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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS  –  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  –  IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE
DEMANDADA - DIREITO DE VIZINHANÇA –
INDENIZAÇÃO  –  BARULHO  PROVOCADO
PELO  FUNCIONAMENTO  DAS  MÁQUINAS
INSTALADAS NA EMPRESA RECORRENTE
–  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PERICIAL
ATESTANDO AS MEDIÇÕES DE RUÍDOS EM
NÍVEIS EXCESSIVOS   - PERTURBAÇÃO DO
SOSSEGO  DE  VIZINHO  –  NÃO
COMPROVAÇÃO  –  ÔNUS  DO  AUTOR  –
INTELIGÊNCIA DO ART.  333,  I,  DO CPC  -
DANOS MORAIS  NÃO CONFIGURADOS  –
PROVIMENTO DO APELO. 

  A ausência de prova pericial atestando que
os ruídos gerados pela indústria demandada
estavam acima dos níveis  permitidos em lei,
podendo  ser  considerados  prejudiciais  ao
sossego público, afasta o dever de indenizar.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima, 

ACORDAM,  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,   em  DAR
PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento
de fl. 257.

RELATÓRIO
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Cuida-se  de  apelação Cível  interposta  pela  ICCAP IND E
COM DE PLÁSTICOS E ALUMÍNIO em face de sentença que, nos autos
da ação de Obrigação de Fazer c/c  indenização por danos materiais e
morais,  movida  por  PAULO  SILVA  FRANCISCO,  reconhecendo  a
ocorrência  de  danos  morais  pelo  barulho  excessivo  produzido  pela
recorrente.  Daí  porque,  condenou  o  requerido  ao  pagamento  de
indenização a título de danos morais,  no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao
mês a contar da aludida decisão. 

Na origem, a parte autora sustentou ser residente em imóvel
vizinho ao estabelecimento da empresa promovida, a qual, durante muito
tempo, possui como instrumento de trabalho uma máquina de polir alumínio
que provoca barulhos e ruídos insuportáveis,  provocando incômodos em
toda a vizinhança.

Argumentou,  ainda,  que  a  poluição  sonora  decorrente  da
atividade industrial da promovida provocou vibrações e tremores que foram
responsáveis por diversas rachaduras nas paredes e teto da residência do
autor, bem como trincas e deslocamentos de cerâmica e azulejos.

Disse, ainda, que no ano de 2007 ajuizou ação perante os
Juizados  Especiais  da  Comarca  de  Cabedelo,  tendo  desistido  da
demandada em razão da necessidade de maior dilação probatória.

Sustentou que do ano de 2007 para cá apenas a questão
sonora  foi  melhorada  pela  promovida,  o  que  ocorreu  após  tratamento
acústico, restando, ainda, sem solução o problema decorrente dos tremores
ocasionado pelo maquinário.

Assim,  pugnou pela  condenação da  parte  demandada em
cessar  a  atividade  nociva,  além  de  indenizar  pelos  danos  materiais  e
morais sofridos.

Regularmente citada (fl. 60), a parte demandada apresentou
contestação (fls. 61/66). Preliminarmente, sustentou a inépcia da inicial e,
quanto  ao  mérito,  afirma  não  existir  o  alegado  excesso  de  ruídos  ou
vibrações, além do que o autor não comprovou os danos materiais e morais
perseguidos, o que afasta o dever de indenizar.

Impugnação à contestação (fls. 87/90).

Audiência  de  tentativa  de  conciliação,  sem  obtenção  de
acordo  (fl.  95),  tendo  o  demandante  pugnado  pela  produção  de  prova
pericial no intuito de averiguar os danos causados pelas máquinas em sua
residência,  a  qual  fora  realizada  (fls.  150/182),  afastando  a
responsabilidade da empresa demandada nos supostos danos estruturais
no imóvel do autor.

As  partes  autora  e  promovida,  respectivamente,  se
pronunciaram acerca do referido laudo (fls. 190/192 e 193). 
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Designada e realizada a audiência de instrução e julgamento
(fls. 209/212), foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas
pelo autor.

Razões  finais  pelo  promovente  (fls.  213/215)  e  pela
promovida (fls. 216), tendo, ao final, pugnado pelo julgamento do feito.

