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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0000786-74.2014.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em 

que é apelante IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, é apelado 

REGINALDO APARECIDO CRISOSTOMO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).

ACORDAM, em 36ª Câmara de Direito Privado 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 Exmo. 

Desembargadores MILTON CARVALHO (Presidente), JAYME QUEIROZ 

LOPES E ARANTES THEODORO.

São Paulo, 3 de março de 2016.

MILTON CARVALHO
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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Voto nº 14813.

Apelação n° 0000786-74.2014.8.26.0480.

Comarca: Presidente Bernardes.

Apelante: Igreja Assembleia de Deus.

Apelado: Reginaldo Aparecido Crisostomo.

Juiz prolator da sentença: Vinicius Peretti Giongo.

VIZINHANÇA. Obrigação de fazer e indenização. 
Preliminar rejeitada. Barulho excessivo decorrente dos 
cultos da igreja ré. Comprovação. De rigor a condenação 
da ré a promover obras necessárias para a contenção do 
som. Liberdade religiosa que não autoriza ignorar a 
perturbação do sossego alheio. Precedentes da 
jurisprudência. Danos morais constatados. Valor da 
indenização que não comporta redução. Recurso 
desprovido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização julgada procedente pela respeitável sentença de fls. 267/268, 

cujo relatório se adota, para condenar a ré a cessar os ruídos superiores 

a 45 decibéis no horário noturno e 50 decibéis no horário diurno, sob 

pena de multa diária de R$1.000,00, para cada descumprimento, bem 

como pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. Em razão da 

sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. 
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Inconformada, apela a ré sustentando, 

preliminarmente, que deveria ter sido observada a suspensão da ação, de 

modo que a respeitável sentença deve ser anulada para que efetuada 

nova perícia, depois de concluídas as obras. No mérito, argumenta que a 

perícia não foi realizada com a técnica correta; que a área é mista e, por 

isso, o limite é de 50 decibéis no horário noturno; que a medição dentro 

da residência do autor pode receber interferência dos ruídos dos 

moradores; que os cultos ocorrem apenas três vezes na semana e duram 

somente uma hora e meia; que a OMS estabelece como padrão 

suportável ao ouvido humano a marca de 70 decibéis; que os demais 

vizinhos não se incomodam com o som; que já foram efetuadas 

adequações para evitar barulho; que o laudo produzido por seu assistente 

técnico comprova que o som está dentro do permitido; que deve ser 

respeitada a liberdade religiosa; que não restaram caracterizados danos 

morais; e que o valor da indenização é excessivo (fls. 279/293).

Houve resposta (fls. 299/306).

É o que importa ser relatado.

O apelo não comporta acolhimento.

Não se vislumbra qualquer nulidade em razão da não 

suspensão do feito, uma vez que não houve concordância expressa do 

apelado, nos termos do artigo 265, inciso II, e §3º do Código de Processo 

Civil. 

Rejeitada a preliminar, passa-se ao exame do 

mérito.
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O apelado reside nas proximidades da igreja apelante 

que, em decorrência de seus cultos, emite ruídos considerados 

demasiado elevados. Em razão disso, ajuizou a presente demanda 

requerendo a realização de obras para contenção do barulho e 

compensação por danos morais.

Oferecida resistência à pretensão, foi realizado estudo 

técnico pelo Instituto de Criminalística, que apurou que a intensidade 

sonora, no local em exame, durante a execução de musicas, se 

encontrava em patamares INADEQUADOS, para o período noturno no 

período examinado, tanto para a norma NBR 10151/2000 como para a 

NBR 10152/1987 (fls. 120). A medição foi superior a 60 decibéis defronte 

ao templo e as residências vizinhas (fls. 119).

Depois de impugnado o laudo, foi realizado novo 

estudo que igualmente indicou que os valores quantitativos equivalentes 

obtidos e os nível-critério noturno, conclui o Perito, que a intensidade 

sonora, no local em exame durante a execução de músicas, se 

encontrava em patamares inadequados, para o período noturno 

examinado, para as normas 10151/2000 e NBR 10152/1987 (fls. 189), 

mesmo considerando que se trata de bairro misto (fls. 190, quesito 4). As 

quatro medições na residência do apelado foram compreendidas entre 55 

e 61 decibéis (fls. 188).

