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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0078817-07.2002.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
CONDOMINIO EDIFICIO VILINA, é apelado COMPANHIA BRASILEIRA DE 
DISTRIBUIÇÃO.

ACORDAM, em 25ª 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 HUGO 
CREPALDI (Presidente) e WALTER CESAR EXNER.

São Paulo, 31 de outubro de 2013. 

Marcondes D'Angelo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação com revisão nº 0078817-07.2002.8.26.0100.
Comarca: São Paulo  Foro Central.
15ª Vara Cível.
Processo nº 583.00.2002.078817-0/000000-000.
Prolator ( a ): Juíza Celina Dietrhich Trigueiros Teixeira Pinto.
Apelante ( s ): Condomínio Edifício Vilina.
Apelado ( s ):  Companhia Brasileira de Distribuição.

VOTO Nº 28.791/2013.

RECURSO  APELAÇÃO   OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS  
POLUIÇÃO SONORA. 1. Direito de vizinhança. Pátio de 
descarga e recebimento de mercadorias, com constante 
entrada e saída de caminhões e a presença de empilhadeiras 
e prensas de empacotar embalagens. Ruído excessivo e 
contínuo. Afronta ao sossego de condomínio vizinho. 2. 
Laudo técnico. Uso nocivo da propriedade devidamente 
constatado por perito de confiança do juízo. Redução da 
produção do ruído determinada. Regularidade. 3. 
Reparação de danos. Alegação de desvalorização 
imobiliária decorrente do barulho excessivo produzido pela 
demandada. Ausência de comprovação. Dano moral. Honra 
subjetiva não atingida. Condomínio, outrossim, que, que 
não se confunde com seus condôminos. Ação julgada 
parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso de 
apelação não provido.

        Vistos.

Cuida-se de ação de 
obrigação de não fazer com pedido de reparação de danos 
movida por Condomínio Edifício Vilina contra Companhia 
Brasileira de Distribuição, sustentando que a requerida 
mantém pátio de carga e descarga de mercadorias em frente ao 
edifício que administra, onde há constante entrada e saída de 
caminhões, que prejudica o trânsito local, além de 
empilhadeiras e prensas de empacotar embalagens, que fazem 
excessivos e contínuos ruídos. Narrou ainda que veículos 
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basculantes mantêm regularmente seus motores acionados 
durante o dia e também eventualmente durante a noite, tirando 
assim o sossego de toda região. Requereu a cessação da 
poluição sonora e ambiental, com fulcro na Lei 6.938/81, que 
dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, ressaltando 
que no direito ambiental vigora o princípio segundo o qual o 
causador do dano deve responder integralmente pela 
reparação, por responsabilidade objetiva. Pugnou pelo 
acolhimento da ação.

A respeitável sentença de 
folhas 619 usque 642, julgou parcialmente procedente o pedido 
para determinar que a requerida reduza a produção de ruído 
em seu pátio nos períodos diurno e noturno, adequando-se aos 
limites da Norma L 11.032, para a zona Z 12-002, no prazo de  
15 ( quinze ) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ( 
quinhentos reais ). Em virtude da sucumbência recíproca, impôs 
a divisão das verbas decorrentes das custas processuais e 
honorários advocatícios.

Interpostos embargos de 
declaração pelo autor ( folhas 627/630 ), foram eles rejeitados ( 
decisão de folhas 631 ).

Inconformado, recorre o 
condomínio pretendendo a reforma do julgado ( folhas 636/644 
). Alega, em breve suma, que uma vez reconhecido o abuso de 
direito praticado pela requerida, deveria ser ela 
responsabilizada pelos danos morais e materiais 
experimentados, uma vez que é objetiva a responsabilidade na 
hipótese. Requer o acolhimento do apelo.

Recurso tempestivo, bem 
preparado ( folhas 645/646 ), regularmente processado e 
oportunamente respondido ( folhas 650/659 ), subiram os autos.
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 A douta Procuradoria de 
Justiça opinou pelo provimento do recurso  para o fim de  
exasperar o valor estipulado para a multa para 10 ( dez ) 
salários mínimos diários (  folhas 680/691 ).

Suscitado conflito de 
competência ( folhas 668/673 e 700/703 ), determinou o 
Colendo Órgão Especial desta Corte ser competente a 25ª 
Câmara de Direito Privado para apreciar o feito ( Acórdão às 
folhas 726/732 ).

Este é o relatório.

