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AGRAVADO(A)(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILINA 
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EMENTA: Direito de vizinhança - Supermercado Extra 

Brigadeiro - Alegação de uso nocivo da propriedade - Ação 

cominatória para abstenção de ato - Tutela antecipada 

concedida - Agravo de instrumento - Autor (Condomínio) que 

requereu na exordial que se "condene o réu a fazer cessar a 

poluição sonora mediante a abstenção da prática de atos 

nocivos, quais sejam, a emanação de ruídos que excedem os 

limites do tolerável, restabelecendo, assim, o meio ambiente 

equilibrado e o estado em que viviam os moradores do 

Condomínio antes da instalação do pátio de descarga e carga 

de mercadorias pela ré", para isso cominando "multa diária ao 

réu, bem como a fixação de prazo razoável para o cumprimento 

do preceito" - Ao contrário do que assevera o r. despacho 

agravado, o deferimento da liminar não se deu "nos termos 

requeridos na inicial", pois esta pediu a fixação de multa 

cominatória, mas não de imediato, e sim após prazo razoável 

para o cumprimento do preceito - É inquestionável o cabimento 

da imposição de multa diária em ações como a de que se trata, 

porém, antes, deve haver uma clara precisão acerca dos ruídos 

produzidos pela ré e ora agravante, ruídos esses que são 

adicionados ao próprio ruído de fundo no local - Em outras 

palavras, deve haver um laudo atestando o nível dos ruídos 

acrescentados "pelo maquinário do estabelecimento e dos 

veículos de grande porte que de madrugada já causam ruídos 

insuportáveis", o nível dos ruídos acrescentados pela 

"constante entrada e saída de caminhões em horários noturnos 
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e de madrugada, empilhadeiras hidráulicas de rolamentos de 

ferro contra ferro, que realizam a carga e descarga das 

mercadorias e também a retirada de fardos por gruas de 

caminhões basculantes, que ficam com motor acionado em giros 

de alta rotação" - Precisados tais ruídos, e confirmando-se o 

que já constou do laudo técnico de engenharia acústica, isto é, 

níveis superiores ao admissível, aí então nada impede que seja 

fixado prazo razoável para que o réu os anule ou diminua, e 

vencido esse prazo sem atendimento ou com atendimento 

insuficiente, seja fixada, também, multa diária pelo não 

cumprimento do preceito - Por enquanto, sem se saber a 

colaboração atual da ré ao ruído do local, não se pode impor, 

de imediato, a multa diária, isso apenas com alegação, sem 

qualquer comprovação, de que o ruído chega a 102 decibéis -

Agravo de instrumento provido. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela 

Companhia Brasileira de Distribuição contra a r. decisão interlocutória de fls. 

36, que, em ação cominatória para abstenção de ato, cumulada com reparação 

de danos, que lhe é movida pelo Condomínio Edifício Vilina (cf. petição 

inicial de fls. 21/34), deferiu a liminar nos termos requeridos na inicial, 

fixando multa diária de cinco salários mínimos no caso de violação de tal 

ordem pela ré, a fim de evitar o advento de dano irreparável ao autor nos 

termos legais. 

A agravante lembra que o agravado propôs a ação 

aludida, objetivando impedir a emissão de ruídos decorrentes da sua atividade 

comercial, sob alegação de que a recorrente utiliza nocivamente o imóvel 

situado nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio n.° 2.013, na Bela 

Vista, imóvel vizinho ao do agravado; em síntese, alegou: a) que a ré mantém 

pátio de descarga e recebimento de mercadorias na Rua Dr. Fausto Ferras n.° 

145, imóvel que se localiza em frente ao Condomínio-Autor; b) que são 
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constantes as entradas e saídas de veículos de grande porte, além de 