A apelante impugnou novamente o estudo, no entanto, 

em que pese o inconformismo, os questionamentos foram devidamente 

esclarecidos pelo perito judicial, não se justificando a adoção da análise 

do seu assistente técnico em prejuízo do estudo técnico imparcial.
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Conforme destacado pelo Juízo da causa, A requerida 

bate-se que o ponto de partida para a estruturação da equação de 

medição de ruído deveria ser a marca de 50 decibéis, pois não se trataria 

de área puramente residencial, mas mista, mas mesmo se tomando este 

número como ponto de partida, os valores registrados no laudo em muito 

o excedem. Por exemplo, os registros de 55,2 dB(A) e de 56,5 dB(A) 

extrapolam em mais de 10% a base de 50 dB(A) pretendida pela 

requerida. Anoto ainda que pouco importa se o requerido e a vizinhança 

estão ou não dormindo no horário dos cultos, pois os acordados também 

têm direito ao sossego.

Enfim, a prova pericial caracterizou de forma 

patente a violação ao direito dos vizinhos ao sossego, mediante uso 

anormal da propriedade. A perícia ainda foi reforçada pela prova oral 

produzida em juízo, a seguir sintetizada, e que apontou que o nível de 

ruído constatado nas medições não é caso isolado, mas sim, uma 

constante na vizinhança (fls. 268) (realces não originais).

Com efeito, comprovada a existência de ruído em 

quantidade superior ao limite, que acarreta inevitável desassossego ao 

apelado, era mesmo de rigor o acolhimento do pedido cominatório, para 

compelir a apelante a efetuar obras de contenção do barulho.

Importa anotar que a liberdade religiosa assegurada 

constitucionalmente não pode servir de justificativa para suprimir outros 

direitos, sendo certo que, de um lado, a realização de obra acústica não 

importa em restrição ao culto e assegura, por outro lado, a tranquilidade 

do apelado em sua residência.

Nesse sentido, deste Egrégio Tribunal:
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DIREITO CIVIL - DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - IGREJA - PERTURBAÇÃO AO 

SOSSEGO - LIMITE DE RUÍDOS - INSTALAÇÃO DE 

ISOLAMENTO ACÚSTICO - NORMA QUE ATENDE DE FORMA 

MAIS EFETIVA AO INTERESSE COMUM - RECURSO 

IMPROVIDO. Comprovado que os níveis de ruídos ambientais 

emanados da igreja nos dias de culto ultrapassam a 

normalidade e provocam perturbação de sossego aos 

vizinhos infringindo as normas de vizinhança, procede a 

ação cominatória determinando a instalação isolamento 

acústico no prédio onde a apelante exerce sua atividade, sob 

pena de multa diária (TJSP, Apelação nº 

9050475-89.2009.8.26.0000, Rel. Clóvis Castelo, 35ª Câmara 

de Direito Privado, j. 23/05/2011) (realces não originais).
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Direito de vizinhança. Templo religioso. Perturbação ao sossego 

da vizinha com ruídos provenientes dos cultos religiosos. Índice 

que supera o mínimo tolerável. Ação julgada procedente. 

Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Oportunidade 

concedida às partes para manifestação acerca do laudo pericial, 

quedando-se inertes. Impugnação tardia feita somente com as 

razões de apelação. Inadmissibilidade. Desnecessidade da 

produção de outras provas além das existentes nos autos. Níveis 

de ruído apurados. Norma NBR-10151, da ABNT. Medições em 

residência vizinha, tanto na área externa quanto em área interna, 

durante a realização dos cultos, com orquestra e sem orquestra. 