Trata-se de ação 
cominatória para abstenção de ato ( produção de ruídos em 
altura elevada ) com pedido de reparação por danos materiais e 
morais, movida pelo Condomínio Edifício Vilina, contra 
Companhia Brasileira de Distribuição. 

Em estreita súmula, alegou o 
condomínio que a requerida, instalada em prédio vizinho, 
mantém em atividade em “Supermercado Extra”, que produz 
ruído excessivo. Apontou ainda que a poluição sonora além de 
importunar o sossego dos condôminos, causou a desvalorização 
imobiliária de toda região.

Por seu lado, aduziu a 
demandada em sua peça contestatória ( folhas 66/87 ), entre 
outras alegações, inexistência de prova de comportamento 
culposo ou nexo causal entre a atividade comercial 
desenvolvida e eventual dano suportado pelo autor.

Pois bem!
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Da prova coligida, ressalta-
se que o próprio gerente de manutenção da requerida ( folhas 
194/195 ) admitiu ter recebido reclamação do condomínio autor 
acerca de barulho produzido pelas prensas utilizadas no local. 
Todavia, asseverou que ruído excessivo teria cessado após a 
comunicação e registro da ocorrência, sendo contatada por 
empresa especializada, que enclausurou a prensa, sendo ainda 
alterado o horário de recebimento dos produtos no mercado.

Apontados os pontos 
controversos, foi determinada a produção de perícia técnica, 
com a finalidade de se aferir a pressão sonora decorrente da 
atividade da requerida ( folhas 382/388 ). Veio aos autos o 
laudo de folhas 541/566.

Em seu parecer, informou o 
experto de confiança do juízo que não foi autorizado a entrar 
em nenhum apartamento para realizar a medição do ruído no 
interior do condomínio autor. Contudo, ainda assim, realizou 
diversas medições, em duas visitas, uma noturna e outra diurna, 
no pátio da demandada, e também do lado de fora do 
condomínio.

Frise-se ainda que os 
equipamentos foram acionados e testados no momento da 
perícia, de modo que não vinga a afirmação de que teria a 
demandada se preparado para vistoria técnica, diminuindo o 
barulho.

E em sua conclusão ( folha 
659 ), de forma clara apontou o expert que o ruído produzido 
pela requerida ultrapassa os limites determinados pela Norma L 
11.32 da Cetesb para a zona Z 12-002, tanto durante a noite 
quanto durante o dia. E o simples fato de existir alto ruído de 
fundo no local, também constatado pelo perito ( ultimo 
parágrafo da conclusão  folha 659 ), não permite à 
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demandada produzir ruídos além daqueles legalmente previstos.

Assim, a perícia realizada 
apontou a presença de elementos suficientes, a ponto de 
esclarecer, indene de dúvidas, o mau uso da propriedade, com 
afronta ao direito de sossego e até mesmo saúde dos moradores 
do condomínio vizinho.

Não é demais ressaltar a 
clareza e a substância técnica, de alta envergadura, que 
exornam o laudo do perito judicial, profissional de confiança do 
Juízo e eqüidistante dos interesses das partes, fato que justifica 
o acolhimento integral de suas conclusões, não infirmado por 
qualquer laudo ou prova em contrário.

Logo, escorreita a 
respeitável sentença ao determinar a redução da produção de 
ruído, bem como razoável o valor determinado a título de multa 
diária. 

Quanto à alegação de danos 
materiais, absolutamente desprovida de comprovação a alegada 
desvalorização imobiliária do condomínio. Da mesma forma, 
indevida a indenização por danos morais, uma vez que, 
conforme bem ressaltado pelo insigne magistrado, o 
condomínio não se confunde com as pessoas físicas dos seus 
condôminos, de forma que o desassossego não poderia de 
qualquer forma atingi-lo. 

O condomínio se equipara à 
pessoa jurídica, e a indenização moral só é cabível quando 
existe afronta à honra subjetiva, o que não é a hipótese dos 
autos.

E, para finalizar, a multa 
diária foi fixada em patamares razoável, não comportando 
exasperação como pretende a douta Procuradoria de Justiça 
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em seu bem fundamentado parecer.

Enfim, mantém-se a 
respeitável sentença recorrida, que corretamente equacionou a 
lide, resolvendo a questão parcimônia e fundamentação, 
observados os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à 
hipótese.

Ante o exposto, nega-se 
provimento ao recurso de apelação, nos moldes desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR
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