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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1017810-06.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
WERNER ARENDT (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ANA MARIA DE 
ALMEIDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada MARIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 34ª 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 Exmos. Desembargadores 
GOMES VARJÃO (Presidente) e NESTOR DUARTE.

São Paulo, 14 de março de 2018.

L. G. COSTA WAGNER
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1017810-06.2016.8.26.0003
Apelantes: Werner Arendt e Ana Maria de Almeida 
Apelado: Maria Aparecida de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto nº 3.092

EMENTA: Direito de vizinhança. Ação de obrigação de 
fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Imóvel 
utilizado para culto religioso. Barulho excessivo. 
Perturbação do sossego. Uso nocivo da propriedade. 
Inteligência dos artigos 1.277 e 187 do Código Civil. 
Sentença de parcial procedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

I - Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 

192/195, posteriormente integrada pela decisão de fls. 198, que julgou parcialmente 

procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e 

morais e tutela de urgência promovida por Maria Aparecida de Oliveira em face de 

Werner Arendt e Ana Maria de Almeida, para impor aos Réus-apelantes a obrigação 

de deixar de produzir barulhos excessivos, principalmente provenientes de aparelhos 

sonoros, como som alto, atabaques, microfones e quaisquer ruídos exagerados e 

gritarias em todos os horários diurno e noturno, sob pena de multa de R$ 1.000,00 

(mil reais) por cada ato de desobediência.

A sentença condenou, ainda, os Réus-apelantes ao pagamento da quantia 

de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, bem como, da quantia de R$ 

3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a título de lucros cessantes.

Irresignados, recorreram os Réus-apelantes, sob os auspícios da Justiça 

Gratuita, asseverando que a r. sentença comporta reparo porque o aparato probatório 

colhido no processo revela-se insuficiente para embasar os pedidos da Autora-

apelada.

Sustentaram os Réus-apelantes que não houve qualquer comprovação 

dos danos morais, e que a única prova juntada aos autos é uma mídia na qual, 

supostamente, o volume da música ouvida pelos Réus-apelantes estaria muito alto.
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Alegaram, no entanto, que referida mídia não possui qualquer marcação 

do real índice do som, sendo impossível averiguar qual era o correto volume do som 

que estava sendo ouvido porque não havia nenhum aparelho de medição no 

momento da gravação do áudio.

Aduziram que, em relação aos cultos, as testemunhas dos Réus-apelantes 

foram claras ao mencionar que não é produzido som excessivo e que este não se 

prolonga até horas impróprias.

Arguiram que a Autora-apelada somente ouve barulho porque seu 

imóvel foi construído praticamente “colado” no imóvel dos Réus-apelantes, de 

forma que teria sido ela quem não respeitou as normas e regras do direito de 

vizinhança.

Alegaram que a avaliação do volume do som acabou sendo meramente 

subjetiva, não se baseando em parâmetros objetivos tecnicamente disponíveis.

Aduziram que o simples fato de ter vizinhos que escutam músicas ou 

pratiquem religião que não agrada não é motivo suficiente para a comprovação do 

dano moral.

Quanto à indenização por danos materiais, novamente alegaram os Réus-

apelantes que não ficou clara a insuficiência das provas acostadas aos autos.

Arguiram que duas das testemunhas presentes em audiência disseram 

que residiram no imóvel da Autora-apelada por dois anos e meio cada e que esta 

afirmou que se mudou para o referido imóvel apenas em maio de 2014, tendo a 

audiência sido realizada em abril de 2017, o que levaria à conclusão de que o imóvel 

não teria ficado desocupado por nenhum momento, considerando os prazos de 

permanência de cada uma das inquilinas.

Sustentaram que não foram juntados aos autos os contratos de locação 

que comprovariam o valor recebido a título de aluguel e nem quaisquer outros 

documentos que pudessem demonstrar referidos valores.

Alegaram a ocorrência de violação ao direito de liberdade religiosa dos 

Réus-apelantes, argumentando que o Sr. Werner é sacerdote devidamente registrado 
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na Associação Brasileira dos Templos de Umbanda e Candomblé, razão pela qual, 

não haveria que se falar em prática ilegal ou desleal frente à comunidade.

Aduziram que os Apelantes não possuem em sua casa um templo 

público, mas que recebem apenas pessoas conhecidas e selecionadas para reuniões 

semanais, a fim de exercerem sua crença.

Argumentaram que a Autora-apelada, em diversos encontros, ofendeu os 

participantes do culto, invadindo a privacidade dos Réus-apelantes e demais pessoas 

que frequentam a casa através de câmeras de segurança que ficam direcionadas para 

o local dos encontros religiosos e proferindo palavras de baixo calão.

Pugnaram, por fim, pelo provimento do recurso com a consequente 

reforma integral da r. sentença.

