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- PERTURBAÇÕES

1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

Entre as diversas m azelas que a vida em
sociedade faz nascer, m er ece destaque especial
a concernente às perturbações sonoras, cujo
agravamento nos dias de h oje recla m a especial
atenção dos profissionais do Direito.
Neste trabalho iremos a bordar apenas
aquelas perturbações sonoras verificadas entre
vizinhos, principalmente nos casos de unidades de edifícios condominiais, universo no qual
vem se observando grande a umento das lides.
Ao lado do uso nocivo da propriedade,
uma d as causas mais sérias do problema, sem
qualquer dúvida, se relaciona com a disponibilização, na atualidade, de técnicas construtivas supostamente melhores que as do passado, a propiciar, conforme a despreocupação
de cada construtor, a edificação de habitações
sem isola m ento acústico a d equado.111
Defeito d e construção ou mau u so da
propriedade, em qualquer dos casos, há grave
prejuízo para as vítimas das perturbações sonoras, pois longe de comprometer apen as o
sossego de cada indivíduo, as vibrações e os
ruídos nocivos alca n çam , m uitas vezes , sua
( l) - Em severa crítica à má utilização dessas técnicas construtivas modernas. o arquiteto JOÃO GUALBERTO DE AZEVEDO BARING aponta o crescimento cio número de apar tamentos constru ídos com materiais mais leves nas vedações.
paredes e lajes, para aliviar fundações e diminu ir custos.
implicando um isolamento sonoro abaixo cios valores recomenclaclos. No caso dos dormitórios - desabafa - a preocupação
com a acústica do projeto praticamen te inexiste. "Isso predispõe ao surgimento ele conllitos entre vizinhos, quando têm
atitudes antagõ nicas com respeito a s ons e ruídos intrusos e.
no mais das vezes. quando têm atividades desencontradas.
como trabalhar à n oite, por exemplo" (Isolação sonora de
paredes e divisórias. artigo pub. in A construção de São Paulo,
São Paulo. nº 1937. pàgs. 19/24 . ed. de 25/3/1985).
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saúde e segur an ça, acarretando enorme custo
social a justificar severa repressão.

cérebro não descanse como as leis da n atureza
exigem. Por isso, o problema dos ruídos excessivos não é apenas de gostar ou não; é, nos dias
que correm, uma questão de saúde, a que o
Direito não pode ficar indiferente(6 l" .

2. EFEITOS NOCIVOS DAS PERTURBAÇÕES SONORAS
As conseqü ências deletérias das perturbações sonoras serão por nós melhor examinadas
mais adiante, quando tratarmos do uso nocivo
da propriedade.(2 l Por agora, pretendemos apenas chamar a atenção do leitor para o fato de
que a poluição sonora n ão é, ao contrário do que
pode parecer numa primeira análise, um mero
problema de desconforto acústico.

3. LIMITES LEGAIS DA POLUIÇÃO SONORA

Os problemas relativos a níveis excessivos de ruídos estão incluídos entre os sujeitos
ao controle da poluição do meio ambien te, 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
umdo artigo 6 º da Lei n º 6.938, de 31/8/1981.(81

Diversos estudos já comprovaram que os
ruídos são responsáveis por inúmeros problem as como a redução da capacidade de comunicação e de m emorização, perda ou diminuição da audição e do sono, envelhecimento
prematuro, d istúrbios n eurológicos, cardíacos,
circulatórios, gástricos etc.(3l Muitas de suas
conseqüên cias perniciosas são produzidas,
inclusive, de modo sorrateiro, sem que a própria vítima se dê con ta.14 l

Pela Resolução n 2 1, de 8/3/1990, o
CONAMA estabeleceu, no seu inciso II, serem
prt;judiciais à saúde e ao sossego público "os
(2) - V. título Uso nocivo da propriedade, abaixo.
(3) - Como observam CELSO ANTON I O PACHECO FIORJLLO
e MARCELO ABELHA RODRJGUES. "apesar de afetar inicialmente o sistema auditivo, o rui do não se contenta em espraiar
tão-somente ali os seus nocivos efei tos. Como já dizia Tomatis:
·aunque el oído es el primero en acusar el impacto de los nudos
excesiuos, parece que eslos aJeclan al organismo entero y que
no se puede excluir el hecho de que una célula sometcda a
ftecuencias y i ntensidades capaces de perturbar p ermanentemente su estructura. de modificar su estética, su dinámica, su
metabolismo. pueda en un momento desencadear fenómenos
mitóticos anormales (Ram ón M artin Maleo, Tratado dei Derec/10
Ambiental. l ª ed., Madrid, Trivium. 1991. v . II. pág. 6 15)." "O
excesso de ruído é nefasto. As su as con seqüênci as psíquicas
e psi cológicas são conhecidas: causa fad iga nervosa e perturbação das reações musculares, pode dar origem a impulsos
bruscos e violência e ocasionar problemas de personalidade;
pode. ainda, causar efeitos temporários ou a longo prazo na
audição, n os aparelhos respir atóri o. cardiovascular e na fisiologia d igestiva ( ... ). A nocividade do ruido está em função da
sua duração, da sua r epetição e, sobretudo da sua intensidade
aferida em decibéis' (Antonio Carvalho Martins. A política do
ambiente da comunidade econômica européia, Coimbra, 1990,
págs. 155 e ss.)" (Manual de Direito ambiental e legislação
aplicável, São Paulo. Max Limonad. 1997, pág. 388).

A poluição sonora- observa ARISTÓTELES
ATHENIENSE - "viola u ma das leis da fisiologia: a do ritmo da atividade dos órgãos - afase
de dispêndio, de catabolismo, é exagerada, e a
fase de recuperação, de anaholismo, é diminuída.
Esta a lteração, como é óbvio , exerce influência
acentuada na gên ese das doenças nervosas".
"Pessoas com b oa saúde, explica o m édico FOSTER KENNEDY, poderão adaptar-se
às influências daninhas d os ruídos, sem perceber o desperdício de energia e a evasão de
potencia lidade que isso lhes custa . A capacidade do organismo para se adaptar a barulhos
de variadas espécies n ão implica poupança do
sistema nervoso" (Digesto econômiconº 133/46).

(4) - Destacando esse aspecto. \'. CELSO ANTONIO PACHECO
FIORILLO e MARCELO ABELHA RODRJGUES . in M anual de
Direito ambiental e legislação aplicável. São Paulo, Max Limonad ,
1997' pág. 387.

"É t a l o p erigo do som poluído qu e

BELTRAN, professor da Universidade de
Buenos Aires, chegou a anotar anormalidades
anatômicas n os recém-n ascidos em conseqüência da estrepitosa modalidade do ambiente em
que vivemos" (Problemas jurídicos da poluição
sonora, GERVÁSIO LEITE, Rev. Infor. Legislativa, n 2 28/80)(5 l .

(5) - Legitimidade e comv:niéncia da repressãojudicial à p olui-

ção sonora. artigo publicado ui RF 245/434.
(6) - Poder de polícia e po!uN;ão sonora, ALCINO PINTO FALCÃO, artigo pub. in RDP !6/73 (trecho ã pág. 79) .
(7) - Este inciso

a tem recbr;ão dada pelo artigo 35 da Lei n• 8.CY28/00.

(8) - Embora a norma !:.rj:i. federal. a competência consllluclonal
p ara criar regramenta'- ~e rontrole da pol uição, proteção
ao meio ambiente e defe--a da saúde é concorren te, de modo
que Estados e . !unia
~ podem estabelecer suas próprias
regras a respeito de5:1e que não ultrapassem os limites das
n ormas da u:1ião ne:r o:,,,o t"n<endidas com o "normas gerais"
(cfr. arli~o. 2.;, \'J XD § !•. da CF) .

Cumpre lembrar que "o ouvido é o muco
órgão dos sentidos qu e jamais descansa, sequer
durante o sono. Com isso, os ruídos u rbanos e
os vicinais são motivo a que, durante o sono, o
~
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ruídos com níveis superiores a os considerados
aceitáveis pela norma NBR 10.152."1911io1

(9) - Vale anotar, ainda, que, no inc. VII da mesma Resolução, restou
determinado que todas as normas reguladoras da poluição sonora.
emitidas a partir de então, deverão ser compatibilizadas com ela.

