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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003598-
66.2004.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que são 
apelantes/apelados M. DE C. VILELA AREIA ME, SANTO BATTISTUZZO e 
MYRIAM COUTO FREIRE DE ANDRADE BATTISTUZZO.

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar, no mérito, negaram 
provimento aos recursos, por votação unânime.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), HUGO CREPALDI E VANDERCI 
ÁLVARES.

São Paulo, 23 de maio de 2012. 

Marcondes D'Angelo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação com revisão nº 0003598.66.2004.8.26.0116.
Comarca de Campos do Jordão.
02ª Vara Judicial.
Processo nº 116.01.2004.003598-2/000000-000.
Prolator: Juiz Paulo de Tarso Bilard de Carvalho.
Apelantes: M. De C. Vilela Areia Micro Empresa; Santo Tattistuzzo e 
sua esposa Myriam Couto Freire D'Andrade Battistuzzo.
Apelados: Santo Tattistuzzo e sua esposa Myriam Couto Freire 
D'Andrade Battistuzzo; M. De C. Vilela Areia Micro Empresa.

VOTO Nº 22.651/2012.

RECURSO  APELAÇÃO - DIREITO DE VIZINHANÇA 
 OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER  USO NOCIVO DA 

PROPRIEDADE  PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO. 1. 
Inépcia da inicial. Inocorrência. Requisitos do artigo 282 
do Código de Processo Civil preenchidos. Impossibilidade 
Jurídica do pedido não evidenciada. Pedido não vedado 
pelo ordenamento jurídico, narrado de forma lógica e que 
encontra fundamento na legislação vigente. Agravo retido 
não provido. 2. Cerceamento de defesa não configurado 
Existência de elementos de instrução suficientes para 
solução da controvérsia. Preliminar afastada. 3. Uso nocivo 
da propriedade. Poluição sonora. Ruídos excessivos 
decorrente da movimentação de caminhões basculantes 
com caçamba entornadora e tratores carregadores, em 
atividade de carga e descarga. Perturbação do sossego dos 
autores residentes em casa vizinha. Relações de vizinhança 
que limitam o uso do direito de propriedade em prol da boa 
convivência social ( artigo 1277 do Código Civil ). Laudo 
técnico da CETESB que aponta de forma conclusiva a 
emissão de ruído acima do permitido pela legislação 
municipal. Ação parcialmente procedente para determinar à 
requerida a adaptação de sua atividade, em respeito ao 
sossego e tranquilidade da comunidade. 4. Honorários 
advocatícios. Fixação de acordo com o artigo 20, parágrafo 
4º, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. 
Procedência parcial. Sentença integralmente mantida. 
Recursos não providos.

Vistos.
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Cuida-se de ação de 
obrigação de não fazer movida por SANTO TATTISTUZZO e 
sua esposa MYRIAM COUTO FREIRE D'ANDRADE 
BATTISTUZZO contra M. DE C. VILELA AREIA MICRO 
Empresa, sustentando os primeiros nomeados serem 
proprietários de imóvel residencial situado na rua Brigadeiro 
Jordão, 1110, esquina com a rua Evangelina Jordão, no 
município de Campos do Jordão/SP, desde março de 1988. A 
requerida instalou no outro lado da rua, bem em frente à sua 
propriedade, um depósito de areia, pedra cimento e ferro. 
Ocorre que, por conta da atividade desenvolvida pela 
demandada, diversos veículos pesados, caminhões-caçamba e 
tratores trafegam e estacionam no local, realizando 
carregamentos e descarregamentos de material, gerando ruídos 
excessivos que perturbam o sossego dos moradores vizinhos. 
Ressaltou ainda como outro fator de dano a poeira levantada 
na área durante praticamente todo o dia, além de uma forte 
campainha instalada pela demandada na parte externa do 
escritório. Ressaltou que a Lei Municipal de Zoneamento local ( 
Lei 1.538/85 ) situa o local em ZC2, zona de uso preponderante 
de comércio e serviço central, sendo vedado o depósito de 
materiais que não sejam de acabamento. Por outro lado, a Lei 
Municipal nº 2.094/94 estabelece o nível de ruído máximo em 
60 decibéis e a Lei nº 1.1810/91 proíbe o tráfego de caminhões 
com carga superior a 12 ( doze ) toneladas na região. 
Pleitearam a procedência da ação, com a obrigação da 
requerida em não utilizar caminhões com tonelagem superior a 
doze toneladas, caminhões basculantes com caçambas 
entornadoras ou tratores carregadores, obedecendo o disposto 
no alvará em exercício, sob pena de multa diária.