 Recurso tempestivo e isento de preparo, por serem os Réus-apelantes 

beneficiários da justiça gratuita.

A Autora-apelada apresentou contrarrazões às fls. 221/228, requerendo a 

manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

II  Fundamentação

Em que pese o inconformismo dos Réus-apelantes, a r. sentença de 

primeiro grau não merece reparo.

O conjunto probatório dos autos é robusto e demonstra claramente a 

utilização nociva da propriedade pelos Réus-apelantes, causando a perturbação do 

sossego de seus vizinhos, especialmente da Autora-apelada.

A prova documental representada pela declaração de fls. 26/27, pelo 

abaixo-assinado de fls. 28/29, pelos Boletins de Ocorrência de fls. 30/34 e pelas 

diversas mídias colacionadas aos autos, coligada aos depoimentos das testemunhas 

ouvidas em audiência deixam claro que os Réus-apelantes perturbam indevidamente 

o sossego alheio, com som alto, constante e diário, aplicando-se perfeitamente ao 

caso em tela os artigos 1.277 e 187 do Código Civil.
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 Não se olvida que a vida em comunidade justifica suportar certos 

incômodos, algumas perturbações oriundas da vizinhança, que se enquadram no uso 

normal do imóvel pelo vizinho, sempre que se situem dentro de uma razoável 

tolerabilidade. Esses limites somente podem ser aferidos no caso concreto, e, uma 

vez ultrapassados, caracterizam o uso anormal da propriedade.

No caso em testilha, as provas produzidas e acostadas aos autos revelam-

se suficientes para demonstrar que o incômodo do barulho excessivo provocado 

pelos Réus-apelantes ultrapassou os limites do razoável.

O artigo 1.277 do Código Civil é claro e inequívoco ao estabelecer que:

“Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de 
fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à 
saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade 
vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza 
da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que 
distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância 
dos moradores da vizinhança”.

    Merece também transcrição o artigo 187 do Código Civil:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

  Assim sendo, a despeito de se encontrar o direito de propriedade 

garantido pelo artigo 5º, inciso XXII da Constituição Federal, sabe-se que referido 

direito encontra limitação consubstanciada no dever de respeito à sua função social, 

bem como, às normas de boa vizinhança.

Por óbvio, não se tutela a excessiva sensibilidade de um vizinho e nem 

se levam em conta suas circunstâncias pessoais. Há que se trabalhar, para hipóteses 

como à presente, com a média dos moradores da vizinhança.

Por outro lado, são claramente ofensivos ao sossego, ruídos exagerados 

que perturbem a tranquilidade dos moradores, como gritarias e abuso de 

instrumentos sonoros, em qualquer horário do dia ou da noite, constituindo-se, 
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assim, ato ilícito, a produção de ruídos na área privativa da propriedade quando a 

sua imissão acarreta perturbação inaceitável para o vizinho, posto ser prejudicial ao 

sossego e à saúde, traduzido no exercício irregular do direito de propriedade.

Ressalte-se que, para a caracterização da responsabilidade, não se mostra 

relevante perquirir se os Réus-apelantes agiram com dolo ou culpa na causação do 

distúrbio, como observa FRANSCISCO EDUARDO LOUREIRO: “A 

responsabilidade decorrente do direito de vizinhança, para gerar o dever de cessar 

a interferência prejudicial ou de indenizar, é objetiva e independe de culpa ou dolo 

do proprietário ou possuidor. É óbvio que o ato culposo é coibido, mas não só. O 

exercício abusivo do direito de propriedade, de modo que exceda manifestamente a 

sua função social e econômica, ou a boa-fé objetiva, nos moldes dos arts. 187 e 

1.228, § 2º, do Código Civil, gera responsabilidade do proprietário”. (in Código 

Civil Comentadoj, 6ª ed., Manole, 2012, p.1.288)

E nem se alegue, como pretenderam os Réus-apelantes, que em nome da 

liberdade de expressão religiosa se exigisse tolerância dos vizinhos, haja vista que 

não se demonstra razoável que tivessem eles de suportar barulho acima do que a lei 

considera o limite do aceitável, sobretudo em horários como 7:30hs diariamente e 

após 22:30hs às segundas-feiras, conforme demonstram as provas acostadas aos 

autos.

A perturbação do sossego nesses horários é de inconveniência notória e 

sua persistência efetivamente gera incômodo e mal estar além do aceitável.

A antiga locatária da Autora-apelada, Sra. Vivian, relata, inclusive, em 

seu depoimento que “chegou a dormir dentro do carro” por diversas vezes, 

tamanho o barulho advindo da residência dos Réus-apelantes, fato confirmado por 

outra testemunha, Sra. Itamiran. 

