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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0007899-79.2008.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é 

apelante/apelado WILLIAN SARAPU DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é 

apelado/apelante MANETONI DISTRIBUIDORA DE CIMENTO CAL E 

PRODUTOS SIDERURGICOS LIMITADA.

ACORDAM, em 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e 

negaram provimento aos recursos, com observação. VU.", de conformidade 

com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

LUIS FERNANDO NISHI (Presidente) e FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.

São Paulo, 20 de junho de 2013.

ROCHA DE SOUZA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação com Revisão nº 0007899-79.2008.8.26.0451
Comarca: Piracicaba  3ª Vara Cível
Aptes. / Apdos.: WILLIAN SARAPU DE OLIVEIRA e 
MANETONI DISTRIBUIDORA DE CIMENTO CAL E 
PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.

Direito de vizinhança. Obrigação de fazer c.c. 
Indenização por Dano Moral. Preliminar arguida. 
Cerceamento de defesa. Princípio do livre 
convencimento do Juízo. Conjunto probatório 
suficiente ao deslinde da questão. Inteligência do 
artigo 130 do Código de Processo Civil. Ausência 
de especificação dos meios de prova que a ré 
apelante pretendia produzir nas razões recursais. 
Cerceamento de defesa não acolhido.
Direito de vizinhança. Obrigação de fazer c.c. 
Indenização por Dano Moral. Empresa ré que 
efetuou a abertura de portão para entrada e saída 
de caminhões no fundo do seu imóvel. Exploração 
de atividade industrial/comercial. Demonstração. 
Logradouro público pertencente à Zona Especial 
de Interesse da Paisagem Construída  ZEIPC. 
Instalação de indústria. Vedação. Frente da 
empresa situada em logradouro que comporta a 
atividade desenvolvida. Alvará emitido pela 
Municipalidade no qual o endereço oficial da 
empresa pertence à parte da frente. Lei de 
Zoneamento Urbano. Exegese. Presença de alto 
tráfego de caminhões para carga e descarga. 
Laudo pericial elaborado pelo Instituto de 
Criminalística a corroborar a pretensão do autor. 
Violação às restrições convencionais urbanísticas. 
Demonstração. Imposição à ré de obrigação de 
fazer cessar suas atividades na parte dos fundos 
do imóvel. Prazo de 30 dias. Fixação de 
“astreintes”. Finalidade voltada à efetivação da 
medida. Art. 273, § 3º c.c. o art. 461, § 4º do CPC. 
Inteligência. Perturbação do sossego. 
Demonstração. Desconforto gerado pela conduta 
ilícita da ré que não se resume a mero 
aborrecimento. Dano moral. Indenização devida. 
“Quantum” arbitrado. Critérios de razoabilidade 
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e de proporcionalidade. Observância. Existência 
de outra empresa infratora no local. Valor 
mantido. Juros moratórios. Súmula 54 do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça. Incidência. Sentença 
mantida, com observação.
Preliminar rejeitada. Recursos improvidos, com 
observação.

Voto nº 24.069

Trata-se de recurso de apelação 

interposto contra a r. sentença de fls. 507/524, cujo 

relatório se adota, que julgou procedente a ação, 

condenando a empresa ré a não mais utilizar o acesso 

existente nos fundos de seu imóvel e voltado à Rua 

Marcelo Tupinambá para entrada e saída de veículos de 

grande porte, visando carga, descarga ou pesagem de 

produtos ou mercadorias de seu estabelecimento ali 

localizado ou qualquer outra finalidade relacionada com 

suas atividades comerciais, no prazo máximo de trinta 

dias a contar da intimação da sentença, com a concessão 

de tutela antecipada neste sentido para seu 

cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

no caso de seu descumprimento, pelo período inicial de 

trinta dias de vigência, passível de prorrogação e 

majoração posterior, caso se mostre ineficaz, como fator 

de coerção psicológica. 