Deferida em parte a tutela 
antecipada para proibir o uso de caminhões e tratores no local 
( decisão de folhas 74/75 ).

Interposto agravo de 
instrumento, foi cassada a liminar pelo extinto Segundo 
Tribunal de Alçada Civil ( folhas 317/319 ).
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A respeitável sentença de 
folhas 646 usque 653, cujo relatório se adota, julgou 
parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a 
se abster de utilizar no imóvel referido na inicial, a partir de 15 
( quinze ) dias contados da intimação desta decisão, caminhão 
com mais de 12 ( doze ) toneladas, caminhão basculante com 
caçamba entornadora e trator carregador, sob pena de multa 
diária de R$ 2.000,00 ( dois mil reais ). Em virtude da 
sucumbência mínima, determinou à requerida o pagamento das 
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios 
fixados por equidade em R$ 2.000,00 ( dois mil reais ).

Interpostos embargos de 
declaração ( folhas 663/664 ) e pedido de reconsideração ( 
folhas 665/668 ) pela requerida, foram eles rejeitados ( decisão 
de folha 680 ).

Inconformada, recorre a 
demandada pretendendo a reforma do julgado ( folhas 687/701 
). Preliminarmente, reitera o agravo retido de folhas 180/183 e 
aduz cerceamento de defesa. No mérito, impugna o laudo 
pericial acolhido, sustentando que embora tenha sido registrado 
barulho acima do permitido em lei no local, não atentou o 
perito para o fato de que existem outras fontes de ruído nas 
imediações. Defende ainda que exerce regularmente seu 
comércio, atividade permitida para a área onde está instalada. 
Requer o acolhimento do apelo, com a inversão do ônus 
sucumbencial. 

Os autores, por sua vez e de 
forma adesiva ( folhas 742/745 ), recorrem postulando a parcial 
reforma do decidido a fim de majorar os honorários 
advocatícios sucumbenciais.

Recursos tempestivos, bem 
preparados ( folhas 702, 774/775, 746 e 789 ), regularmente 
processados e respondido o da requerida ( folhas 730/741 ), 
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subiram os autos.

É o relatório.

A respeitável sentença não 
merece qualquer reparo.

De pronto, analisa-se o 
agravo retido reiterado nas razões recursais pela requerida ( 
folhas 180/183 ). Insiste assim a demandada nas teses de 
inépcia da inicial impossibilidade jurídica do pedido, já 
afastadas no despacho saneador.

Ora, na hipótese a inicial é 
apta a tutelar o interesse dos recorridos, já que preenche todos 
os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil, e a 
providência pleiteada, combinada com a causa de pedir, é 
admitida pelo direito objetivo, não havendo que se falar em 
inépcia.

Também não prospera a tese 
de impossibilidade jurídica do pedido, pois este se encontra em 
cotejo com a causa de pedir e, diferentemente do alegado, não 
encontra vedação no ordenamento jurídico, sendo, portanto, 
juridicamente possível.

De mais a mais, sabe-se que 
o interesse de agir se concretiza quando o requerente necessita 
da jurisdição para ter seu direito material satisfeito e, para 
tanto, é preciso que o modelo de procedimento escolhido ou 
apresentado como apto para protegê-lo, seja realmente 
adequado.

Leciona Vicente Greco 
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Filho, “op. cit.”, p. 81, que “o interesse processual, portanto, é 
uma relação de necessidade e uma relação de adequação, 
porque é inútil a provocação da tutela jurisdicional se ela, em 
tese, não for apta a produzir a correção da lesão argüida na 
inicial”.