empilhadeiras hidráulicas dotadas de rolamentos de ferro, prensa de 

empacotar, todos equipamentos que emanam excessivo barulho, alem de uma 

guarita instalada fora do recuo obrigatório; c) que está caracterizado o mau 

uso da propriedade pela agravante, que não resolve o problema, inobstante as 

tentativas empreendidas desde 1996; d) que ocupa a área há muito mais 

tempo que a agravante, e, sendo o vizinho prejudicado, tem interesse na 

imediata cessação dos ruídos, e na condenação da empresa em indenizá-lo, 

inclusive por estar a agravante danificando o meio ambiente e perturbando o 

sossego de sua vizinhança, representada pelo Condomínio-agravado; e) 

requereu a procedência da demanda com a condenação da agravante em 

abster-se da prática de ruídos excessivos, sob pena de imposição de multa 

cominatória diária a ser fixada pelo critério judicial, com prazo razoável de 

cumprimento, além de indenização material e moral ao condomínio e; f) a 

concessão de medida liminar para que a agravante pare ou reduza 

imediatamente os rumores a níveis toleráveis, sob pena de imposição de 

multa a ser fixada pelo MM. Juiz, argumentando que está a agravante 

exercendo atividade nociva à toda coletividade. 

Sobreveio o despacho concessivo da liminar, que 

precisa ser reformado imediatamente, porque a liminar em questão foi 

concedida ao arrepio da legislação que rege a matéria e em total desacordo 

com a norma processual civil, podendo ocasionar sérios prejuízos à agravante 

e também à coletividade. 

O artigo 461 da norma processual civil garante a 

concessão de tutela específica na ação que tem por escopo a obrigação de 

fazer ou naquelas em que, sendo o pedido acolhido, enseje providências 

práticas a serem adotadas; sendo a medida liminar um remédio extremo, sua 
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concessão deve ser pautada pelo justificado e comprovado receio de 

ineficácia do provimento final; pelo critério geral de antecipação da tutela, 

tem que haver prova inequívoca que possa convencer o magistrado da 

verossimilhança das alegações, além do receio de dano e sua irreparabilidade 

(artigo 273 do CPC); analisando-se a documentação acostada à inicial (cf. fls. 

39/45), não há o menor indício de estar a agravante utilizando o imóvel 

vizinho ao Condomínio de forma nociva ou perigosa que dê causa a 

transtornos ao agravado, nem que empreenda atividades ruidosas que 

realmente estejam acima dos limites de tolerabilidade; há nos autos apenas a 

labela dos ruídos (fls. 44/45) sem qualquer parâmetro para análise judicial de 

que aqueles emitidos pelo estabelecimento estejam acima dos permitidos; é 

inaceitável ordenar a paralisação das atividades comerciais e regulamentadas 

da agravante, pessoa jurídica devidamente constituída sob as leis brasileiras, 

de reconhecida idoneidade, qualidade e excelência de seus serviços, apenas 

com base nas alegações do agravado, desprovidas de qualquer respaldo 

probante (cf. fls. 46); a magnitude das atividades da agravante extrapola o 

âmbito do interesse pessoal da pessoa física do Síndico do agravado, que 

visivelmente intenta a demanda por interesse pessoal e não na qualidade de 

representante do Condomínio ou representando a massa condominial; não há 

sequer a deliberação em Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária, como 

órgão deliberativo supremo, que autorize o Síndico a propor a ação em nome 

do Condomínio agravado, caracterizando-se, ainda uma vez, o interesse 

particular sobre o coletivo; tratando-se de um alegado dano tão grande, não é 

crível que não haja sido o assunto discutido nem deliberado em Assembléia, 

autorizando a tomada das medidas judiciais em face da agravante; as cartas 

remetidas à agravante (fls. 40/42) atestam que somente o Síndico (pessoa 

física) pretende impedir a regular atividade da agravante, o que, por si só, já 

seria suficiente para o indeferimento da liminar concedida, analisando-se a 

questão do ponto de vista objetivo; o Sr. Carlos Alberto Farhat tenta, sem 

-3: 
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sucesso, obter vantagem pecuniária da agravante, enviando-lhe 

correspondências que a acusam de ocasionar danos com as cargas e 

descargas de caminhões e utilização de equipamentos barulhentos, sem 

qualquer prova concreta de suas acusações. 

