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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0005693-23.2012.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante 
JOSÉ CLAUDIO ALVES DA SILVA, 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, 
para confirmar a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.(VU)", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RICARDO TUCUNDUVA (Presidente) e ZORZI ROCHA.

São Paulo, 23 de junho de 2016.

MARCOS  CORREA 

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0005693-23.2012.8.26.0655

Apelante: José Claudio Alves da Silva 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Corréu: Igreja Assembleia de Deus

Comarca: Várzea Paulista 

Voto nº 3895

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. 
POLUIÇÃO SONORA. CRIME DE PERIGO 
CONCRETO. PERIGO DE LESÃO À SAÚDE 
HUMANA CONSTATADO. CONDENAÇÃO 
MANTIDA. Demonstrado através de prova técnica que 
o nível de ruído gerado pelo culto religioso realizado 
pelo réu ultrapassou os limites máximos permitidos pela 
legislação específica, restou comprovada o perigo de 
lesão à saúde humana caracterizador do crime 
ambiental previsto no artigo 54 da Lei 9.605/98. APELO 
DESPROVIDO.

Ao relatório da r. sentença de fls. 118/125, acrescenta-se 

que a MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea 

Paulista/SP, julgou parcialmente procedente a ação penal para: a) 

condenar José Cláudio Alves da Silva, ao cumprimento da pena de 1 

ano de reclusão  substituída por prestação pecuniária de dois salários 

mínimos , regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, por 

infração ao art. 54, “caput”, c.c. artigo 2º, ambos da Lei nº 9.605/98, e 

c.c. artigo 62, inciso I, do Código Penal; e b) absolver a Igreja 

Assembléia de Deus  Monte Sião pela prática do crime previsto no 

artigo 54, “caput”, c.c. artigo 3º, ambos da Lei 9.605/98, com 

fundamento no artigo 386, inciso IV, do CPP. 
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Inconformado, o acusado apelou. Nas razões 

apresentadas, busca a absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, 

do CPP, pois não há provas seguras de que o ruído emitido tem 

potencialidade para causar prejuízo à saúde das pessoas. Além disso, é 

pessoa ilibada e já tomou as providencias necessárias para sanar o 

problema do barulho dos cultos da igreja, onde labora como pastor (fls. 

138/143). 

Contrariado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça 

opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 148/151 e 158/161).

Os autos foram conclusos a esta relatoria em 05 de maio 

de 2016 (fls. 162).

É o relatório.

É da denúncia que, em 09 de fevereiro de 2012, nas 

dependências da Igreja Assembléia de Deus  Monte Sião  situada na 

Avenida Victorio Spinucci, nº 604, Jardim Promeca, cidade de Várzea 

Paulista, a Igreja Assembleia de Deus, pessoa jurídica de direito 

privado, causou poluição sonora em níveis tais que poderiam resultar 

em danos à saúde humana.

Consta ainda que, no dia 09 de fevereiro de 2012, nas 

dependências da Assembléia de Deus de Monte Sião, situada na 
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Avenida Victorio Spinucci, nº 604, Jardim Promeca, cidade de Várzea 

Paulista, José Claudio Alves da Silva, na condição de pastor e 

representante da igreja, concorreu, mediante promoção, organização e 

cooperação, para o crime de poluição ambiental, causando poluição 

sonora em níveis tais que poderia resultar em danos à saúde humana, 

conforme laudo pericial juntado. Além disso, na condição de preposto 

ou mandatário da pessoa jurídica, sabendo da conduta criminosa, deixou 

de impedir sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

Segundo o apurado, o templo da Igreja Assembleia de 

Deus, está instalado no local dos fatos, sendo que o réu José Claudio, na 

condição de pastor e seu representante, promove, organiza e preside 

cultos religiosos realizados rotineiramente na igreja. Ocorre que, 

mediante o uso de equipamentos sonoros, a Igreja Assembleia de Deus 

polui o meio ambiente, desrespeitando, por conseguinte, a legislação 

ambiental pátria.