Por outra, restou a ré condenada a 

pagar ao autor R$ 5.000,00 a título de indenização por 

dano moral, corrigidos monetariamente desde a prolação 

da sentença e acrescidos de juros de mora desde o 
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término do prazo concedido na primeira notificação 

administrativa por ela recebida visando o fechamento 

deste acesso, ocorrida em 11 de outubro de 2006 (fls. 18), 

tratando-se de ilícito extracontratual nos termos da 

Súmula n. 54 do Colendo STJ. Sucumbente a ré, restou 

condenada, ainda, ao pagamento das custas, das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios 

fixados em 15% do valor total da condenação.   

Irresignadas apelam as partes.

Visa o autor, a uma, a majoração 

da indenização arbitrada por dano moral. A tanto 

argumenta que o módico valor fixado não atendeu aos 

preceitos da imposição da disciplina nas relações sociais, 

vez que se trata de empresa de grande porte, que por 

vários anos vem lesionando o direito de uso regular da 

propriedade dos moradores do loteamento Santa Cecília. 

Invoca a necessidade de se atentar ao caráter pedagógico 

da reprimenda. Por outra, assevera a modicidade da 

verba honorária sucumbencial arbitrada, que se revela 

aquém do trabalho exercido pelo seu patrono. Nesse 

sentido, pleiteia, destarte, a reforma da r. sentença 

combatida (fls. 526/537).

Por sua vez, a ré alega, 

preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, 

sem especificar quais os meios de prova com quê 

pretendia comprovar a tese defensiva. No mérito, aduz 



PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Apelação n° 0007899-79.2008.8.26.0451
5

que desconhecia as restrições à instalação de indústria e 

comércio no local, posto que inexistentes nas matrículas 

imobiliárias, desconhecendo ainda, as escrituras de 

aquisição dos respectivos lotes em que constam tais 

restrições, posto que nunca foi proprietária dos imóveis, 

tampouco seus sócios. Acrescenta que é terceira de boa fé 

que durante anos desenvolveu suas atividades 

empresariais, crente que não incorria nas restrições 

impostas. 

No mais, afirma que firmou Termo 

de Compromisso perante o Ministério Público, 

comprometendo-se a não mais utilizar o acesso existente 

nos fundos do seu imóvel, bem como a efetuar a mudança 

da balança de caminhões, providência já adotada e 

comunicada ao Juízo. Insurge-se contra as condenações 

que lhe foram impostas. Alternativamente, impugna o 

momento de incidência dos juros moratórios, asseverando 

que somente por ocasião da contestação tomou 

conhecimento da situação irregular. Alternativamente, 

ainda, requer a redução da verba honorária 

sucumbencial, uma vez que o feito foi julgado no estado. 

Pleiteia, destarte, a reforma da r. sentença combatida (fls. 

546/558).   

Processado o apelo do autor sem o 

recolhimento do preparo por ser beneficiário da 

assistência judiciária gratuita e o da ré com o 



PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Apelação n° 0007899-79.2008.8.26.0451
6

recolhimento do preparo, apenas este último restou 

respondido (fls. 577/580 e 581) e os autos vieram ter a 

este Tribunal.

É o relatório.

De proêmio, rejeita-se a preliminar 

de cerceamento de defesa arguida pelo autor, posto que 

em nenhum momento nas razões recursais especificou 

quais os meios de prova que pretendia produzir.

Ademais, não se trata de 

julgamento antecipado da lide, vez que, após a realização 

de audiência conciliatória houve robusta produção de 

prova documental, suficiente ao deslinde da controvérsia.

E nunca é demais lembrar que, 

adotada pelo Código de Processo Civil a teoria do livre 

convencimento motivado ou da persuasão racional do 

juiz, é bem de se ver que o magistrado possui liberdade 

na análise dos elementos de convicção coligidos aos 

autos, devendo, em qualquer caso, decidir 

fundamentadamente. 

