero Ramalho Leyser, procuradora de Justiça, em favor do Ministério 
Público.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA (Presidente) e EDUARDO 
GOUVÊA.

São Paulo, 30 de janeiro de 2017. 

Magalhães Coelho
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 33.902

Apelação Cível nº 0003225-56.2014.8.26.0125  Comarca 

de Capivari 

Apelantes: Rossi & Dalla Costa Chopp Bar Ltda. e outros

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

AÇÃO CIVIL PÚBLICA  Poluição sonora  
Estabelecimento comercial que, ao vender serviços e 
produtos para consumo imediato a um número de 
clientes superior às suas acomodações disponíveis, 
contribui para a aglomeração de pessoas em suas 
imediações, e, em consequência, para a poluição 
sonora apurada no local  Comprovada a existência 
de ruídos acima de 70 decibéis  Nexo de 
causalidade reconhecido  Enquadrados os 
demandados na figura de poluidores indiretos - 
Condenação dos poluidores à obrigação de não 
fazer, consistente em não venderem seus serviços e 
produtos para fregueses que não estejam 
devidamente acomodados nas mesas internas do 
estabelecimento ou naquelas legalmente dispostas na 
calçada, ou, ainda, no balcão do bar, excetuadas as 
vendas para viagem e delivery; bem como a reparar 
o dano ambiente provocado, fixado em R$20.000,00 
- Mantida a sentença de procedência  Recurso não 
provido.

Vistos etc.

I. Trata-se de Ação Civil Pública 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São 

Paulo em face de Rossi & Dalla Costa Chopp Bar Ltda. 

e outros, em decorrência de suposta poluição sonora que 

produzem e/ou para a qual concorrem. 
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Sustenta, em síntese, que os requeridos 

Cássio Alberto Rossi e Leonardo Rossi Dalla Costa são 

proprietários da empresa Rossi & Dalla Costa Chopp Bar 

Ltda. (denominada “Patroni”), e que, rotineiramente, 

clientes adquirem produtos do estabelecimento e os 

consomem na via pública, com aparelhagens de som de 

automóveis estacionados em alto volume. Aduz que 

ocorre um aglomerado de pessoas no local, que, somado a 

outros fatores, provoca um barulho correspondente a 70 e 

80 decibéis, de modo a causar poluição sonora, e, em 

consequência, dano ambiental. Defende que os requeridos 

contribuem para a poluição sonora, razão pela qual 

pretende a condenação dos referidos à obrigação de fazer, 

consistente em “não venderem seus serviços e produtos 

para seus fregueses consumirem-nos além das mesas 

internas e balcão do estabelecimento Patroni, ou seja, na 

via pública, sob pena de multa”; bem como ao pagamento 

solidário de indenização pelo dano ambiental, com a 

sugestão de que seja arbitrada em R$20.000,00.

II. A pretensão autoral foi julgada 

procedente, para condenar os requeridos à obrigação de 

não fazer, consistente em não venderem seus serviços e 

produtos para fregueses que não estejam devidamente 
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acomodados nas mesas internas do estabelecimento ou 

naquelas legalmente dispostas na calçada, ou, ainda, no 

balcão do bar, excetuadas as vendas para viagem e 

delivery, sob pena de multa de 100 UFESPs a cada 

constatação de descumprimento, sem prejuízo da 

configuração do crime de desobediência; bem como a 

reparar o dano ambiente provocado, fixado em 

R$20.000,00, com atualização pela Tabela Prática do 

TJSP e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, 

ambos desde a citação. Condenação dos requeridos, ainda, 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem 

condenação à verba honorária.

III. Opostos embargos de declaração 

pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelos 

requeridos. Os primeiros foram acolhidos, para sanar a 

omissão verificada e fazer constar no dispositivo da 

sentença que a condenação à reparação do dano ambiental 

é solidária. Os últimos, por sua vez, foram rejeitados.

IV. Interposto recurso de apelação pelos 

requeridos, no qual pugnam pela reforma do julgado.