É dos autos que, na data dos fatos, José Cláudio, 

promoveu, organizou e cooperou com a reunião religiosa, na qual foi 

utilizado equipamento acústico, consistente em caixa de som, 

microfones e instrumentos musicais, cujos níveis de ruído, durante a 

realização dos eventos, exacerbaram o legalmente permitido, gerando, 

em consequência, potencial prejuízo à saúde das pessoas que residem 

no entorno do local ou dos que por ali passavam. Além, disso, José 

Claúdio, mesmo ciente dos altos níveis de ruído produzidos durante os 

cultos, deixou de impedir suas práticas, quando podia agir para impedir. 
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Ao invés disso, continuou a produzir a poluição sonora e a incitar os 

fiéis que frequentaram o culto a produzirem-na.

Ao assim agir, os acusados desrespeitaram as normas 

NBR 10151  que regula a acústica, avaliação de ruído em áreas 

habitadas  da ABNT, porquanto os níveis de ruídos produzidos 

ultrapassaram os legalmente tolerados, colocando em risco, pois, a sadia 

qualidade de vida das pessoas que residem no entorno da igreja, bem 

como daquelas que por ali passaram ou permaneceram.

O laudo de exame pericial confeccionado pela CETESB 

comprova que os níveis de ruído nas imediações não atendem aos 

padrões de emissão estabelecidos na legislação ambiental vigente.

Impende consignar, por fim, que os ruídos emitidos 

durante a celebração dos cultos ultrapassaram os legalmente impostos, 

tal como se pode observar da análise do laudo pericial que aferiu um 

ruído de 63 dB (decibéis), em 09/02/2012, durante as 20h05, sendo o 

máximo permitido de 55 dB (decibéis).

Diante da constante e exagerada emissão de ruídos, tem-

se que, não somente a saúde humana foi efetivamente colocada em 

risco, como também o bem jurídico tutelado pela norma repressiva, qual 

seja: o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que engloba o 

conceito de meio ambiente natural o físico.
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Assim, entendeu a Promotoria que, a conduta de José 

Claúdio, representante da Igreja Assembleia de Deus, colocou em 

xeque o meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito dos 

brasileiros e estrangeiros residentes no país, cuja tutela, além de 

constitucional, ficou a cargo da lei penal ambiental que, no presente 

caso, foi acintosamente afrontada.

Incontroverso, também, que da conduta do réu 

consistente em diuturnas emissões de ruídos em discordância com as 

normas atinentes à matéria, poderiam resultar em danos à saúde 

humana, notadamente no comprometimento dos órgãos sensoriais 

auditivos, sem prejuízo de outros tantos afetados pelo desequilíbrio do 

meio ambiente artificial causado pelo agente.

Pois bem. A materialidade delitiva comprovou-se pelo 

laudo pericial de fls. 5/06, conclusivo no sentido de que os níveis de 

pressão sonora permitidos para o local, nas condições das medições 

realizadas, não atendem aos padrões de emissão estabelecidos na 

legislação ambiental vigente, bem como pelas demais provas dos autos.

A autoria, da mesma forma, é incontroversa.    

Em juízo, o acusado negou os fatos que lhe são 

imputados e disse que é representante da igreja e os ruídos emitidos são 
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normais. Admitiu que, na época dos fatos, o imóvel não possuía 

tratamento acústico e ele usava um microfone e um aparelho de CD 

player para realização dos cultos, que terminavam às 21h30, no 

máximo. Após a notificação da CETESB providenciou portas de vidro e 

construído um muro na frente do imóvel para não incomodar os 

vizinhos. Procurou, de várias maneiras, resolver o problema de emissão 

de ruídos na igreja (fls. 103/104).  

Porém, a vítima Maria Nirvanda Torres Pinheiro, sob o 

crivo do contraditório, narrou que residia no endereço descrito na 

denúncia e garante que havia muito ruído proveniente da Igreja 

Assembleia de Deus de Monte Sião. Esses barulhos eram decorrentes de 

gritaria, algazarras, instrumentos musicais, microfone e bateria. No ano 

de 2012, a residência onde mora ficava quase em frente da igreja e os 

cultos eram realizados as terças, quintas, sábados e domingos e os 

ruídos paravam as 22 horas. Em algumas oportunidades ultrapassavam 

este horário e no dia 31 de dezembro há uma celebração eu termina na 

madrugada. Por fim, anotou a declarante que o ruído emitido lhe trazia 

diversos transtornos e dificuldades para assistir televisão, falar ao 

telefone, dormir e ler (fls. 101).    