É de domínio público a responsabilidade social da 

agravante como empresa séria e preocupada com a coletividade, tendo 

encaminhado aos seus vizinhos uma justificativa para o funcionamento 

necessário do estabelecimento Extra Brigadeiro e informando, através da 

carta datada de 11.11.1996, as medidas tomadas quanto à carga e descarga de 

mercadorias (cf. fls. 39), que foram: bolsão de estacionamento de caminhões 

na Rua Manoel Dutra n.° 40; limitação de acesso à loja por carretas de outros 

Estados; limitação de horários a fornecedores; paletização de cargas e 

normatização do sistema de descarga. 

Decorridos seis anos, muita coisa mudou, 

notadamente a povoação e o desenvolvimento do comércio das cercanias da 

loja em foco, assim como foram empreendidas obras gerais no 

estabelecimento, além daquelas já mencionadas, destacando-se para o caso: 

remanejamento/troca de equipamentos utilizados pela agravante; criação de 

locais adequados para estacionamento, carga e descarga de caminhões; 

alteração de horários de carga e descarga de mercadorias; limitação de 

Itiorários de utilização de equipamentos ao período diurno; obras de cobertura 

da área da máquina compactadora de lixo; tratamento acústico da máquina 

compactadora. 

No início de dezembro de 2001, a agravante 

recebeu comunicação da "Coluna São Paulo Reclama" do jornal Estadão (fls. 

47), com cópia da carta endereçada pelo Sr. Carlos Farhat, que foi respondida 
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em 13.12.01 (fls. 48); para propiciar a resposta ao leitor e analisar a questão 

corretamente, a agravante contratou empresa especializada em aferição de 

ruídos, a DrM Consultoria e Acústica Industrial, para avaliar o impacto 

sonoro gerado pelo estabelecimento, dentro dos limites instituídos pela norma 

NBOR-10151; utilizando-se de aparelhagem adequada, conclui o Laudo 

Técnico (fls. 49/54) que, embora o nível de pressão sonora já estivesse acima 

dos limites da norma (entre 13 dB para condição de janela fechada e 19 dB 

para janela aberta), é preciso considerar o ruído próprio da região, que, por si 

só, excede o limite da norma, mesmo estando os equipamentos desligados; é 

o chamado ruído de fundo ou aquele já existente mesmo se o equipamento 

não funcionasse no local; assim, questiona como se pode exigir dela, 

agravante, a diminuição do ruído em local que é dotado, pelo trânsito e 

muitas outras fontes sonoras, de ruídos superiores ao limite permitido. 

Ainda uma vez a agravante empreendeu estudos, 

que se iniciaram em dezembro de 2001, tendo seus engenheiros e 

administradores concluído pela necessidade de uma única obra de isolamento 

acústico na máquina compactadora de lixo, sendo destacada a verba para 

tanto; contratou outra empresa do ramo, a Oharaby Engenharia Acústica, para 

efetuar as obras de instalação de cabina acústica no equipamento; a empresa 

contratada expediu laudo (fls. 55/58) em que dá conta de que houve redução 

de 25 dB nos níveis de ruído provenientes do equipamento após o tratamento 

encomendado, realizado e pago pela agravante (fls. 59/60). 

Disserta sobre os requisitos da medida cautelar e 

conclui que não havia qualquer perigo de danos à vizinhança porque: 

equipamento (máquina compactadora de lixo) da agravante já recebeu 

tratamento acústico adequado; só é utilizado durante o dia e até as 18 horas; 

não funciona ininterruptamente e sim com pausas; o nível de ruído deve ser 
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analisado dentro do contexto dos ruídos do local (ruído de fundo), durante o 

dia, onde não há o elevado grau perturbador mencionado pelo agravado. 

Diz que o despacho agravado sequer justificou o 

receio de ineficácia do provimento final, como determina o § 3o do art. 461 

do CPC, nem está fundamentado, além de não há o menor indício de provas 

das alegações do agravado. 