Diante de tais circunstâncias, não resta dúvidas quanto à legitimidade da 

pretensão indenizatória da Autora-apelada, bem como, da obrigação de fazer 

consistente na cessação do barulho.

Toda a situação descrita pela Autora-apelada obviamente lhe causou 

transtorno superior àquele esperado das relações sociais e de vizinhança e evidente 

abalo emocional, sendo certo que a conduta dos Réus-apelantes comprometeu a paz 
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e a serenidade da Autora-apelada dentro de sua própria casa, no momento de 

repouso e descanso familiar, restando absolutamente caracterizado assim o dano 

moral sofrido.

Quanto aos danos materiais, restou suficientemente comprovado nos 

autos o desfazimento da relação locatícia estabelecida entre a Autora-apelada e a 

Sra. Vivian por culpa exclusiva dos Réus-apelantes, razão pela qual, impõe-se a 

manutenção da condenação imposta pela r. sentença de primeiro grau.

A matéria discutida nestes autos não é nova nesta Colenda 34a Câmara 

de Direito Privado, consoante se verifica das ementas dos julgados abaixo:

“EMENTA: DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL UTRILIZADO 
PARA REUNIÕES FAMILIARES E DE AMIGOS. BARULHO 
EXCESSIVO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DE VIZINHO. USO 
NOCIVO DA PROPRIEDADE. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. 
CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.Recurso de apelação 
improvido.” (TJSP  Apelação n. 000203797.2013.8.26.0566, Rel. Des. 
Cristina Zucchi, j. 18/05/2016)

“CIVIL  DIREITO DE VIZINHANÇA  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS  Réu que 
perturba o sossego dos vizinhos com festas, reuniões e barulhos a 
desoras  Fatos comprovados pelos elementos probatórios  Admissão do 
próprio réu perante autoridade policial  Uso nocivo da propriedade 
configurado  Condenação do réu a abster-se da prática desses atos, sob 
pena de multa de R$ 500,00 por evento, dobrada a cada reincidência  
Danos morais configurados  Fixação em R$ 5.000,00, de acordo com os 
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade  Sentença reformada  
Recurso provido.” (TJSP  Apelação nº 0010168-64.2012.8.26.0156, 
Rel. Des. Carlos Von Adamek, j. 07/12/2016)

“Direito de vizinhança. Ação cominatória c.c. indenização por danos 
morais. A prova produzida revela que igreja requerida, instalada em 
imóvel que confronta com o dos autores, gerava ruído acima dos limites 
máximos de tolerância estabelecidos em lei municipal, do que decorre 
sua obrigação de cessar as interferências prejudiciais ao sossego dos 
moradores do imóvel vizinho. Dano moral configurado. A indenização, 
fixada em R$ 7.240,00, correspondente a 10 salários mínimos, mostra-se 
compatível com as circunstâncias do caso vertente, sem impor gravame 
excessivo ao agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima. 
Recurso improvido.” (TJSP  Apelação nº 0000080-49.2011.8.26.0431, 
Rel. Des. Gomes Varjão, j. 02/09/2016).
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No mesmo sentido há outros precedentes neste Egrégio Tribunal de 

Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA - 
PERTURBAÇÃO SONORA - INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE DA AUTORA-
RECONVINDA EVIDENCIADA. Direito de vizinhança. Elementos 
dos autos que revelam a existência de perturbação sonora 
proveniente do imóvel da autora-reconvinda. Inércia da parte 
quanto à tomada das devidas providências visando à redução dos 
ruídos. Fato que extrapola os limites aceitáveis de convívio em 
sociedade, suscetível, por isso, de gerar abalo moral. Sentença de 
improcedência de lide principal e procedência da reconvencional 
mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. RECURSO 
DESPROVIDO. (TJSP  Apelação nº 1007818-40.2016.8.26.0126, 
Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 14/09/2017).

“Direito de vizinhança. Obrigação de não fazer, com indenizatória 
por danos morais. Realização de eventos. Barulho excessivo. Dever 
de abstenção. Sentença de parcial procedência. Danos morais 
configurados. Perturbação do sossego. Indenização arbitrada em R$ 
3.000,00. Recurso provido.” (TJSP  Apelação nº 
1007636-72.2015.8.26.019, Rel. Des. Bonilha Filho, j. 23/11/2017)

Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da 

r. sentença, de rigor a sua manutenção.                        

III  Conclusão

 

Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e nego provimento ao 

recurso, com a manutenção da decisão de primeiro grau por seus próprios 

fundamentos, majorando os honorários advocatícios recursais para 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da obrigação nos termos 

do art. 98, §3º, do CPC, posto serem os Réus-apelantes beneficiários da justiça 

gratuita.

L. G. Costa Wagner

Relator
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