Como se vê, em detalhada análise aos autos, observa-se 

que foram comprovados os termos da denúncia, pois o réu admitiu a 

utilização de equipamentos sonoros na igreja e a realização dos cultos, a 

vítima ratificou a tese acusatória, e principalmente, a perícia comprovou 

a desconformidade do barulho com os padrões legais e danosos à saúde. 
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Nos termos do artigo 54 da Lei 9.605/98, constitui crime 

ambiental causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 

resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 

flora. 

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, 5ª ed., São Paulo: Ed. RT, p. 998).

 Diante de tais fundamentos o que se conclui é que em 

relação aos seres humanos o crime previsto no artigo 54 da Lei nº 

9.605/98 é formal e de perigo concreto, de modo que para sua 

consumação não se exige resultado naturalístico de prejuízo à saúde 
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humana, mas existir provas de que a conduta do agente causou poluição 

em níveis capazes de causar perigo efetivo ou dano, o que, por óbvio, 

somente pode ser aferido através de perícia técnica. 

E, in casu, fora realizada a necessária perícia, conforme 

se depreende do Relatório de Medição de Níveis de Pressão Sonora de 

fls. 5/7, através da qual se constatou que, nas imediações do local do 

evento, os ruídos foram de 55 decibéis, o que de fato, caracteriza 

poluição sonora potencialmente causadora de lesão à saúde humana. 

Como cediço, em relação à competência legislativa em 

matéria ambiental há a competência concorrente entre a União e os 

Estados e o Distrito Federal, cabendo à União a competência para 

legislar sobre normas gerais, e aos Estados e ao Distrito Federal a 

competência para suplementar as normas gerais editadas pela União. 

Foi assim que, foi expedida pelo CONAMA a Resolução 

001/90, que ao adotar os padrões de qualidade determinados pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, dispôs nos seus itens I e II:

 "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.
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 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."

 Nos termos da Norma Brasileira Regulamentar 10.151, 

o limite aceitável de ruído nas áreas de sítios e fazendas é de 40 (Db) 

diurno e de 35 (Db) noturno; nas áreas residenciais urbanas, zona 

hospitalar ou escolar o limite é de 50 (Db) diurno e 45 (Db) noturno; 

nas áreas mistas predominantemente residenciais o limite é de 55 

(Db) diurno e 50 (Db) noturno; nas áreas com vocação comercial e 

administrativa o limite é de 60 (dB) diurno e de 55 (Db) noturno; e nas 

áreas predominantemente industriais o limite é de 70 (Db) diurno e 60 

(Db) noturno.

Sendo assim, tratando-se o local onde foi realizado o 

culto área residencial urbana ou até mista, verificados no dia do evento 

níveis de ruído superiores aos permitidos pela NBR 10.151 para o 

horário, 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 art. 54 da Lei 9.605/98. 

Portanto, a condenação era mesmo de rigor.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Voto nº 3895 11

A pena não comporta reparos. 

A base foi fixada no mínimo legal de 1 anos de reclusão 

e pagamento de 10 dias-multa. Em seguida, majorada na fração de 1/5 

pela agravante prevista no artigo 15, inciso II, alínea “i”, da Lei nº 

9.605/98, pois o crime fora praticado durante a noite, o que resultou em 

1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão. Ainda na segunda etapa, a 

reprimenda foi reduzida em 1/6, em razão da atenuante prevista no 

artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal, pois o réu procurou 

amenizar a propagação do som nocivo, o que resultou a sanção 

definitiva de 1 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.

Tal sanção tornou-se definitiva à mínguas de outras 

causas modificadoras.

Por fim, a sanção corporal foi substituída por prestação 

pecuniária de dois salários mínimos, o que se mantém, assim como o 

regime prisional no caso de descumprimento.  

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, para 

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

MARCOS CORREA 

RELATOR
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