Aduz que a medida drástica carreada também não 

determina qual o ruído excessivo, qual o tolerável, sendo impossível à 

agravante, antes da necessária instrução processual e do amplo contraditório, 

cessar os ruídos de sua atividade, pois que estes estão dentro dos limites 

legais, ora comprovados pelos laudos realizados e como será devidamente 

confirmado por perícia judicial; é impossível que o insigne julgador determine 

a paralisação de ruídos, pois os equipamentos utilizados são essenciais ao 

andamento do estabelecimento, sendo desnecessário relatar o que a 

Iparalisação da uma compactadora de lixo pode ocasionar aos clientes e à 

vizinhança, além dos danos ao bom nome e à imagem que a agravante 

desfruta no meio; ademais, deve-se esclarecer que a tecnologia e a adoção de 

equipamentos de uma atividade comercial do tipo da agravante visam ao 

benefício dos próprios consumidores, não sendo passível de paralisação uma 

loja apenas com base em alegações não provadas do agravado. 

A multa imposta corresponde a R$ 1.000,00 por dia 

e é de um excesso intolerável e inaceitável, na medida em que a agravante 

tomou todas as providências de redução de ruídos antes da intimação da 

liminar, tornando a medida sem objeto; outrossim, o despacho agravado 

também não assinalou à agravante um prazo razoável para eventual 

cumprimento da ordem, em flagrante arrepio à norma do § 4o do art. 461 do 
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CPC, sendo certo que apenas o descumprimento de uma ordem judicial, após 

decorrido o prazo determinado, é passível de imposição de multa. 

Por fim, colaciona jurisprudência favorável à sua 

tese. 

Instruído o recurso (fls. 16/60), deferi o pretendido 

efeito suspensivo (cf. despacho de fls. 64/67), a agravante comprovou o 

cumprimento do disposto no artigo 526 do CPC (fls. 71/72), o MM. Juiz 

prestou as informações de fls. 76, não solicitadas, mantendo a decisão 

agravada e afirmando que "a liminar concedida visa à não ocorrência de dano 

irreparável, tendo em vista os fatos narrados na inicial", e, por fim, o 

agravado ofereceu a resposta de fls. 78/85, sustentando que a decisão atacada 

está de acordo com a legislação vigente. 

E o relatório. 

Na petição inicial da ação cominatória para 

abstenção de ato (cf fls. 21/34), o autor alegou que a ré mantém pátio de 

descarga e recebimento de mercadorias na Rua Dr. Fausto Ferraz n.° 145, em 

frente a ele, e, nesse pátio, além da constante entrada e saída de caminhões, 

prejudicando o trânsito, uma vez que todos eles adentram ao local de marcha 

a ré, há empilhadeiras hidráulicas de rolamentos de ferro contra ferro, que 

realizam a carga e descarga das mercadorias e produzem forte ruído, que se 

amplifica pelas coberturas parciais, poluindo o ambiente; acresce-se, ainda, a 

instalação de uma prensa para empacotar com plástico e papelão as 

embalagens, da qual também emana barulho excessivo contínuo; tal fato se dá 

em razão dos fardos serem retirados por gruas de caminhões basculantes, que 

ficam com motor acionado em giros de alta rotação, causando desconforto 



9 

PODER JUDICIÁRIO 

SÃO PAULO 

SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 748.589-0/4 - VOTO N.° 1554 

durante todo o dia e às vezes até à noite; como se não bastasse, todo este 

equipamento está instalado em guarita localizada dentro dos limites do que 

seria o recuo obrigatório. 

Tais fatos têm causado danos ao sossego dos 

proprietários das unidades autônomas localizadas no Condomínio, bem como 

a desvalorização imobiliária. 

Em face do desconforto produzido pela ré, foram-

lhe enviadas correspondências desde 1996, solicitando providências no 

sentido da cessação da poluição ambiental, mas, não obstante o esforço do 

Condomínio, as tentativas de solução amigável do caso não lograram êxito; a 

ré assumiu a responsabilidade pelos transtornos causados e se comprometeu, 

através de carta enviada em 11 de novembro de 1996, a reformar o sistema de 

descarga e recebimento de mercadoria, bem como a transferir algumas das 

atividades danosas para outros imóveis, de modo que haveria uma 

desconcentração dos atos prejudiciais e poluidores; contudo, não cumpriu a 

promessa, não restando outra alternativa senão a ação judicial. 