E, dado que a prova tem por 

objetivo a instrução da causa e a consequente formação 

do convencimento do juiz, a ele cabe conduzir o processo 

nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil.

No mérito, ambas as insurgências 
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não merecem guarida, sendo analisadas conjuntamente.

Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização por danos morais 

advindos ao autor, atribuídos à atividade empresarial 

exercida pela ré durante o longo dos anos (fixação de 

indústria e distribuição e comercialização de 

mercadorias), em área residencial. 

A tanto argumenta que a requerida 

expandiu seus barracões localizados na Avenida Cássio 

Pascoal Padovani, atingindo a Rua Marcelo Tupinambá, 

em total desrespeito à Lei de Zoneamento Urbano. 

Acrescenta que neste logradouro inseriu uma balança de 

pesagem de carga de caminhões, abrindo um portão para 

entrada dos mesmos, invadindo área residencial.

Infere-se das razões recursais que 

a empresa ré alega que as circunstâncias fáticas não lhe 

permitiam ter ciência das restrições impostas pelo Poder 

Público no local em que foi aberto o portão. 

Ocorre que é premissa basilar em 

Direito que o desconhecimento da lei não exime o seu 

infrator das sanções advindas do seu descumprimento. 

Se não bastasse, muito antes do 

ajuizamento da presente demanda, a ré já havia sido 

notificada pela Municipalidade a “fechar” o acesso pela 

Rua Marcelo Tupinambá, como se depreende das 

seguidas notificações por ela não atendidas (fls. 18/19, 
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56, 58 e 61).

Dispõe o art. 1.277 do Código Civil 

de 2002, no qual o autor fundamenta sua pretensão:

“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.”.

Segundo as informações prestadas 

pelo Registro Imobiliário, compõem as instalações da ré, 

os imóveis pertencentes ao loteamento Santa Cecília, 

registrado sob nº 01 na matrícula nº 20.562, constando 

do respectivo processo o “compromisso particular de 

venda e compra”, que abarca um extenso rol de cláusulas 

atinentes a restrições convencionais urbanísticas, nos 

termos do art. 26, VII da Lei Federal 6.766/79 (fls. 

301/328).

Pelas aludidas informações, verifica-

se que os terrenos de matrículas nºs. 20.563, 20.564, 

20.565 e 20.566 alusivos ao referido loteamento foram 

incorporados ao de matrícula 40.202, estranho a este 
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projeto, culminando na matrícula nº 51.110.

Ressalte-se que, a área referente à 

matrícula nº 40.202 tem entrada à Avenida Cássio 

Pascoal Padovani, correspondente a corredor comercial, 

motivo pelo qual obteve o respectivo Alvará de 

funcionamento de suas atividades (fls. 125/126).

Destarte, a ilicitude da requerida 

consiste na expansão de suas atividades para o 

logradouro composto pelos imóveis oriundos daquele 

loteamento, que se referia à zona estritamente 

residencial, sendo admitido o uso comercial e de serviços 

de âmbito local após a vigência da Lei de Zoneamento 

Urbano, quando o loteamento foi classificado como Zona 

Especial de Interesse da Paisagem Construída (ZEIPC), 

mantendo-se a vedação à implantação de indústrias e 

comércios de grande porte.

Consta do contrato de compra e 

venda de unidades do loteamento urbano e do seu 

respectivo anexo, arquivados perante o Registro 

Imobiliário, diversas restrições urbanísticas impostas ao 

mencionado empreendimento:

 Cláusula 7ª b: “as restrições de 

uso e construção que figuram no Anexo, que as partes 

assinam e que fica fazendo parte integrante deste 

contrato, deverão ser obedecidas, seguidas e respeitadas 

pelo “COMPRADOR”, mesmo após a escritura definitiva e 

pelos seus sucessores, a qualquer título, na propriedade 
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ou posse do imóvel.” (fls. 310).