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, o de 50 dB(A)
e para salas de reunião de escritón'o, o de 40
dB(A)Yº Por sua vez, para conforto acústico, os
níveis da mesma norma são m enores: em dormitórios é de 35 dB(A), enquanto que para salas
de estar, é d e 40 dB(A) e para salas de reunião
de escritón'o, é de 30 dB(A) _11 2 1

(10) - A NBR (Norma Brasileira Registrada) 10.152 é a norma da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) que trata dos
"rúvets de ruído para conforto acústico".
(11) -A NBR 10. 152 apresenta valores mirúmos e máximos. Aqueles
correspondem ao conforto e estes aos chamados limites aceitáveis.
A partir desses últimos, o ruído pode implicar Iisco à saúde. como
bem estabelece a Resolução nº 1, de 8/3/1990, do CONAMA. no
seu inciso II.

(12) - São diversos os tipos de local a que a norma faz alusão. Só
transcrevemos acima três exemplos que nos interessam neste estudo.
(13) - Direito ambiental brasüeiro, 8" ed .. São Paulo, Malheiros, 2000,
págs. 599/600.

Como bem pondera PAULO AFFONSO
LEME MACHADO , em razão do s istem a constitucional d e repartição das competências, "as
diretrizes da Resolução n Q 1 /90, do CONAMA,
incorporando os valores da NBR 10.152 são
normas g erais, conforme o artigo 24, § 1 º, da
CF. Assim, os Estados e os Municípios podem
suplementar esses valores para exigirem mais,
isto é, fixar índices m enores de decibéis n o
sentido de aumentar a proteção acú stica. Contudo, Estados e Municípios não poderão dimin uir os índices de conforto acústico, apontados pela ·norma federal. "0 31

(14) - Que dispõe sobre a "avaliação da aceitabilidade de ruídos na
Cidade de São Paulo, visando o conforto da comunidade".
(15) - Importante anotar que tanto a Lei n• 11.804/95 como a Lei
11.780/95. por trazerem recomendação de regulamentação pelo
executivo no prazo de sessenta dias, podem causar a falsa impressão
de que lodos os seus comandos normativos dependeliam do ato. e
que tais normas não selian1 aplicáveis até seu advento, o que não
é verdade. Como bem ensina HELY LOPES MEIRELLES. "As leis que
trazem a recomendação de serem regulan1en tadas, não são exeqüíveis
antes da expedição do decreto regulamentar, porque esse ato é
condüiojwisda atuação normativa da lei. Em tal caso. o regulamento
opera como condição suspensiva da execução da nonna legal,
deixando os seus efeitos pendentes até a expedição do ato do
Executivo. Mas. quando a própria leifLKa o prazo para sua regulamentação. decorrido este sem a publicação do decreto regulamentar,
os destinatários da norma legislativa podem invocar utilmente os seus
preceitos e a1!férir todas as vantagens dela decorrentes, desde que
possa prescindir do regulamento. porque a omissão do Executivo não

Na Cidade de São Paulo, por exemplo , a
Lei n º 11.804 , d e 19/6/ 1995,0 41 11 5 1 é m a is
rigorosa. Ao limitar os níveis de poluição sonora, estabelece em s eu artigo 2Q serem prejudicia is à saúde e ao sossego público emis sões de ruídos em níveis superiores ao traçado
pela NBR 10.151, da ABNT.

tem o condão de invalidar os mandamentos legais do Legislativo"
(Direüo administrativo brasileiro, 13º ed .. 1987. São Paulo. Revista dos
Tribunais. pág. 91, g. n.). No mesmo sentido. a doutlina de DIÓGENES
GASPARINI: "Oeconido o prazo imposto pela lei ao Executivo, como
suficiente para expedir o ato normativo, sem a sua edição. a lei será
eficaz em tudo o que não depender do regulamento" (Poder regulamentar. 2~ ed .. São Paulo, Revista dos Tiibunais, 1982, pág. 60). Tal
circunstância - complementa o prestigioso autor - "obsta a que. pela
falta de exercício da atlibuição regulamentar. a Administração Pública
se escuse de aplicar a disposição legal. cujos beneficios podem ser
exigidos pelo particular por via ele mandado de segurança" (ob. cit.,
pág. 61). Em outras palavras, não obstante a injustificável inércia do
executivo municipal de São Paulo, no caso em exame, estão anlbas
as leis em pleno vigor e eficácia . plincipalmente no quanto nos
interessa neste trabalho, presentes que se encontram em seus textos
todos os elementos necessátios à sua aplicação.

Essa norma ,0 61 por seu t urno, fixa padrões p a r a avaliação de ruídos em ambientes
externos e internos, ll7l estes com janela aberta
e fechada, variando ainda conforme seja o
ruído aferido em p eríodo diurno ou noturno.11s1
Assim, para o quanto nos interessa neste
trabalho, veja-se a seguinte tabela em dB (A) :
Tipos de áreasll9J

(16) - A NBR 10.1 51 dispõe sobre "avaliação d o ruido em áreas
habitadas visando o conforto da comunidade".

Ambientes externos
Diurno

Ambientes internos
Diurno
Noturno
Noturno ü'anela Janela Uanela Janela
aberta fechada aberta fechada

Área estri tamente
residencial urbana,
de hospitais ou escolas

50

45

40

35

35

30

Área mista, predominantemente residencial

55

50

45

40

40

35

Área mista, com vocação comercial e
administrativa

60

55

50

45

45

40

(17) - Segundo essa norma. o rúvel de critélio de avaliação para
an1bientes internos é o nível indicado para ambientes externos com
a correção de - 10 dB(A) para janela aberta e - 15 dB(A) para janela
fechada (NBR 10.151. n• 6 .2.3).
(18) - A norma prevê que os limites de horátio para o período
diurno e noturno "podem ser definidos pelas autolidades de
acordo com os hábitos da população. Porém, o período noturno
não deve começar depois das 22h e não deve terminar antes das
7h do d ia seguinte. Se o dia seguinte fo r domingo ou feliado o
término do periodo noturno não deve ser antes das 9h (NBR
10.151, nº 6.2.2). Hã que se atentar para o fato de que a Lei
Municipal n • 11.804/95 estabelece como diurno o periodo entre
6h e 20h e noturno entre 20h e 6h (artigo 22 • 11).
(19) - As zonas de uso indicadas correspondem aos clitélios da Lei
n• 7.805. de 12 /11/1972. Cf. Lei nº 11.804/ 95, artigo 2 º. I. (an1bas
do MllllÍcipio de São Paulo).

i!}.
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Na restrição à produção de ruídos, a
indigitada norma municipal inclui os decorrentes de obras: "os sons produzidos por obras de
Construção Civil, por fontes móveis e automotoras e por fontes diversas que flagrantemente
perturbam o sossego da comunidade circundante, serão limitados pelos critérios estabelecidos na NBR 10.151" (artigo 3º da Lei n º 11.804/95).

diante obrigações recíprocas entre vizinhos,
impostas pela lei. 1251
Dentre essas limitações se encontram as
relativas à utilização da propriedade que possa
ser considerada nociva a terceiros.
Como já salientou BIASI RUGGIERO,
"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 a o convívio social. A convivência, nos tempos atuais,
impõe aos vizinhos respeito mútuo, obrigando-os a observar normas que regem os princípios de boa vizinhança. "( 27 l

Tamanha é a seriedade do tratamento
legal da matéria na referida cidade , que em
outra norma- Lei n º 11.780, de 30/5/1995(2o1
- restou estabelecido que "os proprietários ou
incorporadores de novas edificações a serem
erigidas no Município de São Paulo deverã o
adotar as providências técnicas(21 1 para que
essas edificações protejam os usuários contra
a poluição sonora própria do local". 122, 1231

Ao tratar do uso nocivo da propne dade o
a rtigo 554 do Código Civil estabelece que "o
proprietário, ou o inquilino de um prédio tem
o direito de impedir12s1 que o mau uso!29l da

O maior avanço, porém, é o fato de essa
lei exigir, obrigatoriamente, pa ra as edifica ções
cujo uso predominante seja habitação em condomínio, laudo técnico do nível de sons e
ruídos próprios do local, juntamente com os
projetos de edificações a serem aprovados a
partir da sua vigência. Em tais casos o projeto
deverá apres entar soluções construtivas que
prevejam valores de sons e ruídos internos
adequados às funções dos recintos, conforme
a NBR 10. 152.(241

(20) - S obre s ua vigência. v. nota 15 acima .
(2 1) - Segu ndo o artigo 3° d a Lei n° 1 1.780/9 5. "Considerar-seão atendidos quanto às condições de proteção à poluição sonora.
os imóveis cujos valores internos de sons e ruídos oriundos do
meio externo atendam aos limites previstos na Norm a NBR 10. 152".
(22) - Artigo 2 º. caput.
(23) - Pa ra esse fím. o § 1• da mesma n or ma d efine qu e "a

poluição sonora própria do local é cons titu ída por sons e
ruídos emi tidos, dentro dos lim ites legais. por esta belecimen tos ou instalações de q u aisquer tipos ou fu nções , por veículos
n o trân s ito viário, por aeron aves ou por q uaisqu e r ou tros
agentes ocasiona is ou passageiros" .