Conclusos, sobreveio sentença (fls. 218/223):

a)  Julgando  prejudicado  o  pedido  de  obrigação  de  fazer
formulado  na  exordial,  em  virtude  da  empresa  recorrente  não  mais
funcionar no endereço declinado na peça vestibular;

b) Afastou o dano material, vez que a prova pericial afastou a
responsabilidade da empresa demandada nos danos estruturais causados
no imóvel do autor;

c)  Acolheu  parcialmente  o  pedido  do  autor  no  sentido  de
reconhecer a ocorrência de danos morais em favor do autor pelo barulho
excessivo produzido pela recorrente. Daí porque, condenou o requerido ao
pagamento  de  indenização  a  título  de  danos  morais,  no  valor  de  R$
6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e com juros
de mora de 1% ao mês a contar da aludida decisão. 

Irresignada, a demandada interpôs embargos de declaração
(fls. 225/226), os quais foram rejeitados (fls. 228).

Inconformada  com  o  deslinde  do  feito,  a  promovida
apresentou recurso de apelação. 

Em suas razões, sustenta que houve em desacerto o Juízo a
quo,  ao  passo  que  faz  jus  a  gratuidade  judiciária  perseguida,  pois  é
unânime na jurisprudência pátria quanto ao direito de gratuidade judiciária
em favor da pessoa jurídica. No mérito, sustentou que o simples incômodo
não  é  capaz  de  gerar  dano  de  qualquer  natureza.  Assim,  pugnou  pelo
provimento  do  apelo,  afastando  o  dano  moral  ou  sua  redução,  caso
mantido  o  entendimento  de  que  houve  o  ato  ilícito  perpetrado  pela
recorrente.

O apelado, apesar de devidamente intimado, não ofereceu
contra-razões (fl. 243).

Com  vista  dos  autos,  a  d.  Procuradoria-Geral  de  Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 248/250).

É o relatório.

VOTO

Porque  presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,
conheço do recurso. 

Prefacialmente,  requer  a  recorrente  a  concessão  do
benefício  da justiça gratuita,  alegando,  em síntese,  que a jurisprudência
também  autoriza  o  deferimento  dessa  benesse  em  favor  das  pessoas
jurídicas  de pequeno porque,  máxime porque não mais  encontra-se  em
funcionamento.
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De fato, não restam dúvidas que as pessoas jurídicas podem
ser  favorecidas  com a  gratuidade  judiciária.  Entretanto,  o  entendimento
maciço  da  jurisprudência  desta  Corte  e  do  STJ  é  no  sentido  de  que,
diferentemente  das  pessoas  físicas,  que  precisam  apenas  declarar  sua
impossibilidade  de  custear  o  processo,  as  pessoas  jurídicas  devem
demonstrar, de forma contundente, sua hipossuficiência para arcar com as
despesas processuais. Aliás, na Corte Superior de Justiça, a matéria já é
sumulada, vejamos:

“Súmula n. 481, do STJ: Faz jus ao benefício da justiça
gratuita  a  pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar  sua  impossibilidade de arcar  com os
encargos processuais."

Ainda sobre o tema, colaciono precedentes deste Tribunal:

“[...].  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  vem  trilhando  o
caminho de que as pessoas jurídicas, seja as com ou
sem  fins  lucrativos,  para  serem  agraciadas  com  os
benefícios  da  Lei  n°  1.060/50,  devem  comprovar  a
impossibilidade de, arcar com os encargos financeiros
decorrentes  do  processo  judicial.  […].”  (TJPB  –
Processo:  20020120693573001  –  Relator:  DES.  JOSÉ
RICARDO PORTO - Data do Julgamento: 12/07/2012)

“APELAÇÃO.  IMPUGNAÇÃO  À  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. CRITÉRIOS
ESPECIAIS.  NECESSIDADE.  HIPOSSUFICIÊNCIA  NÃO
DEMONSTRADA.  DECISÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  A  gratuidade  da
justiça não é benefício restrito à pessoa física, podendo
ser reconhecido à pessoa jurídica, desde que demonstre
a insuficiência de recursos para arcar com as despesas
processuais. Em relação à pessoa jurídica, não milita a
presunção de veracidade do estado de pobreza afirmado
mediante mera declaração do interessado, prevalecendo
a exigência constitucional de prova efetiva da pobreza
declarada. Inteligência do art. 59, LXXIV, da Constituição
da República.”  (TJPB – Processo: 20020100232111001 –
Relator:  DRª  MARIA DAS  GRAÇAS  MORAIS  GUEDES  -
Data do Julgamento: 03/07/2012)