Item 1.2 do Anexo: “Fica proibida a 

construção de prédio não residencial, de apartamentos ou 

habitação coletiva. A residência não poderá ser usada nem 

adaptada para fins comerciais, industriais ou quaisquer 

outros não residenciais, de forma a nunca se exercer nela 

comércio ou indústria de qualquer natureza, nem serem, 

na mesma, instalados colégios ou estabelecimentos de 

ensino, hospitais, clínicas, templos, cinemas, teatros, 

hotéis, pensões, clubes, etc.” (fls. 312).

E no decorrer dos anos, manteve-se 

se o caráter residencial do empreendimento. A única 

alteração da destinação da área ocorreu para que 

pequenos comércios locais e prestadores de serviços 

pudessem ali desempenhar suas atividades, sem o 

comprometimento da destinação urbanística e 

paisagística do local. 

Isso porque, a Lei Complementar 

Municipal nº 186/2006 (Plano Diretor de 

Desenvolvimento do Município de Piracicaba) classifica o 

Loteamento Santa Cecília como “Zona Especial de 

Interesse da Paisagem Construída - ZEIPC” (art. 60), de 

modo que o art. 16, II, da Lei Complementar 208/2007 

estabelece que:

“Na (ZEIPC) Zona Especial de 

Interesse da Paisagem Construída não será permitido o 

uso industrial, sendo, no entanto, admitidos o uso 
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comercial e de serviços de âmbito local, desde que 

respeitando as restrições particulares do loteamento 

registradas em cartório.”.   

Se não bastasse, o laudo elaborado 

pelo Instituto de Criminalística juntado aos autos 

demonstra que o imóvel da ré possui edificação 

comercial/industrial na parte dos fundos, na Rua 

Marcelo Tupinambá provida de portão metálico de 

dimensão própria para o ingresso de caminhões, com 

comunicação ao seu respectivo estabelecimento oficial, 

voltado à Av. Cássio Paschoal Padovani, sendo assim 

intenso o tráfego de caminhões e carretas nas vias 

internas do Bairro Santa Cecília, sobretudo na primeira 

via supracitada, bem próxima ao imóvel do autor, que 

não comporta tal intensidade, acarretando diversos danos 

e prejuízos à pavimentação asfáltica, sarjetas, vegetação 

existente no passeio público, bocas de lobo, muretas 

delimitadoras de propriedades, área de passeio público, 

em razão do peso dos veículos e pelas manobras 

realizadas no local, além de prejudicar o espaço de 

rolamento dos automóveis e de sua visibilidade no 

entroncamento de vias, com riscos iminentes de 

acidentes, causando transtornos aos moradores (fls. 

470/495).

No referido laudo restou 

consignada a ocorrência de “perturbação do conforto e 

tranquilidade dos residentes dada a presença de gases 

poluentes, ruídos emanados de caminhões estacionados 
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com motores funcionando acelerados em fase de 

suprimento de ar comprimido, caminhões em trânsito e 

acionamento de buzinas como alternativa de 

comunicação;” (fls. 474).   

Assim, concluiu o “expert” que: “a 

situação caótica reinante no local, acarretando a 

degradação de materiais e da ordem pública dos 

residentes, está atrelada a ocupação indevida dos 

estabelecimentos industriais/comerciais existentes na Rua 

Marcelo Tupinambá ferindo o disposto no Compromisso 

Particular de Venda e Compra em suas Restrições 

Aplicáveis aos Lotes Residenciais Conforme Cláusula 

7ª, juntamente com a impositura do Plano Diretor de 

Desenvolvimento do Município de Piracicaba em seu 

artigo 59 e 60 que classifica o Bairro Santa Cecília em 

ZEIPC-III  Zona Especial de Interesse da Paisagem 

Construída.” (fls. 474/475).   

Se não bastasse, as diversas 

fotografias anexadas aos autos ilustram com clareza os 

transtornos experimentados pelos moradores da região, 

com o alto tráfego de caminhões em zona estritamente 

residencial (fls. 33/34, 73/90, 184/189, 368/369, 

442/450, 454/461 e 476/487).