V. Foram apresentadas contrarrazões.
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VI. A Procuradoria Geral de Justiça 

manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Trata-se, como se vê, de recurso de 

apelação interposto por Rossi & Dalla Costa Chopp Bar 

Ltda. e outros, por meio dos quais pretendem a reforma 

da sentença monocrática, que julgou procedente a 

pretensão ministerial e os condenou à obrigação de não 

fazer, consistente em não venderem seus serviços e 

produtos para fregueses que não estejam devidamente 

acomodados nas mesas internas do estabelecimento ou 

naquelas legalmente dispostas na calçada, ou, ainda, no 

balcão do bar, excetuadas as vendas para viagem e 

delivery, sob pena de multa de 100 UFESPs a cada 

constatação de descumprimento, sem prejuízo da 

configuração do crime de desobediência; bem como a 

reparar o dano ambiente provocado, fixado em 

R$20.000,00, com atualização pela Tabela Prática do 

TJSP e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, 

ambos desde a citação.

Em suas razões recursais, sustentam, em 
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preliminar, que a sentença não se encontra fundamentada 

nos termos do artigo 489,§1º, IV, CPC, uma vez que foi 

omissa, e o referido vício não foi sanado em decisão 

relativa aos embargos de declaração opostos; no mérito, 

reiteram o teor da contestação ofertada e defendem, em 

apertada síntese, que os possíveis danos ambientais 

ocasionados pelo som são decorrentes da rua, e não do 

estabelecimento  de modo que não podem se 

responsabilizar pelo ocorrido na via pública; que o abaixo-

assinado referente à perturbação do sossego alheio é falso, 

já que seu conteúdo foi alterado após as subscrições; que a 

ação perdeu seu objetivo, porquanto se funda em 

reclamação de uma só pessoa.

O recurso, porém, não merece 

provimento. 

Primeiramente, cabe destacar que não há 

de ser acolhida a matéria preliminar suscitada pelo 

Apelante, uma vez que não se vislumbra na sentença de 

primeiro grau a presença do vício apontado, tampouco, e, 

em consequência, a inobservância do artigo 1.022, 

parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.

Posto isso, cumpre ressaltar que, ao 
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contrário das razões suscitadas em sede recursal, o 

decisum apreciou todas as questões submetidas a 

julgamento, embora a conclusão obtida seja diversa 

daquela pretendida pelos Apelantes. 

Nesse sentido, infere-se que os embargos 

declaratórios opostos pelos Apelantes limitaram-se à 

rediscussão de matéria já julgada, com a evidente 

pretensão de que lhes fosse emprestado efeito infringente.

Contudo, importa consignar que, se 

houve descompasso entre a tese por eles defendida e 

aquela acolhida pelo julgador monocrático, restar-lhes-ia o 

caminho dos demais recursos previstos na legislação 

processual, acaso cabíveis na hipótese e dos quais se 

utilizam no momento.

Além disso, como bem observado pela 

Procuradoria Geral de Justiça: “(...) Cumpre ao 

embargante demonstrar que algum dos pedidos não foi 

examinado, ou o foi sem a devida fundamentação, ou 

ainda que a fundamentação é contraditória com o 

resultado do julgamento. Pondera-se que a omissão 
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representa o não enfrentamento, ou a falta de 

fundamentação em relação ao julgamento de um dos 

pedidos formulados pelas partes, bem como preliminares 

e prejudiciais de mérito. Não há obrigatoriedade, por 

outro lado, ao exame pontual de todas as teses jurídicas 

invocadas pelos litigantes. Esclarece-se que de um lado a 

parte não está jungida a defender um a única tese jurídica 

e pode valer-se da prerrogativa de apontar todos os 

argumentos que, com lealdade processual, possam 

considerar a uma solução correta e almejada para o caso 

concreto, de outra banda não tem o juiz a obrigação 

jurídica de respondê-las individualmente. É suficiente a 

fundamentação que explicando os motivos de 

convencimento, correlacionando o suporte empírico 

emergente do contexto processual com o suporte 

normativo a amparar a decisão”.

Dadas essas considerações, razões não 

há para o reconhecimento de vício na sentença prolatada, 

tampouco, e, em consequência, para a sua eventual 

nulidade.

No tocante ao mérito da causa, por sua 
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vez, tem-se que juízo de procedência formado em primeiro 

grau também não merece reforma.

Isso porque, dada a análise do caso 

concreto, bem como do conjunto probatório constituído 

nos autos, tem-se que a conduta dos Apelantes, que 

provocou indiretamente o dano ambiental apurado, restou 

sobejamente demonstrada. 