Dissertou sobre o uso nocivo da propriedade e 

disse que os funcionários da ré, ao manusearem as empilhadeiras de ferro e as 

prensas de papelão, conquanto atuem nos limites territoriais de seu domínio e 

sejam providos de perícia, vêm a prejudicar os moradores do Condomínio, 

por conta da extensão do incômodo causado pelo barulho, que ultrapassa em 

muito o limite do tolerável (o ruído chega a 102 decibéis, numa área 

qualificada pela Lei de Zoneamento Urbano como Zona de Uso 4, cujo limite 

máximo de decibéis permitido é 65). 

í 
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Concluiu que a atuação nociva da Companhia 

Brasileira de Distribuição encontra óbice tanto no Código Civil (art. 554) 

como na Lei de Zoneamento Urbano e, ainda, na Lei n.° 6.938/81, que institui 

a Política Nacional do Meio Ambiente (artigo 3o, inciso III, alínea "a" e 

artigo 4o, inciso VII), o que implica na obrigação de indenizar os danos 

causados, independentemente de culpa, já que esta é presumida, além de 

pedido cominatório para a abstenção de ato. 

Requereu o autor na exordial que se "condene o réu 

a fazer cessar a poluição sonora mediante a abstenção da prática de atos 

nocivos, quais sejam, a emanação de ruídos que excedem os limites do 

tolerável, restabelecendo, assim, o meio ambiente equilibrado e o estado em 

que viviam os moradores do Condomínio antes da instalação do pátio de 

descarga e carga de mercadorias pela ré", para isso cominando "multa diária 

ao réu, bem como a fixação de prazo razoável para o cumprimento do 

preceito" (cf. item 37 de fls. 31, negrito e sublinhado não são do original); 

reiterou, em outra passagem, a condenação do réu "a abster-se da prática 

de ruídos excessivos, sob pena de imposição de multa cominatória diária a 

ser fixada por Vossa Excelência, fixando-se também prazo razoável para o 

cumprimento do preceito; bem como a indenizar os danos materiais e 

morais suportados pelo autor desde a instalação do pátio até a presente data, 

uma vez que foram causados pelo barulho insuportável e indevido 

proveniente das atividades da ré" (cf. item 47 de fls. 33, negrito e sublinhado, 

em conjunto, não são do original). 

Em apreciada monografia sobre o tema deste 

recurso (cf "Perturbações Sonoras nas Edificações Urbanas", São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001), WALDIR DE ARRUDA MIRANDA 



11 

PODER JUDICIÁRIO 

SÃO PAULO 

SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 748.589-0/4 - VOTO N.° 1554 

CARNEIRO, em diversas passagens, expõe a importância do assunto e 

disserta sobre a solução que se impõe. 

Depois de acentuar que, "dentre as diversas 

mazelas que a vida em sociedade faz nascer, merece destaque especial a 

concernente às perturbações sonoras, cujo agravamento nos dias de hoje 

reclama especial atenção dos profissionais do direito" (p. 1) e que "a poluição 

sonora não é, ao contrário do que pode parecer numa primeira análise, um 

mero problema de desconforto acústico" (p. 2), afirma que "diversos estudos 

já comprovaram que os ruídos são responsáveis por inúmeros problemas 

como a redução da capacidade de comunicação e de memorização, perda ou 

diminuição da audição e do sono, envelhecimento prematuro, distúrbios 

neurológicos, cardíacos, circulatórios, gástricos etc." (p. 2), realçando que 

"muitas das suas conseqüências perniciosas são produzidas, inclusive, de 

modo sorrateiro, sem que a própria vítima se dê conta" (p. 2/3). 