Extrai-se, pois, ao revés do 
sustentado, que a ação interposta mostra-se a via adequada, ou 
seja, é o meio apto a tutelar o direito material envolvido, não 
havendo que se falar em falta de interesse processual. Desta 
forma, nega-se provimento ao agravo retido.

Não vinga também a 
preliminar de cerceamento de defesa, pois presentes elementos 
bastantes a permitir o Juízo formar sua convicção, sendo assim, 
oportuno o momento do julgamento exarado.

Afastadas a matéria 
prejudicial, passa-se à análise do mérito propriamente dito.

Trata-se e ação de 
obrigação de não fazer fundada em alegado uso nocivo da 
propriedade pelo recorrente. Conforme cediço, o direito de 
propriedade sofre inúmeras restrições, dentre as quais as 
relações de vizinhança, que acabam impondo limitações ao uso 
e utilidade do imóvel. 

Assim, os direitos de 
vizinhança constituem limitações impostas em prol da boa 
convivência social, que se deve inspirar nos princípios da boa-
fé e lealdade, ou seja, a propriedade deve ser utilizada de 
maneira que torne possível a coexistência social e pacífica entre 
os vizinhos.
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Não é por outra razão que o 
Código Civil, em seu artigo 1277, cuida, dentre outros casos, do 
uso nocivo da propriedade, conferindo ao proprietário ou ao 
inquilino de um imóvel o direito de impedir que o mau uso da 
propriedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossego e 
a saúde dos que o habitam.

Outrossim, sabe-se que são 
ofensas ao sossego os ruídos exagerados que perturbam ou 
molestam a tranquilidade dos moradores, como gritarias e 
desordens, artes rumorosas, bailes perturbadores e emprego de 
alto falantes de grande potência nas proximidades de casas 
residenciais.

Nessa esteira, leciona Waldir 
de Arruda Miranda Carneiro que "o sossego protegido pelo 
Código concerne ao estado de quietação necessário ao 
descanso, repouso ou à concentração do homem comum", 
tratando-se, "pois, da ausência de ruídos ou vibrações que 
possam causar incômodo, interferindo no trabalho ou descanso 
a que todos temos direito". Acrescenta que, "muito embora o 
padrão de conforto acústico varie de pessoa para pessoa, e, 
certamente, de lugar para lugar, e alguns ruídos de fundo sejam 
praticamente parte do ambiente normal de certos meios 
urbanos, não se pode, sob esse pretexto, conceber que alguém 
deva tolerar o desconforto acústico que perturbe sua 
tranqüilidade, comprometendo-lhe a concentração, descanso ou 
repouso" ( “in” Perturbações Sonoras nas Edificações 
Urbanas, Editora Revista dos Tribunais, p. 13/14 ).

Continua o autor 
observando que "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 se 
encontrando o abuso de direito.
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Em suma: se no uso da 
propriedade se vislumbra qualquer exorbitância, exagero, 
suscetível de ser remediado ou atenuado, o uso será nocivo, 
ilícito, condenado pelo direito.

No caso em comento, 
incontroverso serem vizinhas as partes litigantes. Observa-se 
ainda que os autores são proprietários do imóvel residencial 
situado na rua Brigadeiro Jordão, 1110, desde 1988 ( matrícula 
do imóvel à folha 14 ) e a empresa recorrente afirmou eu sua 
peça contestatória estar no imóvel “há mais de dois anos” ( 
folha 137 ), de forma que os demandantes antecedem a 
requerida no local.

Notório também que o ruído 
questionado pelos autores provém do trânsito de caminhões 
basculante e tratores-carregadores pertencentes à recorrente, 
que realizam diariamente carregamento e descarregamento de 
areia, pedriscos e pedras, armazenados em sua propriedade.

Assim, o fulcro da lide está 
em se determinar a regularidade da atividade no local em que 
exercida, bem como o nível de ruído emitido pela demandada.

