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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003429-24.2012.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante JOSÉ 
SEBASTIÃO FLORES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e ZORZI ROCHA.

São Paulo, 18 de maio de 2017.

MARCOS CORREA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0003429-24.2012.8.26.0270

Apelante: José Sebastião Flores 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapeva
Voto nº 5352 

CRIME AMBIENTAL  POLUIÇÃO SONORA  
Materialidade e autoria comprovadas  Absolvição 

 Impossibilidade  Prova técnica demonstrando 
que o nível de barulho promovido pelo bar 
pertencente ao réu ultrapassou os limites 
permitidos na legislação.
Apelo desprovido.

Ao relatório da r. sentença de fls. 107/108vº, 

acrescenta-se que a MMª Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de 

Itapeva, Dra. Heloisa Assunção Pereira, julgou parcialmente 

procedente a ação penal e condenou JOSÉ SEBASTIÃO 

FLORES, ao cumprimento da pena de 1 ano de reclusão, em 

regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no piso legal, por 

infração ao artigo 54, caput, da Lei nº 9.605/98, substituída a pena 

privativa de liberdade por prestação pecuniária, no valor de 4 

salários-mínimos, absolvendo-o da imputação da contravenção 

prevista no artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688/41, por falta de 

provas.

Inconformado, apela o réu sustentando a absolvição 
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por falta de provas (fls. 119/122).

Contrariado o recurso (fls. 124/125), a Douta 

Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do 

apelo (fls. 131/134).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Consta dos autos que, nos dias 21 de abril e 26 de 

maio de 2012 e no dia 20 de abril de 2014, em horário incerto, no 

“Bar no Neco”, na Rua Haroldo Hannckel, CDHU, na cidade de 

Itapeva, o acusado causou poluição sonora, com níveis de ruído na 

faixa de 85dB, que resultam em danos à saúde humana.

Segundo o apurado, o réu era dono de um bar no 

local dos fatos, o qual emitia ruídos acima do permitido na 

legislação, gerando perturbação para a vizinhança e danos à saúde 

humana.

Razão não assiste ao apelante.

A materialidade do crime ficou demonstrada pelo 

laudo pericial de fls. 42/56 que indicou que “as medições indicaram 

níveis de ruído da ordem de 40 a 70dB atingindo picos de 85dB, o 

que indica claramente níveis poluidores de emissão sonora.”

A autoria, de igual modo, é inconteste.
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O acusado negou a prática do crime, quando ouvido 

durante a fase policial. Afirmou ser proprietário do bar e acreditava 

que o som emitido era compatível com o local (fls. 07).

Em juízo, acabou contradizendo essas declarações, 

pois disse que o bar estava arrendado para terceira pessoa, 

buscando, desta forma, eximir-se da responsabilidade criminal 

(mídia de fls. 93).

Porém, sua negativa restou isolada no contexto dos 

autos.

Isso porque, a testemunha Lenice Gomes Machado 

afirmou que o “Bar do Neco” emitia som alto de música todos os 

dias, até de madrugada, o que a impedia de dormir, bem como a seu 

marido que era acometido por doença mental (fls. 06 e mídia de fls. 

93).

A testemunha Maria das Dores Nuto, ouvida 

somente na fase extrajudicial, prestou depoimento no mesmo 

sentido, reafirmando que havia som alto no bar até de madrugada 

(fls. 05).

Diante desse quadro, em detalhada análise dos autos, 

observa-se que foram comprovados os termos da denúncia, pois 

embora o réu tenha afirmado que o bar estava arrendado para 

terceiros, não fez prova de tal fato. 
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As testemunhas confirmaram a tese acusatória e, 

principalmente, a perícia comprovou a desconformidade do barulho 

com os padrões legais.

Nos termos do artigo 54 da lei nº 9.605/98, constitui 

crime ambiental causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 

que resultem ou possam causar danos à saúde humana.