Quanto ao uso nocivo da propriedade, salienta que 

"o proprietário pode usar, gozar e dispor de seus bens, como lhe assegura o 

art. 524 do Código Civil, mas deve fazê-lo de modo a não colocar em risco a 

promoção do bem comum, preocupação que fez o legislador destacar na 

Constituição Federal (art. 5o, XXIII) a função social da propriedade, logo 

após ter assegurado o direito à propriedade em si mesmo (art. 5o, XXII), 

vindo, mais adiante, a especificar o "bem-estar dos cidadãos" como baliza 

fundamental para as políticas de desenvolvimento urbano (art. 182, caput e § 

2o), situando a função social da propriedade como um dos princípios gerais 

da atividade econômica (art. 170, III)". Destaca que "o direito de 

propriedade, pois, sofre restrições não só no que concerne ao interesse 

público, como também no relativo ao privado", dizendo que "nessas 

limitações se inserem os direitos de vizinhança, que condiciona a utilização 
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da propriedade a regras de comportamento, mediante obrigações recíprocas 

entre vizinhos, impostas pela lei" e que "dentre essas limitações se encontram 

as relativas à utilização da propriedade que possa ser considerada nociva a 

terceiros" (cf. p. 9). 

Cita BIASI RUGGIERO ("Questões Imobiliárias", 

São Paulo, Saraiva, 1997, p. 115), para quem "ninguém pode usar a 

propriedade de modo nocivo (...). Provado que o mau uso da propriedade 

vem ultrapassando os limites toleráveis da boa vizinhança, tem o proprietário 

ou inquilino o direito de socorrer-se do Judiciário para fazer cessar os atos 

prejudiciais ao convívio social. A convivência, nos tempos atuais, impõe aos 

vizinhos respeito mútuo, obrigando-os a observar normas que regem os 

princípios de boa vizinhança". 

O pranteado HELY LOPES MEIRELLES ensina 

que, "ao tratar dos direitos de vizinhança, a que está subordinado o direito 

de construir, o Código Civil veda, expressamente, o uso nocivo da 

propriedade, consignando que "o proprietário ou inquilino de um prédio tem 

o direito de impedir que o mau uso da propriedade vizinha possa prejudicar a 

segurança, o sossego e a saúde dos que o habitam" (art. 554)", aduzindo que 

"este dispositivo acolhe e consagra no nosso Direito Positivo o princípio da 

relatividade do direito de propriedade, ou, mais adequadamente, o da 

normalidade de seu exercício'", explicando que "o que a lei está a dizer é que 

ao proprietário ou possuidor só é lícito o uso regular do imóvel, sem abuso ou 

excesso na fruição de seus direitos", ou seja, "toda utilização que exceder a 

normalidade, vale dizer, os padrões comuns de uso da propriedade, segundo a 

destinação e localização do imóvel, erige-se em mau uso, e como tal pode ser 

impedida pelo vizinho, por anormal" ("Direito de Construir", 8a edição 
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atualizada por EURICO DE ANDRADE AZEVEDO, São Paulo, Malheiros 

Editores, 2000, p. 30). 

Após examinar a teoria da normalidade, 

sistematizada por RIPERT, HELY LOPES MEIRELLES concluiu que a 

doutrina brasileira explica que "a normalidade se afere em cada caso, 

levando-se em conta a utilização do imóvel, a destinação do bairro, a 

natureza da obra ou da atividade, a época, a hora e demais circunstâncias 

atendíveis na apreciação do ato molesto ao vizinho" (obra citada, p. 31). 

Por sua vez, WALDIR DE ARRUDA MIRANDA 

CARNEIRO acentua que "é fácil observar que as perturbações acústicas 

prejudicam simultaneamente os três bens protegidos pela norma em pauta, a 

saber: a segurança, o sossego e a saúde dos habitantes dos imóveis vizinhos" 

(obra citada, p. 12). 