Contudo,  pelo  que consta no caderno processual,  inexiste
qualquer demonstração da falta de condições para arcar com os custos
recursais,  não  sendo  suficiente,  como  visto,  a  mera  afirmação  de  sua
hipossuficiência. 

Some-se, ainda, que a recorrente juntou aos autos a guia de
recolhimento  prévio  do  preparo  (fl.  239),  o  que  é  incompatível  com  a
alegada incapacidade financeira para custear o processo.

Assim,  indefiro  o  pedido  de  assistência  judiciária  gratuita
formulada pela apelante.

No mérito, a matéria devolvida no presente recurso se limita
a reconhecer a existência ou não de danos morais, sob o fundamentando
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de que a empresa recorrente vinha perturbando o sossego do recorrido e
de sua família, com ruídos provenientes das máquinas que funcionavam
nas dependências da fábrica. 

Ao  tratar  dos  direitos  de  vizinhança,  o  Código  Civil veda,
expressamente,  o  uso  nocivo  da  propriedade,  consignando  que  o
proprietário ou 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 (artigo  1.277,
do CC/02).

Esse  dispositivo  consagra  no  nosso  direito  o  princípio  da
normalidade do direito de propriedade, estabelecendo que ao proprietário
ou possuidor só é lícito o uso regular do imóvel sem abuso ou excesso de
fruição de seus direitos.  Toda utilização que exceder  a  normalidade,  ou
seja, os padrões habituais de uso da propriedade, segundo destinação e
localização do imóvel, erige-se em mau uso, vale dizer, descamba para a
anormalidade.

Contudo,  no  caso  em  apreço,  não  foi  produzida  prova
pericial  atestando  que  os  ruídos  gerados  pela  indústria  demandada
estavam acima dos  níveis  permitidos em lei,  podendo ser  considerados
prejudiciais ao sossego público, o que afasta o dever de indenizar. 

Isso  porque,  para  a  configuração  do  dano  moral,  faz-se
necessária  a  presença de alguns requisitos,  imprescindíveis  para  a  sua
procedência. Qualquer pretensão indenizatória depende da demonstração
de  que  houve  um  ato  ilícito,  do  qual  resultaram  efeitos  danosos,  e,
sobretudo,  a  demonstração  do  nexo  de  causalidade  entre  a  ação  do
demandado e o resultado danoso. 