E nem se alegue que a ré, por não 

ser proprietária do imóvel em questão, bem como, por não 

constar na sua matrícula qualquer restrição de limitação 

do uso da propriedade, desconhecia que naquele local 

(Rua Marcelo Tupinambá) não poderia proceder à 
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abertura de portão industrial/comercial, posto que a ela 

incumbia a obtenção de novo alvará de funcionamento 

perante a Municipalidade, ocasião em que seria 

cientificada quanto às restrições impostas pela Lei de 

Zoneamento Urbano.   

Diante do cenário que se afigura, 

outra alternativa não havia ao Juízo “a quo” senão coibir 

a violação à utilização indevida da propriedade, com a 

determinação para que a ré não mais utilize o acesso dos 

fundos do seu imóvel pela Rua Marcelo Tupinambá para 

entrada e saída de veículos de grande porte como 

caminhões, visando carga, descarga ou pesagem de 

mercadorias no prazo máximo de 30 dias, sob pena de 

incidência de multa diária de R$ 1.000,00 pelo período 

inicial de trinta dias, nos termos do artigo 273, § 3º c.c. o 

artigo 461, § 4º do CPC, como se infere da r. sentença 

combatida.

  Por conseguinte, a situação 

retratada gera perturbação, desconforto e intranquilidade 

incompatíveis com o direito de vizinhança, ferindo o 

descanso dos moradores, dentre eles o autor, 

desrespeitando-se as restrições convencionais 

urbanísticas, de modo a causar poluição sonora e visual.                    

Contudo, a indenização por dano 

moral fixada em R$ 5.000,00 atende aos parâmetros de 

proporcionalidade e de razoabilidade que devem nortear o 

julgador, especialmente em se considerando a capacidade 

econômica das partes, a conduta do ofensor, o potencial 
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ofensivo dela resultante (dano) e o caráter pedagógico da 

reprimenda. 

Há que se considerar ainda, como 

bem observado no aludido laudo, que na Rua Marcelo 

Tupinambá se encontra instalada outra empresa 

distribuidora, denominada ICM Company Distribuidora e 

Importadora Ltda. que, conjuntamente com a requerida 

contribui aos danos causados na região (fls. 473).

No tocante ao momento de 

incidência dos juros moratórios, dúvidas não restam de 

que a ré foi notificada em 11/09/2006 acerca da 

irregularidade do portão aberto na parte os fundos do seu 

imóvel (fls. 18), quedando-se inerte. Bem por isso, nos 

termos da Súmula nº 54 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, este deve ser o termo inicial ao cômputo dos 

juros, corrigindo-se o erro material existente no 

dispositivo da sentença (11/10/2006  fls. 523).

Por outra, infere-se que os 

honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor 

da condenação remuneram dignamente o patrono 

vencedor da demanda, restando atendidos os parâmetros 

norteadores dispostos no § 3º do art. 20 do CPC. Frise-se 

que não se trata de feito julgado no estado, haja vista a 

ampla perquirição probatória a que estiveram submetidas 

as partes.

Por fim, não há que se falar em 
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condenação da apelante às penas por litigância de má-fé, 

como pretende o apelado, posto que ao interpor o 

presente recurso, agiu arrimada no consagrado princípio 

do duplo grau de jurisdição, não se verificando quaisquer 

das hipóteses previstas no art. 17 do CPC.

Pelo exposto, mantém-se a r. 

sentença que julgou a ação procedente, observando-se 

quanto ao termo inicial de incidência dos juros 

moratórios, a data de 11/09/2006 (fls. 18), corrigindo-se 

assim, “ex officio”, o erro material existente no seu 

dispositivo. 

Em tais condições, rejeitada a 

preliminar, nega-se provimento aos recursos, com 

observação.

ROCHA DE SOUZA
Relator
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