Para J. NASCIMENTO FRANCO: 

"A poluição sonora constitui grave infração 

dos deveres de vizinhança porque prejudica o sossego e a própria saúde 

das pessoas. Todos têm o direito de fazer, ou não fazer, em sua casa o 

que entender, desde que não cause nenhuma intranqüilidade ou dano a 

seu vizinho. Muitos supõem que o barulho deve ser coibido apenas 

depois das 22 horas. Trata-se de engano, porque o incômodo aos 

vizinhos tem de ser evitado em qualquer hora do dia ou da noite e o 

barulho excessivo impede o trabalho nas horas úteis e o repouso no final 

do dia. Na medida em que lesa a paz e o sossego alheio, o barulho tem 

de ser coibido independentemente do horário em que é produzido" 
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("Condomínio", 3a edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 

2001,n.°181,p. 148). 

Em outra e sugestiva passagem, WALDIR DE 

^JIRUDA MIRANDA CARNEIRO aborda o critério para determinação da 

nocividade da utilização da propriedade, dissertando: 

"À idéia de mau uso, do art. 554 do Código 

Civil, se opõe a de uso normal ou uso regular. Segundo o preceito 

contido no art. 160, I, do mesmo diploma, não constituem atos ilícitos 

aqueles praticados no exercício regular de um direito reconhecido. A 

contrario sensu, os atos praticados no exercício não-regular de um 

direito serão ilícitos, noção a que corresponde o abuso de direito. 

O princípio geral a que se subordinam as 

relações de vizinhança é o de que o proprietário ou morador não podem 

exercer seu direito de modo a que venha prejudicar o sossego, a saúde e 

a segurança dos que habitam os prédios vizinhos. 

Será anormal, portanto, a utilização da 

propriedade que ultrapasse os limites dos incômodos que devam ser 

tolerados pelo homem comum, penetrando na esfera do dano ao 

sossego, à saúde ou à segurança dos vizinhos. Aí encontra-se o abuso de 

direito. 

Em matéria de perturbações sonoras, ante a 

expressa dicção do art. 554 do CC, conjugada com as normas relativas à 

poluição sonora, é fácil ver que a verificação do dano (ou de sua 

potencialidade), no caso concreto, implicará o reconhecimento da 

existência de má utilização da propriedade" (obra citada, p. 20-21). 
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Em nota esclarecedora, o monografista esclarece 

que "equívoco comum na verificação da normalidade do uso de certo imóvel, 

no que concerne às perturbações sonoras, é o de tomá-lo sob o ponto de vista 

do agente produtor do ruído e não sob o do vizinho. Excessivo e anormal é o 

barulho capaz de prejudicar o sossego ou a saúde do vizinho, não obstante a 

utilização do imóvel possa ser considerada normal, na perspectiva de quem o 

utiliza" (cf. nota 69, p. 21). 

No que concerne aos limites legais da poluição 

sonora, traz valioso ensinamento: 

"Os problemas relativos a níveis excessivos de 

ruídos estão incluídos entre os sujeitos ao controle da poluição 

ambiental, cuja normatização e estabelecimento de padrões compatíveis 

com o meio ambiente equilibrado, necessário à sadia qualidade de vida, 

é atribuída ao CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 

acordo com o que dispõe o inciso II do art. 6o da Lei n.° 6.938, de 

31.8.81 (na redação dada pelo art. 35 da Lei n.° 8.028, de 12.4.90). 

Pela Resolução n.° 1, de 8.3.90, o CONAMA 

estabeleceu, no seu inciso II, serem prejudiciais à saúde e ao sossego 

público "os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis 

pela norma NBR 10.152. 

Por sua vez, a NBR 10.152 indica como nível 

limite aceitável para ruídos em dormitórios o de 45 dB(A), para salas 

de estar, de 50 dB(A) e para salas de reunião de escritório, de 40 

dB(A). Por sua vez, para conforto acústico, os níveis da mesma norma 

são menores: em dormitórios é de 35 dB(A), enquanto que para salas de 

estar, de 40 dB(A) e para salas de reunião de escritório, de 30 dB(A). 
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Como bem pondera PAULO AFFONSO 

LEME MACHADO, em razão do sistema constitucional de repartição 

das competências, "as diretrizes da Resolução 1/90, do CONAMA, 

incorporando valores da NBR 10.152, são normas gerais, conforme o 

art. 24, § Io, da CF. Assim, os Estados e os Municípios podem 

suplementar esses valores para exigirem mais, isto é, fixar índices 

menores de decibéis no sentido de aumentar a proteção acústica. 