Diante do laudo pericial de 
folhas 563/595, bem guarnecido por mapas de fácil 
compreensão, verificou-se que o imóvel da recorrente, antes 
localizado em área Z-2 ( com proibição de comércio de areia e 
pedra ), em virtude de nova classificação dada pela Lei 
Municipal 3.119/2008 ( posterior portanto à propositura da 
demanda ), localiza-se em área ZC-1, que permite o comercio 
varejista de materiais de construção, o que incluí a venda de 
areia e pedra.

Vencido esse ponto, a lide 
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repousa apenas no excesso de ruído produzido no imóvel pelas 
máquinas e veículos de grande porte, que indicam o uso nocivo 
da propriedade e afetam diretamente aqueles que residem nas 
imediações.

Não se olvida que, se por um 
lado o artigo 1º a Lei Municipal 1810/91 ( copiada às folhas 
63/64 ) não permite o tráfego de caminhões com carga superior 
a 12 ( doze ) toneladas em toas as vias públicas do município de 
Campos do Jordão, seu parágrafo primeiro excepciona 
algumas vias de tal proibição. E o imóvel da requerida 
encontra-se a menos de 200 ( duzentos ) metros da avenida 
Januário Miraglia, de forma que não se submete a tal restrição.

Todavia, embora dentro do 
espaço legal permitido para desenvolver suas atividades 
habituais, deve estar o comerciante atento ao disposto na Lei 
Municipal 2094/94 ( copiada às folhas 65/67 ), que adotou os 
índices de ruídos fixados pela CETESB ( Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo ), que é ligada à Secretaria do meio 
ambiente do governo paulista.

Na hipótese, foi realizada 
perícia técnica em 06 de dezembro de 2005, tendo sido 
apresentado o laudo pela Cetesb ( folhas 317/323 e 384/385 ), 
acolhido pelo juízo monocrático, que de forma conclusiva 
apontou a emissão de ruído acima dos padrões estabelecidos 
pela NBR 10151 da ABTN, que visa o conforto da comunidade ( 
folha 318 ).

Foram realizas cinco 
medições, e em todas o nível de ruído emitidos pela requerida, 
já desconsiderados aqueles provenientes de outras fontes ( folha 
385 ), foi registrado acima do padrão legal de 60  ( sessenta ) 
decibéis, conforme se observa na tabela de folha 323 ).
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Logo, conclui-se de forma 
lógica que o funcionamento da atividade exercida pela 
recorrente causava perturbação, emitindo ruídos acima do 
permitido em lei, apto a perturbar o sossego e saúde dos 
residentes locais, sendo necessária a medida judicial para fazer 
cessar a tal interferência prejudicial.

Nesse sentido, já se 
manifestou este Tribunal de Justiça, consoante se observa do 
julgado a seguir ementado, “in verbis”:

“DIREITO DE 
VIZINHANÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. Procedência na 
origem. Apelo da ré. Uso nocivo da propriedade comprovado. 
Análise dos testemunhos. Barulho excessivo pela movimentação 
de caminhões e tratores, carga e descarga de materiais pesados 
em horário diverso do comercial. Pátio desprovido de 
cobertura. Ré que supera os termos do alvará concedido pela 
Municipalidade. Perturbação do sossego do autor, residente em 
casa vizinha. Multa diária de R$500,00. Condenação mantida. 
Apelo improvido”. ( Apelação nº 0321889-47.2010.8.26.0000  
Rel. Des. Dyrceu Cintra  36ª Câmara de Direito Privado  
Julgado em 16.09.2010 ).

Outrossim, guarida também 
não merece a irresignação postulada pela autora em seu 
recurso ( folhas 137/140). Não cabe aqui a pretendida 
majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença 
apelada, posto que arbitrados de forma fundamentada na 
respeitável sentença apelada com equilíbrio, encontrando 
amparo no art. 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, 
observados os parâmetros ali delineados.

Portanto, nenhum reparo 
merece a muito bem lançada sentença recorrida, com 
observação de que deve a recorrente adaptar sua atividade em 
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respeito ao direito dos vizinhos ao sossego, saúde de 
tranquilidade, observada ainda a vocação turística da cidade de 
Campos do Jordão.

Ante o exposto, afastada a 
preliminar, no mérito NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos, 
nos termos desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR
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