II - USO NOCIVO DA PROPRIEDADE

4. MAU USO DA PROPRIEDADE

O proprietário pode usar, gozar e dispor de
s eus bens, como lhe a ssegura o artigo 524 do
Código Civil, mas deve fazê-lo de modo a n ão
colocar em ris co a promoção do bem comum,
preocupação que fez o legislador destacar na
Constituição Federal (artigo 5º, XXIII) , a fanção
social da prop ned ade,(25l logo a pós ter assegurado o direito à propriedade em si mesmo (artigo
5Q, XXII) , vindo, mais adiante, a especificar o
"bem-estar dos cidadã os" como baliza funda mental para as políticas de desenvolvimento urbano (artigo 182, caput e § 2º). situando a.função
social da propnedade como um dos princípios
gerais da atividade econômica (artigo 170, III).

(24) - Cf. artigo 4• . caput e §§ 2° e 3º .
(25) - Cf. WASH INGTON DE BARROS MONTEI RO. O uso nocivo
da p ropriedade. RF 249/395 (o trecho se en contra n a pág. 397).
(26) - Cf. DARCY DE ARRUDA MIRANDA. Anotações ao Código
Civ il bras ileiro, 5! ed., 2° v. , São Paulo . Saraiva. 1995, pág. 75.
(27) - Questões imobilián·as. São Paulo, Sara iva, 1997 , pág. 11 5 .
(28) - A antiga redação do artigo 275 do CPC previa rito sum a-

ríssimo para o processamen to das causas "do proprietário ou
inquilino de u m prédio para impedir. sob cominação de multa,
q ue o dono ou inquilino d o prêdio vizinho faça dele us o n ocivo
à segura nça, s ossego o u saúde dos que naquele habitam ". A
previsão não foi m antid a. para o rito sumário, com a n ova
redação a tribuída ao inciso II do artigo 275 pela Lei n 2 9.2 45,
de 26/ 12/1995. Assim. na atualidade. a ação deve seguir o
rito o rdiná rio, salvo se, pelo valor da causa. justifi car o s u mário (275, !). De se lembrar. por outro lado. que. ao teor do a rtigo
287 do CPC . "se o autor pedir a condenação do ré u a abster se d a prá tica de a lgum ato. a to!erar al:!uma atividade . ou a
pres t a r fato que não possa ser rea'!izado por terceiro, const a rá
da petição inicial a cominacão da per.a pecuniária para o caso
de descumprimento da sen~ença art!~os 644 e 6 4 5)" .

O direito de proprieda de, pois, sofre r estrições não só no que concerne ao interesse
público, como também no relativo ao privado.
Nessas limitações s e inserem os dire itos d e
vizinhança que condicionam a utiliza ção da
propriedade a r egras de comportamento, me-

(29) - Embora a expre!>são mau _ " :::nL.':que. de ordinário, o u so
a normal, há casos. como \"CR'Ina" .adiante. nos quais o m au uso

pode abarcar situações de
defeituosa (cf. titulo l."so

Ai.
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propriedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos que o habita1n" .t3oi

freqüentem legalmente o prédio, a título permanente ou transitório, gratuito ou oneroso. t4ol
(30) - Com igual preocupação. a Lei n• 4 .591. de 16/12/1964
(que dispõe sobre o condominlo em edificações e as incorporações !mobiliárias). estabelece que "é defeso a qualquer condômino destinar à unidade a utilização diversa da finalidade
do prédio, ou usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossego.
à salubridade e à segurança dos demais condôminos" (artigo
10, caput e inc. Ili). Fazendo referência expressa às normas de
boa vizinllança. complementa o artigo 19 da mesma lei dispondo que "cada condômino tem o direito ele usar e fruir, com
exclusividade. de sua unidade autônoma, segundo suas conven iências e interesses, conclicion aclos, umas e outros. às
normas de boa vizinhança, e poderá usar as parles e coisas
comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos
demais condôminos ou moradores . n e m obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas parles por lodos". Por outro lado.
não se deve esquecer que mu!Los falos. que caracterizam uso
nocivo da propriedade. configuram também contravenções
penais. como ocorre com a regra do artigo 42 da LCP. a coibir
a pertu rbação do traba lho ou do sossego a lheio.

Segundo assevera HELY LOPES
)..1EIRELLES, o dispositivo em pauta acolhe e
consagra em nosso direito positivo "o princípio
da relatividade do direito de propriedade, ou,
mais adequadamente, o da normalidade de
seu exercício. 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. 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".131 l

(31) - Direao de constmir, 8° ed., São Paulo, Malheiros, 1990, pág. 30.
(32) - Ob. eit.. pág. 31.

Com apoio em abalizados civilistas, o
autor 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". 132l

(33) - Daí. pois. ser cabível ação de indenização até que o uso
anormal seja impedido. Muitas vezes. alé que se impeça o
mau uso do prédio, não hâ como se evitar o dano, razão pela
qual não se excluem, entre si, as respectivas ações para
impedir o mau uso (cominatória) e a de indenização. "Se não
foi possível impedir o mau uso da propriedade, nem por isso
deixa ele haver a responsabilidade cio vizinho, desde que
houve dano para a propriedade do imóvel. A ação ele indenização tem todo cabimento em face do artigo 159 do Código
Civil. Porque onde hâ dano, em regra. coexiste a obrigação
respectiva ele inclenizâ-lo" (CARVALHO SANTOS, Código Civil
Brasileiro interpretado, 3 ' ecl .. Rio ele Janeiro, Freitas Bastos,
1943, v. VIII. pág. 13).

Embora a noção de mau uso seja relativa,
pois varia necessariamente conforme diversas
circunstâncias, sua ocorrência configura ato
ilícito (artigo 159 do CC). acarretando, pois,
além da possibilidade de aplicação do artigo
554 do CC, correspondente indenização uma
\·ez verificado algum dano. 133l

(34) - Com efeilo, as perturbações acústicas não apenas prejudicam o sossego daqueles que habitam o imóvel como também podem acarretar danos à saúde dessas pessoas. coisa
que, nesse aspecto, igualmcnle concerne à segurança delas.
V. a respeito o quanto falamos no ilem 7 (segurança) abaixo.
(35) - Ver item 7 (segurança). abaixo .

No que nos interessa neste trabalho, é
fácil observar que as perturbações acústicas
prej udicam simultaneamentet341 os três bens
protegidos pela norma em pauta, a saber: a
segurança,t35l o sossegd36l e a saúdel371 dos habitantes dos imóveis vizinhos.

(36) - Ver item 5 (sossego). aba ixo.
(37) - Ver item 6 (saúde), abaixo.
(38) - JOÃO NASCIMENTO FRANCO. Condomínio. cit .. item.
178, pág. 139.
(39) - O locatário pode propor ação cominatória para impedir
o mau uso da propriedade por vizinho (Ap. 220.113. 3 9 Cãm.
Civil cloTJSP, j. 7 /11/1974, rei. Oetlerrcr Guedes, v.u., RT472/73).

"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 ."t38J

(40) - Cf. HELY LOPES MEIRELLES. ob. cit.. pâg. 35. No mesmo
sentido: LAURO LAERTES DE OLIVEIRA, Condomínio e direitos
de vizinhança, 4" ed., Curitiba. Juruã, 1977, pâg. 24. V. tb. na
jurisprudência: "Toda pessoa tem o direito de impedir o mau
uso ela propriedade vizinha" (Ap. 235.198, 5• Câm. do TJSP.
j. 27/2/1975, rei. Tito Hesketh. v.u .. RT481/76). Importante
nota r qu e o fato ele a perturbação sonora ser anterior à
eventual aquisição cio imóvel pelo vizinho reclamante não
diminui seu direilo. Neste sentido: "A indenização por danos
causados a imóvel vizinho em decorrência de poluição industrial situa-se no campo do direito ele vizinhança . de natureza
real. que emana do domínio. Assim. se a desvalorização do bem
por tal fato foi anterior à sua aquisição , o direito a obter
indenizaçã o foi também transmitido. porque é acessório do
direito de propriedade" (Ap. 379.21 O, 2" Cãm. do 1° TACSP,
j. 4/11/1987, rei. Maurício Vlcligal, v.u .. RT 628/138).