Assim, caberia ao demandante,  ora recorrido, ter  carreado
aos autos a prova técnica atestando a alegada poluição sonora decorrente
da atividade industrial da recorrente, a qual só seria possível por meio de
prova  pericial, já  que  envolve  a  medição  da  possível  poluição  sonora
provocada pela apelante no desempenho de suas atividades. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO
SONORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. POLUIÇÃO SONORA:  Poluição
sonora devidamente comprovada nos autos,  diante de
prova pericial realizada por órgão competente. Emissão
de  ruído  acima  do  permitido.  Sentença  mantida.  DANOS
MORAIS. REDUÇÃO: Comprovado nos autos os transtornos
sofridos  pelos  autores,  por  cerca  de  02  anos,  sem  que
qualquer  providência  fosse  tomada  pela  empresa
demandada, restam demonstrados os danos morais. A prova
do dano é in re ipsa; e a prova de inexistência do prejuízo é
da  parte  apelante  (inciso  II,  do  artigo  333,  do  CPC).  O
razoável é manter o valor  do dano moral,  pois de acordo
com os parâmetros que se adota no âmbito deste Colegiado
e  do  Tribunal  de  Justiça,  considerando  o  tempo  em  que
perdurou a situação, bem como a ausência de diligências da
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ré em solucionar os problemas, mesmo após a emissão de
diversas  notificações  para  tanto.  Apelo  improvido.
HONORÁRIOS:  Mantidos.  PREQUESTIONAMENTO:  Não
se negou vigência a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.  NEGADO  PROVIMENTO  AO  APELO.
(Apelação  Cível  Nº  70057117145,  Décima  Nona  Câmara
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Eduardo  João
Lima Costa, Julgado em 17/12/2013)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  Instalação  de
equipamentos por operadora de telefonia. Poluição sonora.
Direito  de  vizinhança.  Conflito  de  interesses.  O direito  de
propriedade  está  expressamente  assegurado  pela
Constituição,  em  seu  art.  5º,  XXII.  O  perito  do  juízo
comprovou que os aparelhos instalados pela empresa ré
produzem ruídos  acima  do  tolerado  pela  legislação  e
pelas normas técnicas sobre o tema. Conviver com um
ruído  acima  do  permitido  é  intolerável,  provocando
desconforto  e  irritabilidade,  restando  configurado  o
dano  moral.  Contradição  quanto  ao  tratamento  acústico,
tendo  em  vista  que  os  limites  da  lide  determinados  no
despacho  saneador  se  restringiram ao dano  moral,  tendo
sido os demais afastados através da decisão de fls. 760/762,
a  qual  restou  irrecorrida.  Provimento  dos  embargos  de
declaração.  (TJ-RJ    ,  Relator:  DES.  FERDINALDO  DO
NASCIMENTO, Data de Julgamento:  10/12/2013,  DÉCIMA
NONA CAMARA CIVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO
PÚBLICO  -  POLUIÇÃO  SONORA  -CASA  NOTURNA  -
ADEQUADO  ISOLAMENTO  ACÚSTICO  -  PERÍCIA  -
COMPROVAÇÃO  DE  RUÍDO  EXCESSIVO  -  DIREITO  À
SAÚDE - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
RECURSO  IMPROVIDO  -  [...]  -  Não  merece  guarida  o
argumento  do  apelante  de  que  o  barulho  não  se  origina
apenas  do  interior  de  seu  estabelecimento,  mas  da
somatória  de  várias  fontes  produtoras,  pois,  conforme
comprovado pela perícia, há produção de ruído fora dos
níveis  aceitáveis  levando  em  consideração  apenas  a
atividade realizada no interior da casa noturna, e, ainda,
em dia de pouco movimento. [...]. (TJ-MG, Relator: Dárcio
Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 26/05/2014, Câmaras
Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL) [grifos acrescidos].

De mais  disso,  a  prova testemunhal  produzida  não tem o
condão  de  substituir  a  prova  técnica,  mesmo  porque,  conforme  dito
anteriormente, somente uma prova pericial  seria capaz de estabelecer o
nexo causal. 

Ocorre que tal prova pericial não poderá ser produzida, vez
que a empresa demandada não mais funciona no endereço declinado na
exordial,  pois como disse o próprio recorrido  com a fábrica desativada
não há como se ter uma perícia que comprove o barulho e os danos,
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pois não se sabe em que nível as máquinas estavam calibradas [...] (fl.
214).

Nesse  cenário,  deveria  a  parte  autora  ter  requerido,  em
processo  cautelar,  a  produção  antecipada  de  provas,  a  fim  de  ver
resguardado o seu direito, sob pena de ver indeferido seu pedido diante de
sua inércia.

Some-se,  ainda,  que  na  sua  peça  vestibular  o  recorrido
sustentou que  do ano de 2007 para cá,  apenas a questão sonora foi
melhorada pela promovida, o que ocorreu após tratamento acústico,
restando,  ainda,  sem solução o  problema decorrente  dos  tremores
ocasionado  pelo  maquinário  (fls.  03),  o  que  reforça  ainda  mais  a
necessidade de produção de prova técnica.

DISPOSTIVO.

Isto  posto,  DOU  PROVIMENTO  AO  APELO,  julgando
improcedente o dano moral.

Condeno a parte recorrida nas custas processuais e verba
honorária sucumbencial, a qual fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando
suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade judiciária deferida em favor
do recorrido/autor (art. 12 da Lei nº 1.060/50). 

É como voto.

Presidiu  a Sessão o Exmo. Sr.  Des.  Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz
(relator), a Exma. Desª Maria das Graças Morais Guedes, o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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