Ultrapassagem, em todas as medições, dos índices máximos 

permitidos. Necessidade de adoção de medidas de controle 

do ruído. Recurso improvido. Os ruídos produzidos no templo 

religioso são superiores aos limites do aceitável, trazendo claro 

incômodo e interferência prejudicial ao sossego e até mesmo à 

saúde daquela que habita o imóvel vizinho, configurando uso 

anormal da propriedade. A liberdade religiosa, assegurada 

constitucionalmente, não pode prejudicar o sossego alheio e 

as normas de tolerância, decorrentes da convivência das 

pessoas em agrupamentos sociais, observam limites a que 

todos devem obediência. Ultrapassados estes, cabe as 

providências administrativas e jurisdicionais para 

recondução para as regras de convivência social das 

pessoas (TJSP, Apelação nº 4024121-80.2013.8.26.0224, Rel. 

Kioitsi Chicuta, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2015) 

(realces não originais).
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autores que 

passaram a suportar ruídos excessivos produzidos por culto 

religioso - Notícia da ocorrência da perturbação do sossego que 

foi levada ao conhecimento da SEMASA, autarquia municipal 

incumbida do saneamento ambiental - Exercício do direito de 

culto que não pode interferir no sossego alheio - Cerimônias 

realizadas no período noturno e em imóvel desprovido de 

isolamento sonoro, que subtraiu dos autores a possibilidade 

de usufruírem, em sua própria casa, do direito ao sossego e 

ao repouso - Responsabilização da autarquia acionada que pode 

ser empenhada na espécie - Conduta negligente de seus agentes 

perfeitamente delineada, sendo omitidas providências efetivas 

para coibir as infrações ocorridas Importe indenitário 

adequadamente fixado - Recurso não provido (TJSP, Apelação 

nº 0045310-70.2010.8.26.0554, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, 8ª 

Câmara de Direito Público, j. 19/12/2012) (realces não 

originais).

No que se refere ao pedido de indenização por danos 

morais, realmente restou caracterizado no caso abalo aos direitos da 

personalidade do apelado que permaneceu por longo período com 

incômodo em sua residência, o que lhe retirou a tranquilidade e sossego 

em seu lugar de descanso.

Nesse sentido, em casos semelhantes, inclusive desta 

Colenda Câmara:
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Direito de vizinhança. Indenização. Dano moral. Culto religioso. 

Emissão de ruídos acima do limite de tolerância. Fato 

comprovado por perícia. Ofensa à tranquilidade e risco à saúde 

que configuravam dano moral. Indenização devida. Valor 

reduzido, porém, em atenção às particularidades. Desfecho que 

em nada importou em desconsiderar o livre direito a culto 

religioso. Recurso parcialmente provido (TJSP, Apelação nº 

0000644-46.2009.8.26.0189, Rel. Arantes Theodoro, 10ª 

Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 28/07/2014) 

(realces não originais).

Ação cominatória visando a instalação de sistema de 

isolamento acústico em Igreja. Ilegitimidade passiva do 

Presidente da associação religiosa. Exame pericial que 

demonstrou a emissão de ruído em nível elevado. Obrigação 

reconhecida. Valor da multa mantido. Dano moral configurado. 

Indenização arbitrada em montante razoável. Recurso do Réu 

provido e desprovido o da Igreja (TJSP, Apelação nº 

0000222-46.2013.8.26.0637, Rel. Pedro Baccarat, 36ª Câmara 

de Direito Privado, j. 22/10/2015) (realces não originais).

A indenização deve ser estabelecida em importância 

que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere sua 

natureza punitiva e compensatória  a primeira, como uma sanção 

imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a 

segunda, para que o ressarcimento traga uma satisfação que atenue o 

dano havido.

Assim, não há que se falar em indenização 

inexpressiva, pífia, que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, 
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no que diz respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que 

acarreta o enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido.

E, desse modo, levando-se em conta as circunstâncias 

do caso concreto, mais precisamente o grau de culpa e os prejuízos 

morais ocasionados, o valor da indenização fixada pela sentença 

(R$10.000,00) revela-se adequado e não merece ser reduzido, pois em 

conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, resta confirmada a respeitável sentença, 

inclusive pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
                                    Relator
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