Por fim, é de se frisar que quando a lei faz
referência ao proprietán'o ou inqw1ino, t391 como
pessoas sujeitas à insegurança, desassossego
ou insalubridade, quer indicar o titular do
domínio e todas as pessoas que ocupem ou
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É também desimportante que o dano ou
incõmodo seja produzido pelo proprietário em
pessoa ou qualquer possuidor, como, por exemplo, um inquilino.t41 i

De outro lado, a contigüidade da edificação
não é obrigatória à proteção legal, pois "a distância entre os imóveis não descaracteriza a
relação de vizinhança, que, para o Direito, é
fato que possui significado mais lato do que em
linguagem comum, considerando-se prédios
vizinhos aqueles que podem sofrer repercussões de atos propagados de prédios próximos."t42i
5. SOSSEGO

O sossego protegido pelo Código concerne
ao estado de quietação necessário ao descanso, repouso ou à concentração do homem
comum. Trata-se, pois, da ausência de ruídos
ou vibrações que possam causar incômodo,
interferindo no trabalho ou descanso a que
todos temos direito.
Como salienta WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, ao tratar do uso nocivo da
propriedade, "o legislador tutela o sossego,
que advém da calma, da tranqüilidade e da
quietação. A poluição sonora provoca distúrbios no organismo, diminuição do trabalho
intelectual e cansaço físico. Neutralizando o
repouso. impede que recuperemos as nossas
forças e energias. "t4 3i
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.
Assim é que o Código Civil Brasileiro, em
seu artigo 554, concede a qualquer pessoa o
direito de impedir que a má utilização da propriedade perturbe seu sossego, como vimos acima.
Na aferição da nocividade da utilização
da propriedade é fundamental a consideração
da zona na qual o imóvel se encontre e da sua
natureza, pois para um imóvel residencial um
ruído que ultrapasse 30 decibéist44 l pode ser
considerado perturbador enquanto o mesmo
32

ruído poderá sequer ser percebido numa zona
industrial.
Entre nós, ao que estabelece a NBR 10. 152,
o rúvel para conforto acústico em donnitórios é
de 35 dB(A). enquanto que para salas de estar,
de 40 dB(A).t451 Acima d esses valores, os ruídos
são capazes de prejudicar o sossego.
Algumas localidades, como no município
de São Paulo, o rigor é ainda maior; a Lei
nº 11.804, de 19/6/95,l46l estabelece, em seu
artigo 2º , serem prejudiciais à saúde e ao
sossego público emissões de ruídos em rúveis
superiores ao traçado pela NBR 10.151 , da
ABNT, que fixa para ambientes internos (com
janela fechada) em zo nas estritamente
residenciais, um limite de 30 dB(A). t471
(41) - Cf. ORLANDO GOMES, Direitos reais. 4 • ed .. Rio de
Janeiro. Forense. 19 73. item 138. pág. 189. Em qualquer caso,
a ação deve ser promovida con tra aquele que utiliza o imóvel
de modo nocivo. "Assim, se o imóvel estiver ocupado pelo
locatário e este lhe estiver da ndo uso prejudicial â saúde, ou
ao sossego do vizinho, contra aquele e não contra o proprletãrio
deve ser proposta a ação" (1 ° TACSP, ADCOAS em. 68.3 11) .
(42) - Ap. 379.210, 2~ Câm. do l º TACSP, j . 4/1 1/1987. rei.
Maurício Vidigal, v.u .. RT628 / 138. Como corretamente obser -

va LAURO LAERTES DE OLIVEIRA, "n ão se deve entender
como propriedade vizinha exclusivamente a propri edade
confinante, mas se compreende até aq uela localizada a certa
distância, desde que prejudique a segurança. o sossego ou a
saúde (... ). E. no caso de edifícios de a partamentos deve
considerar propriedade vizinha não só os apartamentos do
mesmo andar como também o do pavimento inferior ou superior, sempre que caracterize o mau uso ela propriedade" (Condomínio e direitos d e vizinhança, 4• ed. , Curitiba, Juruâ, 1977,
pãgs. 24/25).
(43] - O uso nocivo da propriedade, RF 249 /395 (o trecho se

encontra na pág. 396).
(44) - V. sobre a indicação dos 30 dBs como limite mínimo para
o silêncio noturno, v. tabela da NBR 10.1 5 1, no titulo Limites
Legais da Poluição Sonora (acima): Poluição Ambiental. EGON
FELIX GOTTSCHALK. RF236/273 (principalmente págs. 274/275),
no qual o autor comenta artigo da revista alemã Bunte /lustriente
(n• 3, de 12/1/1971). intitulado Barulho Encurta Nossa Vida.
Indicando que ruídos a partir de 30 dBs'(A) são capazes de
provocar interrupção do sono': v. Interessante estudo da lavra
de UALFRJDO DEL CARLO. intitulado: Efeito do Ruído e das
Vibrações sobre o Homem. pub. em sua obra Controle do ruído,
3 • ed., !PT, São Paulo, 1980, págs. 67/74 (trecho â pág. 71 ).
(45) - A NBR 10.152 apresenta valores mínimos e mâximos.
Aqueles correspondem ao conforto. e estes aos chamados
limites aceitáveis. A partir desses últimos o ruido pode implicar
risco â saúde. Os limites aceitá\·eis máximos são de 45 dB(A)
para dormitórios e 50 dB A para salas de estar. A aplicação
desses critérios obedece á determinação do CONAMA, como
tratamos acima no titulo Limites legais da poluição sonora.
(46) - Que dispõe sobre a a•·aliação da aceitabilidade de ruídos
na Cidade de São Paulo \1::.ando o conforto da comunidade".
(47) - V. o quanto já a.'lotarr.os no titulo Limites legais da
poluição sonora.
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comprometer a saúde (pela ausência de recuperação de energias, dentre outras coisas) e a
própria segurança do indivíduo (pela acentuada
queda dos reflexos diante da ausência de descanso necessário, por exemplo, expondo-o a perigos
inúmeros).

Por sua vez, também importa saber o tipo
de ruído verificado, pois os ruídos descontínuos,
como os decorrentes de impactos,14s1 podem,
por exemplo , interromper o sono com mais
facilidade do que os contínuos. Para os ruídos
flutuantes, o nível que causa o incômodo é
significativamente menor do que aquele que o
acarretaria a partir de um ruído constante, 1491
peculiaridade que recomenda especial atenção
para essa particularidade.15o1

No Brasil, conforme estabelece a NBR
10.152, o nível limite para ruídos em dormitórios
é de 45 dB(A). e, para salas de estar, é de 50
dB(A).1531 A partir desses últimos, o ruído pode
implicar risco à saúde. 1541

6. SAÚDE

Como a regra federal que fixa esses
parâmetrosl55l é tida como norma geral, 1561 os Estados e Municípios podem estabelecer rigor ainda
maior. É , por exemplo, o que acontece no Município de São Paulo, no qual a Lei n º 11 .804, de
19/6/ 1995,1571estabelece, em seu artigo 2º, serem
prejudiciais à saúde e ao sossego público emissões
de ruídos em níveis superiores ao traçado pela
NBR 10.151, que fixa para ambientes internos
(com janela fechada) em zonas estritamente
residenciais, um limite de 30 dB(A) .158l

Além de proteger o sossego dos indivíduos,
a s normas de vizinhança resguardam, igualmente, sua saúde e segurança
O sossego concerne ao descanso , repouso
e tranqüilidade que o homem necessita para
repor suas energias e bem desempenhar suas
atividades. Já a saúde diz respeito ao estado
da pessoa cujas funções estão normais. Ao
conjunto das condições favoráveis à saúde dáse o nome de salubridade.151 1
"Em defesa ela saúde dos proprietários,
moradores ou freqüentadores dos prédios
urbanos ou rurais, podem ser tolhidas todas
as atividades ou emissões de vizinhança que
lesem ou ponham em risco o bem-estar físico
e psíquico das pessoas sujeitas aos seus efeitos. Não se conhece discriminação legal do que
constitua ofensa à saúde, uma vez que esta
pode ser comprometida por agentes físicos,
químicos, biológicos e até mesmo por fatores
psicológicos de desassossego ou inquietação
aos vizinhos. Tanto ofende a saúde do vizinho
o que mantém em seu quintal água empoçada
propiciadora da proliferação de pernilongos,
como o que produz em sua oficina ruídos
enervantes, ou emanações tóxicas, corrosivas
ou malcheirosas". 152i

(48) - Ou seja, aqueles "produzidos por percussão sobre um
cor po sólido c transmitidos através do ar" (Cf. TB 355/ 1989,
n • 2 .43. norma da ABNT que define os lermos mais comun s
empregados em acústica de edificações de u so residen ci al e
comercial).
(49) - V .. a respeito. di sser tação de UALFRIDO DEL CARLO.
Ruído urbano, ed. própria. São Paulo. 1979, p ágs. 9/10.
(50) - Justamente pelo maior potencial nocivo. a NBR 10.151.
que dispõe sobr e "avaliação do ruido em ár eas h abitadas".
estabelece condição especial par a a avaliação de ruídos de
impacto. Em tais verificações deve-se corrigir o nível do ruído
utili zando-se o "valor máximo medido com o medidor de nível
de pressão sonora ajustado para resposta r ápida (fasl). acrescido de 5 dB(A)" (item 5 .4.2).
(51) - Cf. Michaelis - Moderno Dicionário da Língua Portuguesa,
versão eletrónica , ver bete salubridade.
(52) - H ELY LOPES ME!RELLES. in D ire ito de construir, 8" ed ..
São Paulo. Malhei ros. 1990. págs. 39/40.
(53) - V . n ota 45 acima.