Infere-se dos autos que, além de não 

haverem impugnado precisamente os fatos narrados na 

inicial  no sentido de terem vendido seus serviços e 

produtos a serem consumidos na rua-calçada e leito 

carroçável  nos autos do inquérito civil, que acompanhou 

a inicial, os próprios Apelantes apresentaram laudo 

acústico, no qual constou a existência de ruídos acima de 

70 decibéis (fl. 56) na parte externa do estabelecimento 

comercial.

Nas palavras dos experts:

“O patroni encontra-se 

localizado (área predominantemente 

comercial) em uma das esquinas de maior 

movimento da cidade, e a quantidade de 

pessoas que se aglomeram em frente, a espera 
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de lugar, torna-se quase impossível o ruído 

externo (de terceiros) não influenciar nos 

valores encontrados” (fl. 60).

Ademais, o laudo do Departamento de 

Fiscalização de Posturas e Meio Ambiente do Município 

de Capivari constatou a frequência entre 74 a 80 decibéis 

nas imediações do estabelecimento, altura da rua 

Tiradentes, n.525. (fl. 119).

Da mesma forma, informou a Polícia 

Militar do Estado de São Paulo:

“Foi observada por esta 

Comandante, durante a Operação realizada, 

que por volta das 02:00 horas (a.m) ainda 

havia grande concentração de clientes (cerca 

de trezentas pessoas) em frente ao bar 

denominado Patroni, que permaneceram 

durante a madrugada nas calçadas que 

circundam o referido estabelecimento, 

ingerindo bebida alcoólica ao lado externo do 

bar (...)”

Não obstante a isso, a prova oral colhida 

corroborou para a formação do juízo de procedência, a 
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qual  conforme observado em primeira instância  ainda 

que enfraqueça os termos do abaixo-assinado da 

vizinhança, “confirmou a ocorrência da poluição sonora 

decorrente da aglomeração de pessoas nas imediações da 

choperia Patroni”.

Desse modo, não prospera a tese dos 

Apelantes no sentido de que a causa da poluição sonora 

encontra-se tão somente nos ruídos advindos da via 

pública e que, em decorrência disso, não podem ser 

responsabilizados por eventual dano ambiental constatado.

Ora, ao realizarem a venda de serviços e 

produtos para consumo imediato a um número de clientes 

superior às acomodações disponíveis no estabelecimento, 

contribuíram para a aglomeração de pessoas nas 

imediações do referido, e, em consequência, para a 

poluição sonora apurada no local.

Posto isso, importa consignar que, nos 

termos da Constituição Federal, todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225).

A Lei n. 6.938/81, ao dispor sobre 
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Política Nacional do Meio Ambiente, preceitua, em seu 

artigo 3º, que se entende por: III  poluição, a degradação 

da qualidade ambiental resultante de atividades que 

direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população, e por IV  

poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, responsável, direta ou indiretamente, por 

atividade causadora de degradação ambiental.

E, em seguida, estabelece que a Política 

Nacional do Meio Ambiente tem como um de seus 

objetivos a “imposição ao poluidor e ao predador, da 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados 

e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos 

ambientais com fins econômicos” (art. 4º, VII), de modo a 

evidenciar, em seu artigo 14, §1º, a natureza objetiva da 

responsabilidade, ao dispor que “é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 

reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, afetados por sua atividade”.

Nesse sentido, não restam dúvidas de 

que o poluidor, seja direto ou indireto, deve reparar ou 

indenizar os danos por ele causados, bem como que, para 
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a configuração de sua responsabilidade, basta a 

demonstração do dano ambiental e do nexo de causalidade 

entre a conduta praticada e o resultado lesivo  elementos 

estes cuja presença encontra-se devidamente comprovada 

pelo conjunto probatório constituído nos autos.

                     Dadas essas circunstâncias, tem-se que 

as razões suscitadas pelos Apelantes, com o escopo de 

exonerarem-se do dever reparatório, não foram suficientes 

para o afastamento da responsabilidade verificada. 

Nesses termos, não se cogita o 

acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual 

mantém-se indene o juízo formulado em primeiro grau de 

jurisdição, pelas suas próprias motivações. 

Para eventual efeito, considera-se 

prequestionada toda a matéria infraconstitucional e 

constitucional deduzida no recurso.

Daí o porquê, nega-se provimento ao 

recurso, mantendo-se a decisão de origem em sua 

integralidade.
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MAGALHÃES COELHO
Relator
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