Sobre tal dispositivo, ensina Guilherme de Souza 

Nucci:

"causar (provocar o surgimento de algo) é a conduta, que 

tem por objeto a poluição (sujeira, prejudicial à saúde). Esta pode ser 

produzida de qualquer modo, ou seja, qualquer que seja sua origem. Embora 

pareça desnecessário o tipo dizer que a poluição seja em níveis que possam 

resultar danos à saúde humana, já que toda forma de poluição é um prejuízo 

natural à saúde de seres vivos, quer-se demonstrar que a conduta penalmente 

relevante relaciona-se com níveis insuportáveis, inclusive aptos a gerar a 

morte de animais e a destruição de vegetais. Há diferença entre seres humanos 

e animais ou plantas. Quanto a pessoas, a poluição precisa apenas ser capaz 

de causar danos à saúde; em relação a animais ou vegetais, é fundamental 

chegar à mortandade ou destruição." (Leis Penais e Processuais Penais 

Comentadas, Editora Forense, 8ª Edição, pág. 640).

Diante de tais fundamentos, o que se conclui é que o 

crime do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais é formal e de 

perigo abstrato, de modo que para sua consumação não se exige 

resultado naturalístico de prejuízo à saúde humana, bem como 
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prova de possível lesão ao meio ambiente.

A Resolução nº 0001/90 do Conselho Nacional do 

Ministério do Meio Ambiente  CONAMA  regulamentou a 

questão ao adotar os padrões de qualidade determinados pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, a qual dispõe:

"I - A emissão de ruídos, em decorrência de qualquer 

atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de 

propaganda política. Obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, 

aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.

 II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os 

fins do item anterior as ruídos com níveis superiores aos considerados 

aceitáveis pela norma NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT."

A Norma Brasileira Regulamentar nº 10.151 

estabelece que nas áreas estritamente residenciais urbanas ou de 

hospitais ou de escolas o limite aceitável de ruído é de 50dB no 

período diurno e 45dB no período noturno, enquanto nas áreas 

mistas predominantemente residenciais o limite é de 55dB no 

período diurno e 50dB no período noturno.

Sendo assim, verifica-se que os sons emitidos pelo 

bar ultrapassaram os patamares permitidos pela NBR 10.151 para o 

horário, sendo irrelevante se o aparelho sonoro utilizado no dia dos 
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fatos era o mesmo em que foi realizada a perícia, pois foi 

constatado que, mesmo após diversas reclamações, o bar do réu 

ainda permanecia emitindo som alto em desconformidade com a lei.

Além disso, cumpre rejeitar o argumento da defesa 

no sentido de que o som alto somente atingiu duas pessoas (Lenice 

e Maria das Dores), pois conforme apurado pela perícia, o som se 

canalizava entre os prédios do CDHU, de sorte que atingia todas as 

pessoas que residiam no local e que, por certo, não buscaram as 

autoridades para denunciar o comportamento do dono do 

estabelecimento.

Ademais, a medição pela perícia foi realizada há 

40m de distância do bar, onde foram registrados ruídos da ordem de 

40 a 70dB, alcançando picos de 85dB, sendo possível concluir que 

o nível do som era muito mais alto no interior do bar pertencente ao 

acusado.

Assim, restou comprovado o efetivo perigo de lesão 

à saúde humana, pelo que agiu com acerto o Magistrado ao 

condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 54 da Lei nº 

9.605/98.

Portanto, a condenação era mesmo de rigor.

A pena não comporta reparos.

A base foi fixada no mínimo legal de 1 ano de 
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reclusão e pagamento de 10 dias-multa no piso legal.

Tal sanção tornou-se definitiva à míngua de outras 

circunstâncias modificadoras.

A seguir, foi eleito o regime aberto para o 

cumprimento da reprimenda, a qual foi substituída por prestação 

pecuniária de 4 salários mínimos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, ficando 

mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MARCOS CORREA 

        RELATOR
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