Importante notar que, em muitos casos, as
perturbações sonoras podem molestar, simultaneamente, o sossego, a saúde e a própria segurança dos vizinhos. Embora diversos trabalhos
científicos indiquem níveis de ruído a partir dos
quais se produzem danos objetivos à saúde das
pessoas (tais como lesões auditivas, alterações
cardíacas e vasculares etc.), fato é que afora os
danos mais facilmente delineáveis, os inúmeros
outros se inter -relacionam, como no caso dos
ruídos que impedem o repouso, acabando por

(54) - A própria Resolução n 2 1. de 8/3/1990. do CONAMA
estabel ece. no seu i n ciso li , serem prqjudiciais à saúde e ao
sossego público "os ruídos com níveis superior es aos con sider ados aceitáveis pela n orma NBR 10.152".
(55) - V. nota anterior.
(56) - V. o quanto já dissemos acima. n o títul o Limites legais
da poluição sonora, sobre a competência concorrente para
criação de normas sobre essa matéria.
(57) - Que dispõe sobre a "avaliação da aceitabilidade de ruídos
na Cidade de São Pau lo. visando o conforto da comunidade" .
(58) - V. o quanto j ã an o tamos no título Limites legais d a
poluição sonora.
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7. SEGURANÇA

lento ou profundo, assegurando-se, principalmente a reparação física. Na segunda parte,
onde o sono rápido ou paradoxal é maior, assegura -se a reparação n ervosa. Nas fases paradoxais, o sono é relativamente leve e pode ser
perturbado por ruídos fracos , o que irá impedir
ou entravar a reparação do sistema nervoso"'63l.

A noção de segurança diz respeito ao afastamento de qualquer perigo pessoal e patrimonial.
"Se algo afeta a nossa própria incolumidade ou
compromete a nossa integridade patrimonial, temos o direito de invocar o aparelhamento juridico,
posto à disposição da coletividade, para nos colocarmos a salvo da lesão com que somos ameaçados ou atingidos".'591

8. CRITÉRIO PARADETERMJNAÇÃO DA
NOCIVIDADE DA trrlLIZAÇÃO DA PROPRIEDADE

No que con cerne às perturbações sonoras,
diversos são os seus reflexos na segurança das
pessoas bem como na de seus bens. Vibrações
intensas podem afetar a estabilidade de uma
parede. laje ou de toda uma edificação. Barulhos
constantes, aptos a impedir o repouso, podem,
por diminuição de reflexos, sujeitar um indivjduo
ao risco de sofrer um acidente automobilístico,
por exemplo.

À idéia de mau uso, do artigo 544 do Código
Civil, se opõe a de uso normal ou uso regular.
Segundo o preceito contido no artigo 160, I. do
mesmo diploma. não constituem atos ilícitos
aqueles praticados no exercício regular de um
direito reconhecido. A contrano sensu. os atos
praticados no exercício não-regular de um direi-

Merece destaque. com efeito, o problema
dos ruídos nos periodos de descansd601 que,
quando capazes de impedir ou interromper o
sono, são especialmente perigosos. A inúmeros
riscos está eÀ.rposto quem é privado do descanso
que necessita. Tal circunstância induz o indivíduo a um estado de torpor, diminui seus reflexos, reduz sua capacidade de concentração e
raciocínio. Na medida em que o desgaste se
acumula a pessoa fica cada vez mais debilitada,
exposta a complicações físicas e mentais. O esgotamento n ervoso, nesses casos, pode ser critico, e não menos importante.'61 1

(59) WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO. O uso nocivo da
propriedade, RF249 /395 (o trecho se encontra na pág. 396).
(60) - Propositadamente. deixamos de utilizar a expressão
"ruídos not urnos'', dado que exclui, a nosso ver sem razão, a
s ituação daqueles qu e trabalham à noite. Teriam as pessoas
que trabalham durante a noite menos direito ao repouso do
que aquelas que trabalham durante o dia? A propósito. como
bem observou ARISTÓTELES ATHENIENSE, em se tratando de
poluição sonora. não se justifica a transigência tanto do julgador
como do legislador com os ruídos verificados durante o dia, de
modo que o respeito ao sossego alheio somente seja preservado. com maior rigor. no período noturno (Legitimidade e
conveniência da repressão judicial à poluição sonora. artigo
publicado in RF245/434, onde o autor destaca. em corroboração à sua opinião, que idéia da limitação dos ruídos a pen as
aos períodos noturnos seque r encontra base legal. no que atine
à norma pena l - a rtigo 42 da LCP). Anote- se. nesse passo, que
as normas do Código Civil relativas ao uso nocivo da propriedade também não estabelecem tal distinção. No m esmo diapasão
o magistério do eminente jurista JOÃO NASCIMENTO FRANCO: "Muitos supõem que o barulho deve ser coibido a penas
depois das 22 horas. Trata-se de engano, porque o Incômodo
aos vizinhos tem de ser evitado em qua lquer hora do dia ou
da noite e o barulho excessivo impede o trabalho nas horas
úteis e o repouso no fin a l do dia. Na medida e m que lesa a
paz e o sossego a lheio, o barulho tem ele ser coibido independentemente do horário em que é produzido" (Condomínio, cit.,
item. 178, pág. 139, fazendo remissão a precedente jurisprudencial constante da JTACSP-Lex 157 /83).

De outro lado, a interferência dos ruídos
sobre o sono. mesmo quando o indivíduo consegue dormir, não é menos grave. Na verdade é
mais perigosa ainda pela su a a ção muitas vezes
despercebida. '621
Nesses casos só ocorre uma ilusão de
adaptação ao ambiente poluído. Como bem já
assinalou PAULO AFFONSO LEME MACHADO,
"essa adaptação é só aparente, pois se deixa de
analisar os incômodos sofridos durante a noite.
Pessoas que foram submetidas a controle de
eletroencefalogramas, eletrocardiogramas etc.,
mostram efeitos nocivos do ruído durante o
sono. O sono assegura reparação da fadiga física
e da fadiga mental ou nervosa do indivíduo. O
sono é composto de várias etapas, cujas durações variam no curso da noite. Primeiramente,
h á uma preponderância dos estágios de sono

(61) - Destacando a gravidade das conseqüências dos ruídos
sobre o controle emocional das pessoas, JOÃO NASCIMENTO
FRANCO noticia caso no qual um oficial de justiça chegou a
perder o con trole de seus nervos e acabou assassinando o
vizinho que o perturbava há vários d ias com barulho excessivo,
fazendo menção a casos paralelos ocorridos em diversos outros
países (cf. Condomínio. cit .. item 180, pág. 142, onde o autor
se reporta à matéria publicada no periódico Folha de S . Paulo
de 10 e 17/5/64).
(62) - A respeito, v. o quanto já falamos no título Efeitos nocivos
da poluição sonora. acima.
(63) - Direito ambiental brasileiro, 8• ed .. São Pau lo, Malhei ros.
2000. págs. 596/597.
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to serão ilícitos, noção a que corresponde o
abuso de direito. 164l

dano ao sossego, à saúde ou à segurança do
vizinho, como a utilização normal (em princípio,
apenas) de outra propriedade que, por defeito
construtivo (não dispondo, por exemplo, de
suficiente isolamento acústico), acabe por lesar
aqueles mesmos bens dos habitantes vicinais.

O princípio geral a que se subordinam as
relações de vizinhança é o de que o proprietário
ou morador não pode exercer seu direito de
modo a que venha prejudicar o sossego, a saúde
ou a segurança dos que habitam os prédios
vizinhos. 1651

Assim, se alguém, num edificio de apartamentos, por colocar assoalho de madeira em seu
piso, sem isolamento acústico suficiente, acaba
por prejudicar o sossego, a saúde ou a segurança de seu vizinho, do andar imediatamente inferior, por, simplesmente, caminhar em seu apartamento, é evidente que aí se verificará má utilização da propriedade. A utilização normal de coisa
defeituosa não pode ser considerada legítima
quando lesa o repouso e a tranqüilidade alheia.