Contudo, Estados e Municípios não poderão diminuir os índices de 

conforto acústicos, apontados pela norma federal" ("Direito Ambiental 

Brasileiro", 8a edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2000, pp. 

599/600). 

Na Cidade de São Paulo, por exemplo, a Lei 

n.° 11.804, de 19.6.95, é mais rigorosa. Ao limitar os níveis de poluição 

sonora, estabelece em seu art. 2o serem prejudiciais à saúde e ao sossego 

público emissões de ruídos em níveis superiores aos traçados pela NBR 

10.151, da ABNT. 

Essa norma, por seu turno, fixa padrões para 

avaliação de ruídos em ambientes externos e internos, estes com janela 

aberta e fechada, variando ainda conforme seja o ruído aferido em 

período diurno ou noturno. Assim, para o quanto nos interessa neste 

trabalho, veja-se a seguinte tabela em dB(A): 

<3$ 
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Tipos de área 

Área estritamente 

residencial urbana 

ou de hospitais ou 

de escolas 

Área mista, 

predominantemente 

residencial 

Área mista, com 

vocação comercial e 

administrativa 

Ambientes externos 

Diurno 

50 

55 

60 

Noturno 

45 

50 

55 

Ambientes internos 

Diurno 

Janela 

aberta 

40 

45 

50 

Janela 

fechada 

35 

40 

45 

Noturno 

Janela 

aberta 

35 

40 

45 

Janela 

fechada 

30 

35 

40 

Ora, como se lê na petição inicial da ação 

cominatória, e ao contrário do que assevera o r. despacho agravado, o 

deferimento da liminar não se deu "nos termos requeridos na inicial", pois 

esta pediu a fixação de multa cominatória, mas não de imediato, e sim após 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

É inquestionável o cabimento da imposição de 

multa diária em ações como a de que se trata, porém, antes, deve haver uma 

clara precisão acerca dos ruídos produzidos pela ré e ora agravante, ruídos 

esses que são adicionados ao próprio ruído de fundo no local (cf. fls. 09 e 

laudo técnico de engenharia acústica de fls. 49/58). Em outras palavras, deve 

haver um laudo atestando o nível dos ruídos acrescentados "pelo maquinário 

do estabelecimento e dos veículos de grande porte que de madrugada já 

causam ruídos insuportáveis" (cf. item 11 de fls. 81), o nível dos ruídos 

acrescentados pela "constante entrada e saída de caminhões em horários 

noturnos e de madrugada, empilhadeiras hidráulicas de rolamentos de ferro 

contra ferro, que realizam a carga e descarga das mercadorias e também a 
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retirada de fardos por gruas de caminhões basculantes, que ficam com motor 

acionado em giros de alta rotação" (cf. item 17 de fls. 83). 

Precisados tais ruídos, e conflrmando-se o que já 

constou do laudo técnico de engenharia acústica, elaborado em 12.12.2001, 

isto é, níveis superiores ao admissível, tomando-se como referência o nível 

critério da norma e tomando-se como referência o ruído de fundo (cf fls. 52), 

aí então nada impede que seja fixado prazo razoável para que o réu os anule 

ou diminua, até o limite do razoável, que só pode ser o limite legal, e vencido 

esse prazo sem atendimento ou com atendimento insuficiente, seja fixada, 

também, multa diária pelo não cumprimento do preceito. 

Por enquanto, sem se saber a colaboração atual da 

ré ao ruído do local, não se pode, com a devida vênia, impor, de imediato, a 

multa diária, isso apenas com alegação, sem qualquer comprovação, de que o 

ruído chega a 102 decibéis (cf. fls. 43) 

Isto posto e, considerando tudo o quanto mais 

consta dos autos, dou provimento ao agravo de instrumento. 

ROMEU RICUPERO 
Juiz Relator 


