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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Instrumento nº 0050471-69.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 
em que é agravante DENILSON CRUZ PINHEIRO, é agravado 
CONSORCIO SOMA SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE.

ACORDAM, em 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GILBERTO LEME (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E 
BERENICE MARCONDES CESAR.

São Paulo, 16 de abril de 2013. 

Claudio Hamilton
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 0050471-69.2013.8.26.0000
Agravante: Denilson Cruz Pinheiro
Agravado: Consórcio Soma - Soluções em Meio Ambiente 
Comarca: São Paulo
Juiz: Mário Daccache

Voto 3587

Direito de vizinhança - Ação cominatória  Indeferida a 
antecipação da tutela na origem  Agravo do autor  Há 
provas nos autos que demonstram barulho excessivo pela 
movimentação de caminhões, carga e descarga de 
materiais e entrada e saída de funcionários em horário 
diverso do comercial - Pátio desprovido de cobertura - 
Perturbação do sossego do autor, residente em casa 
vizinha  Decisão agravada reformada  Deferido o 
pedido de tutela antecipada para estabelecer que o 
horário de funcionamento da empresa deve respeitar os 
domingos e feriados, e durante a semana que seja das 7 
às 22 horas, sob pena de multa diária por 
descumprimento no valor de R$ 500,00 diário, no limite 
de R$ 30.000,00  Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por 

DENILSON CRUZ PINHEIRO nos autos da ação cominatória de 

obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada e 

indenização por dano moral e material que move em face de 

CONSÓRCIO SOMA - SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE, pela 

qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de antecipação de 

tutela, pois entendeu que por ora, não há comprovação nos autos 

de que o incômodo e os barulhos superam os limites da 

razoabilidade. 

Deferido o pedido de antecipação de tutela recursal. 

Não há contrariedade, pois a relação processual não está 

formada.
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É o relatório.

O agravante interpôs a ação cominatória de obrigação 

de não fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por 

dano moral e material com objetivo de ver cessado os barulhos 

causados pelas atividades da empresa agravada que tem início 

por volta das 05 horas, com a chegada de caminhões, 

trabalhadores que não guardam o silêncio, com a limpeza de 

tambores e outros, sendo que tal situação somente se encerra 

por volta das 23 horas todos os dias da semana, inclusive 

domingos e feriados.

A r. decisão agravada entendeu que não há por ora, 

prova nos autos que o incômodo e os barulhos superem os limites 

da razoabilidade, por isso, indeferiu a antecipação da tutela.

Daí o inconformismo.

O agravante comprovou tal situação com a juntada de 

fotos, vídeos como forma de comprovar o transtorno causado. 

Juntou ainda, notificação extrajudicial com resposta que não foi 

cumprida; que os ruídos provocados pela agravada ultrapassam o 

limite da razoabilidade, ferindo seu direito de descanso e ainda, o 

chamado horário comercial. Pleiteia a antecipação da tutela 

antecipada com a reforma da decisão agravada, para que seja 

determinado a cessação do barulho gerado pelas atividades da 

empresa agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, e 

ao final, o provimento do recurso. 
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O recurso merece prosperar.

O uso nocivo da propriedade é coibido pelo artigo 1.277 

do CC/2002.

Como ensina Orlando Gomes, “o princípio geral a que 

se subordinam as relações de vizinhança é o de que o 

proprietário não pode exercer seu direito por forma a que venha 

prejudicar a segurança, o sossego e dos que habitam o prédio 

vizinho” (Direitos Reais, Forense, 1978, p. 192).

O barulho excessivo tira o sossego, causa dano, 

incômodo, e se inclui dentre os casos de uso nocivo da 

propriedade.

No caso em tela, a antecipação dos efeitos da tutela 

merece acolhida, pois há provas contundentes, de que os ruídos 

se mostram elevados a ponto de caracterizar o uso anormal, 

incomodativo do vizinho, exclusivamente no horário em que se 

realiza.

Por isso, antecipado os efeitos da tutela para que a 

empresa agravada tenha seu horário de trabalho somente a partir 

das 7 horas com término às 22 horas, reservado o silêncio aos 

domingos e feriados. 

No mais, será objeto do contraditório, vez que o imóvel 

da agravada está instalado em Zona Mista 3 (ZM 3) e a atividade 

classificada como USC-Classe 2, categoria de uso compatível 

com a zona local, onde será analisado alvará de funcionamento 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 0050471-69.2013.8.26.0000 - Voto nº 3587 - é 5

autorizado pelo Município, com o uso de maquinário, regularidade 

do empreendimento e todo o pessoal.

Note-se, ademais que, segundo as fotografias e vídeos, 

as atividades exercidas pela agravada, ainda que adstritas ao 

estacionamento, carregamento e descarregamento de materiais, 

com entrada e saída de funcionários são feitas a céu aberto de 

forma barulhenta, sem qualquer cobertura para abafar o som, o 

que torna os moradores vizinhos mais vulneráveis aos ruídos.

Assim, tudo leva à conclusão de que a agravada não 

tem respeitado as normas que vigem o princípio da precaução, 

fazendo, assim, mau uso da propriedade, (artigo 1.277 do 

CC/2002), razão por que deve ser reformada por ora, a r. decisão 

agravada com respeito ao horário de funcionamento (das 7 às 22 

horas - , sob pena de multa por descumprimento de R$ 500,00 

por dia, até o limite de R$ 30.000,00. atividade ao horário 

comercial (reservado o silêncio aos domingos e feriados).

Posto isso, dá-se provimento ao recurso.

CLÁUDIO HAMILTON
    Relator
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