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 artigo 544 do CC, conjugada
com as normas relativas à poluição sonora, 166l 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. l 67l

O uso de um imóvel com defeito de isolamento acústico não pode ser considerado exercício regular de um direito, pois ninguém pode
se arvorar no direito de utilizar uma coisa que,
por imprópria ao seu uso, causa dano a outrem
com a simples e regular utilização a que se
destinaria se perfeita estivesse.

Acrescente-se que as normas legais que
estabelecem níveis sonoros capazes de produzir
dano ao homem comum, como vimos acima, já
ponderam e diferenciam inúmeras condições de
zona e finalidade da área, não sendo, pois, tais
circunstâncias, óbice ao reconhecimento do
abuso .

Assim, se determinado imóvel não se encontra em condições de ser utilizado regularmente, seu uso normal pode ser considerado
mau uso se dele advier dano aos bens protegidos
pelo artigo 544 do CC.

Por outro lado, não autoriza a extravagante
utilização do imóvel a eventual anterioridade ou
pré-ocupação. "Nenhum vizinho tem direito de
produzir os danos, importunações, incômodos,
desassossego e perigo que entender só porque
ocupou a vizinhança antecipadamente, fazendo
tábula rasa do direito alheio e da legislação
reguladora da boa convivência entre proprietários confinantes ou próximos". l68l

(64) - Cf. WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, Curso de
Direito Civil - Parte Geral. 25ª ed., São Paulo. Saraiva, 1985,
pãg. 282.
(65) - Cf. ORLANDO GOMES, Direitos Reais, 4ª ed., Rio de
Janeiro, Forense, 1973, item 138. pág. 189.

(66) - V., acima, título: Limites legais da poluição sonora.
(67) - 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 obsta nte
a utilização do imóvel possa ser considerada normal. na perspectiva de quem o utiliza.

9. USO NORMAL DO IMÓVEL COM
DEFEITO

(68) - Ap. 379.210. 2ª Cãm. do 12 TACSP, j. 4/11/1987, rei.
Maurício Vidigal. v.u .. RT628/ 138. O julgado traz interessante
complementação ao afastamento da idéia da pré-ocupação, ao
a nalisar o caso de poluição industrial julgado no acórdão: "A
liberdade de q ue goza o industrial quando vive só no seu lugar
deve cessar quando surge o direito do vizinho que depois se
instalou. porque as liberdades primitivas cessam quando
surgem a vida social e a civilização. trazendo consigo direitos
alheios , que devem ser respeitados" (ob. e loc. cits.). "A teoria
da pré-ocupação sustentada por Demolombe não encontra
defensores. em termos absolutos. no estágio atual da doutrina .
Não se admite, em verdade, que a ocupação anterior pelo
proprietário do imóvel responsável pelas emissões acabe resultando em direito adqui rido de perturbar o sossego a lheio ou
de desvalorizar o prédio vizinho" (ob. cit., pág. 147).

Embora a noção de mau uso, só alcance,
de ordinário, o excesso ou desvio no exercício
de determinado direito, não se pode deixar de
considerar igualmente imprópria, e abarcada
por esse conceito, a utilização para determinada
finalidade de coisa que não se encontre em
condição de ser assim utilizada adequadamente.
Noutras palavras, tanto é mau uso, a utilização anormal de uma propriedade que, em
razão do excesso do agente, venha a causar
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embaraço ao bom uso das mesmas partes por
todos". 17ol

É tão abusiva a utilização de um imóvel
que produz ruídos excessivos, como aquela que,
embora produzindo ruídos singelos, acaba, por
falha construtiva, transmitindo-os ao vizinho de
modo excessivo.

O transgressor ficará sujeito ao pagamento
de multa prevista na convenção ou no regulamento do condomínio, além de ser compelido a
abster-se da prática do ato considerado nocivo. 17 11

Por isso tudo, transparece que o mau uso,
no que concerne a ruídos nas relações vicinais,
não pode ser examinado apenas no que concerne
à simples produção de barulho anormal. Cumpre verificar, igualmente, se a edificação possui
suficiente capacidade de interrupção ou atenuação de sua transmissão para os vizinhos, a
ponto de resguardar a estes o sossego, a saúde
ou a segurança a que têm direito.

Não obstante, n a prática, muitas vezes a
ação cominatória e, conforme o caso, indenizatória, será mais eficiente na solução do problema,
em comparação ao recurso aos expedientes
condominiais para mesmo fim. 1721
Por outro lado, não se pode esqu ecer que,
pela contigüidade das unidades a utônomas, a
medida de tolerância para os ruídos, nos edificios
de apartamentos, deve ser mais restrita que a
decorrente das obrigações normais de vizinhança, pois, do contrário, restaria inviável a vida em
apartamentos. 1731

O limite que se h á de antepor, para uma
satisfatória interpretação do artigo 544 do CC,
na verdade, não deve ser o do uso normal, mas
o da tolerabilidadenormal. Este tem perspectiva
muito mais apropriada (a do indivíduo que está
sujeito à perturbação) do que aquele (que enfoca
o problema sob a ótica limitada de quem produz
o ruído). pois, na verdade, o que n ão pode ser
lesivo aos direitos em pauta é o resultado do ato
vicinal, não este em si mesmo.

m - RESPONSABD.JDADE DO CONSTRUTOR PEIA FALTA DE ISOI.AMENTO ACÚSTICO DO IMÓVEL
11. DEFEITO DE CONSTRUÇÃO CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE ISOI.AMENTOACÚSTICO ADEQUADO A FINALIDADE DO IMÓVEL

Portanto, se a conseqüência do uso normal
de um imóvel é nociva aos vizinhos, repita-se por falha ou insuficiência construtiva - não h á
como se considerá-lo legítimo. A ninguém é dado
utilizar seu imóvel de modo nocivo, ainda que
não ultrapasse os limites do que se possa, de
ordinário, ser considerado normal

Não é novidade o enorme descaso quanto
à questão do isolamento acústico nas construções civis em nosso País.
A negligente atitude, porém, reclama severa
repreensão, dado que privilegia o interesse econômico dos responsáveis tanto pelos projetos
como pelas respectivas execuções das edificações,
em detrimento do sossego, saúde e segurança de
muitos que, por não saberem exatamente a gravidade dos males a que estão expostos, acabam
por se resignar diante do problema.

10. DISPOSIÇÕES ESPECIAIS RELATIVAS
AO USO NOCIVO DA PROPRIEDADE NOS CONDOMÍNIOS EM EDIFÍCIOS (IEI ~ 4.591/64)

A par das regras relativas ao mau uso da
propriedade contidas no Código Civil, a Lei
n º 4.591 , de 16/ 12/ 1964, estabelece restrições
próprias, dando especial ênfase em proibir, a
qualquer condômino ou morador, "a utilização
de sua unidade autônoma de forma nociva ou
pengosa ao sossego, à salubndade e à s egurança dos demais condôminos ou moradores. '169 l

Atento a esse estado de coisas, bem já
constatou JOÃO GUALBERTO DE AZEVEDO
BARINQl74 1 que "tendo ouvido falar algumas vezes
(69) - Cf. artigo 10. III. segun da p arte. da Lei n • 4 .59 1 / 64,
combinad o com o artigo 2 0 da m esm a lei.

Pela referida norma, "cada condômino tem
o direito de usar e fruir, com exclusividade, de
sua unida de autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados, umas e outros, às normas d e boa vizinhança, e poderá
usar as partes e coisas comuns de m aneira a
não causar dano ou incômodo aos d emais
condôminos ou moradores, nem obstáculo ou

(70) - Artigo 19 da Lei n 2 4 .59 1 /64 .
(71 ) - Cf. artigo 1O. § 1°. d a Lei n • -1.59 1 /64.
(72) - Muilo emb ora a u tilização destes não exclua n em con stitua p r essuposlo ao recurso àqueles meios.
(73) - Cf. JOÃO NASCI M ENTO FRA.'\"CO. Condomín io, cl t .. ilem,
181 . p âgs. 142/143 , onde o autor faz r efer ência à opinião de
WILSON DE SOUZA CAM POS BATAL.HA.
(74) - Responsável pel a ár ea de acústica em edificações no
I n stiluto d e Pesquisas T ecn o!é!:ka:> liP11.
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em 'conforto acústico' muitos colocam o assunto
no plano do bem-estar supérfluo, esquecendose que por falta de cuidados acústicos, parcelas
expressivas das nossas populações podem estar
trabalhando e repousando em circunstâncias
adversas. O prejuízo ao desempenho e à saúde
dessas pessoas está sendo simplesmente abstraído pelos que confundem 'conforto acústico'
com 'salubridade acústica175l ' ".

12. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR

Segundo estabelece o artigo 1.245 do Código
Civil, "nos contratos de empreitada179 1 de edificios
ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante
cinco anos pela solidez e segurança do trabalho".
Como se sabe, a expressão "solidez e segurança" da obra, constante no artigo 1.245 do CC,
não estreita, como numa primeira análise poderia fazer parecer, a responsabilidade do empreiteiro, apenas aos aspectos estruturais da obra,
propriamente ditos.

Na atualidade, diante das normas legais
existentes sobre a matéria, verifica-se que essa
situação só se perpetua por conta da inércia de
suas vítimas que. ignorando os recursos que o aparelhamento juridico lhes disponibiliza, incluindo
nestes as exatas regras legais a respeito, acabam
por imaginar-se equivocadamente impotentes para
exigir responsabilidade de quem a tem.

Como ensina PONTES DE MIRANDA, a
amplitude é bem maior: a solidez liga-se ao que
se construiu, isto é, ao objeto. A segurança concerne
ao sujeito, não obstante a causa haja de se encontrar na construção. Desse modo, se, por exemplo, uma construção não oferece condições de
higiene e saúde aos seus moradores, nela está

Diante das avançadas normas sobre poluição sonora, de que já tratamos acima, é perfeitamente enquadrável como defeito de construção um
isolamento acústico inferior aos limites traçados
pela NBR 10.152.1761

(75) - I solação s onora de paredes e d ivisórias, artigo pub. in A
constnição de São Paulo, São Paulo, n • 1937, págs . 19/24, ed.
de 25/ 3/ 1985. V. ainda nota 1 acima.

Note-se que nem mesmo o eventual cumprimento das normas edilicias municipais no que
concerne à espessura de lajes, paredes e
especificação de materiais, afastaria a responsabilidade pela insuficiência do isolamento, pois a
observação dessas normas, por si só, é incapaz de
garantir a salubridade, segurança e muito menos
o sossego dos seus habitantes, limitando-se apenas a , quando muito, assegurar a solidez da obra.

(76) - De se n otar qu e a necessidade de observa ção da NBR
10.1 52 decorre de nor ma de âmbito federal, havendo Estados e
Municípios que estabelecem limites mais estreitos, como ocorre
na cida de de São Paulo. na qual a Lei n • 11.804/95. artigo 2•.
manda respeitar a NBR 10 .151. V. o qu anto j á pon deramos acima
no titulo Limites legais da poluição sonora.
(77) - Neste sentido, destacando a persistência da responsabilidade pelos ruídos , a pesar da observação de normas e padrões
oficiais. v. PJ\UW AFFONSO LEME MACHADO. ob. cil., p ág. 611.
(78) - Cf. Ap. 662.226-2, 2 8 Cám. do l º TACSP, v.u ., rei. Paulo
Guimarães, j. 7 / 2/1996, ..ffACSP.Le.x 157/83. Trecho a págs. 85/
86. Em igual sentido, quan to à a u torização pelo Poder Público
para funcion amento: "Direito de vizinhança. Uso nocivo da propriedade. Quadra de esportes utilizada por alunos de ins tituto
de educação. Imóvel s itu ado em zona estrita mente residencial.
Ru ído prejudicial à tranqüilidade e segurança dos vizin hos,
acarretando desvalorização de seu s imóveis. lrrelevãncia d e o
estabelecimento ter a u torização do Poder Público para funcionar,
fato que não o desobriga de conter a a tividade dentro de condições
de normalidade própria e específica da região. Ação cau telar de
in terdição procedente. Aplicação do artigo 554 d o CC" (Ap.
427.445- 1, 2! Cãm. do l v TACSP. v.u., j. 2 1/3/ 1990. rei. Bruno
Netto, RT656/ 11 3).

No que concerne a isolamento acústico, o
que conta é o resultado final da edificação. Se há
transmissão de ruído entre uma unidade e outra,
ou entre o ambiente externo do edificio como um
todo e o interno, a ponto de perturbar o sossego,
a saúde ou a segurança de quem habita qualquer
delas, segundo os limites legais vígentes, h á defeito
de construção, não obstante o empreiteiro possa
ter construído uma laje duas vezes mais grossa
do que a exigida pela municipalidade.1771

(79) - Em sentido la to. A responsabilidade persiste, n ão obstante,
m uitas vezes, o vínculo obrigacional não decorra propriamente
de contraio de empreitada. Ponderando esse aspecto: "Quem
cons trói. garante a solidez e a segu rança da obra durante o
qüinqüênio, e os terceiros adquirentes s ub-rogam-se nas pretensões
que competiram ao anterior dono da obra , qu e ao aliena r as
unidades residenciais transmite ao comprador todos os seus direitos e ações relativos ao prédio transacionado (REsp. n v 7.363/SP,
rei. Alhos Carneiro). Pouco importa que não se cogite no caso
concreto de empreitada: qu em vende coisa a ser por ele con struida
assume obrigação análoga à do empreiteiro (cf. REsp. n v 27.2237 /RJ, rei. Ed uardo Ribeiro) " (REsp. n° 23.672-5/PR. 4" Turma
do STJ , rei. Barros Monteiro, j. 13 / 6/ 1995, v.u .. JSTF e TRF-Lex
79/1 18. Excer to do voto do rela tor - pág. 12 1).

Além desse elementar argumento, não se
pode esquecer que responsabilidade a ssegurada
pelo artigo 1.245 do Código Civil não poderia ser
afastada por norma municipal, ainda que se lançasse mão de grande esforço de hermen êutica. O
Código Civil, por ser federal, se sobrepõe às normas municipais,1781 não sendo lícito a qualquer
pessoa alegar que o cumprimento destas a liberaria ou faria presumir o daquele.
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dispos itivos, quando for identificado, nos contratos de construção (lato sensu), a figura do
consumidor a enquadrar a relação como de
consumo, nos moldes do que dispõem os artigos
2 2 e 3 2 do CDC.

presente o defeito relativo à segurança (cf. RJTJRGS
114/375. No mesmo sentido: RSTJ 59/284).1801
É, pois, o caso do defeito consistente na falta
de isolamento acústico adequado da edificação,
que furta aos usuários do imóvel, condições núnimas de higiene mental, saúde e segurança,
como vimos acima ao tratar do uso nocivo da
propriedade.

O CDC trouxe grande modificação para a
tradicional teoria dos vícios redibitórios, cujas
hipóteses receberam nova disciplina e roupagem
n a norma consumeirtsta (v. artigos 18 a 25 do
CDC - vicio do produto ou serviço).

Por isso, com acerto anota PAULO AFFONSO
LEME MACHADO, que "os incorporadores de
edificios e os construtores de estabelecimentos ou
de residências vizinhas de notórias fontes de
poluição sonora têm co-responsabilidade de empregar materiais e sistemas de vedação da entrada
do som".181 1

Por outro lado, em seus artigos 12 a 17, o
mencionado diploma cuida da responsabilidade pelo
fato do prcxiuto ou serviço, que abrange a reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes da construção.
No quanto nos interessa neste trabalho responsabilidade do construtor pelo defeito consistente na falta de isolamento acústico adequado
- importa observar que tanto haverá suporte legal
no sistema do Código Civil como na norma
consumeirista, muito embora existam inúmeras
diferenças de tratan1ento entre ambos, como os
prazos de garantia e de prescrição, necessidade ou
n ão do elemento culpa, ônus da prova etc., não
sendo poucas as divergências doutrinárias e jurisprudenciais a respeito.

Não é por acaso, que, como vimos acima, na
cidade de São Paulo, a Lei n 2 11. 780, de 30 / 5 /1995,
exige que os proprietários ou incorporadores de
novas edificações a serem erigidas no Município
de São Paulo adotem as providências técnicas
para que essas edificações protejam os usuários
contra a poluição sonora própria do local, sendo
obrigatóno, para as edificações cujo uso predominante seja habitação em condominio, laudo
técnico do nível de sons e ruídos próprios do local,
juntamente com os projetos de edificações a serem
aprovados pela municipalidade.

De nossa parte, entendemos que o CDC não

No que concerne ao aspecto temporal da
responsabilidade do construtor, os cinco anos aos
quais se refere o artigo 1.245 do CC se apresentam
como prazo de garantia da obra. A ação para
reclamar a responsabilidade do construtor, contudo, não prescreve com o lustro, mas sim ao final
dos vinte anos estabelecidos no artigo 177 do CC.

(80) - Assim esclarecen do: "É p acifico o entendi m ento de qu e
a locu ção solidez e segurança do trabalho n ão restri nge a
respon sabilidade cio em p rei teiro ou construtor às hipó teses em
qu e h aj a ri sco de ruína el a obra. Con firam-se nesse sen tido os
REsp's n ºs 27. 223 -7 /RJ. 32.239-3/SP e 37.556-8/SP. todos da
relataria cio M in ist ro Ecluarclo Ribeiro; REsp n • 49.89 1-0/PR.
relator M i nistro Costa Lei te" (REsp. n • 2 3 .67 2-5/PR. 4• Tu rma
cio STJ. rei. Barros Monteiro. j. 13/6/ 1995. v.u., JSIFe 1RFLex 79/
118. Excerto do voto cio rel ator - p ág. 122). "O artigo 1.245 do
Côcligo Civil eleve ser i n terpretado e aplicado tendo em vista as
realiclacles da con st rução civil n os dias atuais. Vazam entos n as
instalações hidráu licas . con s ta tados p ericialm en te e afirmados
com o defei tos de m aior gravidade n as instâncias locais. Prejuízos
i nclusive à saúde cios m oradores. Não é seguro um edifício qu e
não proporcion e a seus m or adores con dições nor mais de
h abi tabilidade e salubridade" (REsp. n • 1.882 / RJ. 4º Turma do
STJ. r ei. Alhos Cameiro. j . 6/3/1990, v. u .. J STFe mFi..e.x. 10/ 157).

Como ensina HELY LOPES MEIRELLES,
"desde que a falta de solidez ou de segurança da
obra apresente-se dentro d e cinco anos de seu
recebimento, a ação contra o construtor e demais
participantes do empreendimento subsiste pelo
prazo prescricional comum de vinte anos, a contar
do dia em que surgiu o defeito".182! 183!

(81) - Ob. cit.. pág. 610.
(82) - Direito de construir. 8" ed .. ci t.. págs. 259/260. V. tb.
Súmula n º 194 do STJ: RF 127/ 433. 178/789 e 2 75/35 2,
referidos pelo autor.

13. SUBSISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR COM O ADVENTO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

(83) - Esse. aliás . o entendimento pretorian o: "Comprovado o
n exo da cu l pabilidade. r esponde o constr utor pelos vícios da
con strução e o prazo do artigo 1.245 do CC em caso qu e tal
é ele garantia da ob ra. sendo que o demandan te qu e con tratou
a con slr ução tem prazo de ,;me anos para propor ação de
r essarcimen to, que é l apso de tempo pr escricional" (REsp.
n • 4 1.527-6-SP. 3 ª Turm a do STJ. j. 22 /3/ 1994. rei. Min.
\Valdemar Zvei ter. R STJ 62 393). Em igu al senlido: RSTJ
23/402 , Boi. AASP 1.708/ 243 .

A partir do advento do Código de Defesa
do Consumidor (Lei n 2 8.078, de 11/9/ 1990),
para uma completa abordagem da m atéria relativa à responsabilidade do construtor, passou
a ser necessário também a análise de seus
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O problema das perturbações sonoras nas edlflcações urbanas condomlnlals

limitou a eficácia dos direitos e deveres relativos

situado nas proximidades da Avenida Paulista,
em São Paulo, por conta do nivel de ruído ao qual
ele está sujeito. 189l

à responsabilidade da construtora pela solidez e

segurança da obra (artigo 1.245 do CC, que recebeu, no diploma civil, tratamento diferenciado),
apenas estabeleceu complementação que há
muito já se fazia necessária.
Como bem observa CLÁUDIA LIMA MARQUES, "segundo dispõe o artigo 7 2 , caput, do
CDC, os novos direitos do consumidor previstos
no Código não excluem outros direitos previstos
na legislação ordinária anterior, como a garantia
do artigo 1.245 do CC, desde que compatíveis
com as novas normas".154 J 155l

Na mesma matéria, o arquiteto JOÃO
GUALBERTO DE AZEVEDO BARING, responsável pela área de controle de ruídos em edificações
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), entrevistado, enfatiza que não se deve pensar, por
outro lado, que a aquisição de um imóvel barulhento seja vantajosa por ser menor o seu preço.
A economia não compensa. "Para isolar o ruído
de uma janela, por exemplo. é preciso gastar o
equivalente a até dez vezes seu preço". 190l

Neste sentido, costuma-se dizer que o CDC
é um microssistemajurídico, na medida em que
não apenas convive com outros institutos já
preexistentes e encerrados em normas próprias,
como também cria erúoque próprio e aperfeiçoa
institutos jurídicos, como no caso dos vícios
redibitórios, responsabilidade civil, teoria geral
dos contratos e tutela coletiva dos consumidores. l86J

Assim, ao buscar indenização pelo defeito
de construção aludido, não se deve olvidar esse
importante aspecto patrimonial, pois a economia
feita pelas construtoras ao negligenciar a adoção
de medidas que reforcem o isolamento acústico
de seus edificios, seguramente não é repassada
ao consumidor final quando da venda dos imóveis em construção. Geralmente, nesse momento, sequer cogita-se a respeito.

Assim, tem-se entendido que o artigo 1.245
do CC remanesce aplicável dentro de sua estrita
hipótese a alcançar apenas a responsabilidade
pela solidez e segurança da obra, 157l pois, do
contrário, o CDC acabaria por diminuir um direito já outorgado ao próprio consumidor no que
concerne ao prazo de garantia (cinco anos) e o
de ação (vinte anos).

(84) - Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo.
Revista dos Tribunais. 1992. pág. 81.
(85) - Essa correta in terpretação do caput do arllgo 7 2 do CDC
está em consonância. aliás. com as regras de direito intcrtemporal
constantes dos §§ 1 º e 2º da LICC.
(86) - Cf. JOSÉ GERALDO BRJTO FILOMENO et atli: Código
Bras11eiro de Defesa do Consumidor. comentado pelos autores do
anteprqjeto, 6~ ed., Rio de Janeiro, Forense Univer sitária. 2000,
págs. 19. 20 e 135.
(87) - Neste sentido: "Quan to à compatibilidade da nova garantia
de adequação do produto. instituída pelo coe. com outras
garantias existentes na legislação ordinària, já nos manifestamos no sentido de sua utilização conjunta. com base no artigo
7 º do CDC. sempr e que compaUveis com as novas n ormas.
Assim, no contrato de empreitada o construtor responde durante cinco anos perante o dono da obra. por força do artigo 1.245
do CC" (CLÁUDIA LIMA MARQUES. Contratos no Código de
D (!/esa do Consumidor. cit., pág. 205): HELY LOPES MEIRELLES,
Direito de Construir. 8" ed .. 2000, cit.: nota 13. págs. 259/260.
Contra. em parte: CARLOS ROBERTO GONÇALVES. Responsabilidade Cim1, 6" ed., São Paulo. Saraiva. 1995. item 68, págs.
299/303. V. ainda REsp n • 66.565-MG, 4 " Turma do STJ, rei.
Sálvio de Figueiredo, v .u .. j . 2 1/ 10/1997, DJ 24/11/1997.
Nesse mesmo diapasão, após examinar profundamente o problema da responsabilidade cio incorporador ou construtor
diante do CDC. SÉRGIO C/\VALIERI FILHO conclui que nada
impede que se invoque a prescrição vintenária nos termos e
condições previstos n o artigo 1. 245 do Código Civil. sempre que
este for mais favorável ao consumidor (cf. artigo intitulado
Responsab11idade do I ncorporador/Construtor no Código do Conswnidor. artigo pub. in RF349/ 149. A passagem se encontra nas
págs. 152/153).

14. REFLEXOS DAS PERTURBAÇÕES
SONORAS NO VALOR DE MERCADO DOS
IMÓVEIS AFETADOS

Aspecto secundário, no que concerne à
urgência, mas com igual relevância do ponto de
vista patrimonial é o da desvalorização dos imóveis afetados por ruídos incômodos ou insalubres.
Com efeito, a emissão de ruido não apenas
lesa o sossego, a saúde e a segurança dos vizinhos como lhes acarreta, ainda, dano decorrente
da desvalorização de seus imóveis. "É incontestável que qualquer pessoa que pretenda comprar
ou alugar há de considerar a desvantagem que
representa tão inoportuna vizinhança", 188l ou, de
imóvel que não possua isolamento acústico adequado à sua finalidade.

(88) - Ap. 427.445-1. 2' Câm. do l º TACSP. v.u .. j. 21/3/1990,
rei. Bruno Netto. RT 656/ 113 (trecho a págs. 114/ 115).

Em reportagem publicada no jornal Folha
de S. Paulo foi constatada uma desvalorização de
até 35% no preço de um imóvel residencial,

(89) - Cf. edição de 28/6/ 1992, pág. 8-1.
(90) - Ob. e loc. cits .

..4.
REVISTA DO ADVOGADO

39

