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TERMO DE CONCLUSÃO
Eu,

Heloísa Crepaldi, Escrevente Técnico Judiciário, matr. nº M352628, em 06 de

novembro de 2008, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Dr. Emílio Migliano
Neto.
Processo nº:
Requerente:
Requerido:

053.05.002678-2 - Ação Civil Pública
Viva Pacaembu Por São Paulo
Municipalidade de São Paul o

SENTENÇA
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emílio Migliano Neto

Vi stos etc.

1.

Trat a-s e de ação ci vil públi ca ajuizada pel a s oci edade civil

denomi nada “VIVA PACAEMBU POR SÃO PAULO ”, consti tuí da há mai s
de

um

ano,

em

face

da

MUNICI PALIDADE

DE

SÃO

PAULO ,

objetivando, em sum a, a condenação da requerida a somente per mit ir e
autorizar a r eal ização de event os especí ficos nas dependências do Estádio
Paulo

Machado

de

Car val ho

-

Pacaembu,

com

medida

caut elar

i nom inada incidental, dis tri buí da por dependência à pri mei ra, pl eit eando,
em li minar, a proibi ção da reali zação do show da banda Pear l Jam e de
qual quer outr o s how nas dependênci as do mencionado estádio, s ob pena de
m ult a. Aduz a requerente, em suma, que os diversos s hows e event os de
nat ureza não es por tiva r eal izados , ora dentro das dependênci as do Est ádi o
Paul o M achado de Carvalho - Pacembu, ora na Pr aça Charl es Mil ler ,
t razem aos moradores da r egi ão severo incôm odo, s eja pela produção
int ens a de r uídos

que es tar iam muito acima dos l imi tes recom endados

pelo Insti tut o de Pesquis as Tecnol ógi cas - IPT

sej a pelo li xo e dejetos

acumulados após s uas reali zações . J unt a à inici al o l audo de " Avaliação de
Ruído na Comunidade" , emit ido pelo IPT em dezem bro de 2004. Relat a
ainda que, at ravés de repres ent ação da ora aut ora, f oi ins taurado, junto à
Prom otoria

de

J ust iça

de

Habit ação

e

Ur banism o

da

Capi tal ,

o
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Pr ocedim ent o de nº 276/ 03, e em vir tude dest e f oi elabor ado laudo técni co
pel a " SEM AB"

Secret ari a M uni cipal de Abastecim ent o, atr avés do núcl eo

de controle "PSIU" , que concluiu pel a efet iva exist ência de ruí dos muito
acima do pr evi sto em norma pr ópr ia. Por esta razão, a "SEME" - Secretar ia
Munici pal de Es por tes , Lazer e Recreação emit iu ordem de ser viço,
lim itando datas e hor ári os par a a reali zação de eventos não esport ivos.
Rel ata que, apesar da or dem de servi ço emi tida, o próprio Municípi o,
atr avés das Secret ari as mencionadas, conti nua a aut ori zar ou permi tir a
realização de t ais event os em condições dí spares daquelas acert adas. Dado
o repet ido descumpr imento das norm as adm ini str ati vas fi xadas pel a r é, e
t endo em m ent e que o Poder Públ ico Municipal não pode exceder ou
permi tir seja excedi do o uso razoável do espaço públi co em det rim ent o da
coletividade

local,

requereu

lhe

f oss e

concedi da

lim inar

para

cancelam ent o, em especi al, do show agendado par a o di a 17 de m arço de
2005, e também para que f oss e a ré im pedida de pr oceder às novas
autor izações a event os do gênero. Requereu, ainda, a procedência da ação,
par a que sej am cancel ados t odos os eventos não esporti vos já agendados,
além

de

proi bir ,

perm anentemente,

que

a

requerida

M uni cipali dade

autorize ou perm ita a realização de qual quer evento de nat ureza não
es tri tam ent e esporti va, nos t erm os do Decret o M uni cipal nº 3.459/ 57, que
discipl ina o uso das dependênci as do est ádi o. Fundam ent a s eu pedido no
dever do Es tado de prot eger o meio ambiente e combater a polui ção em
qualquer de suas for mas , bem com o na competênci a l egi slativa concorr ent e
dos ent es federados , no que tange à prot eção do patr imônio hi stórico,
cul tur al, ar tís tico e paisagís tico. Nos termos do art. 2º, da Lei nº 8.437/ 92
foi a Munici pal idade int imada a s e m ani fes tar . Alegou aus ência de
int eresse de agir, em pr eli minar, e no mér ito pugnou pela im procedência
da ação. Face à justi ficação apresentada, foi negada a li minar (fl s.
196/197).

O Minist éri o

Públ ico

opinou

pela

exist ência pos iti va de

int eresse de agir da aut ora, pois a emi ssão de r uídos aci ma de níveis de
toler ância máximos pode const ituir ofensa a int eresses difusos , coletivos e
i ndi viduai s homogêneos . Não foi acolhida a prelim inar de f alt a de
i nteres se de agi r, sendo det erm inada a citação (f l. 211). As fls .223/236
repete a Munici pal idade, em sede de contes tação, a alegação de fal ta de
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int eresse de agir da aut ora pela inadequação do procedimento adotado ao
fim pr etendi do, já que o di stúrbi o s onoro não confi gur ari a dano am biental,
por quanto seria a requer ent e carecedora da ação. No mérit o, sus tenta que o
art . 3º, do Decret o nº 3.459/57 perm ite at ivi dades cul tur ais no es tádio e
dependênci as, o que abranger ia ati vidades de natureza artí sti ca. Al ega que
o local of erece boas condições par a a reali zação de shows em função de
suas ins tal ações e f aci lidade de acess o pelo públi co. Nos t erm os do
mencionado decr eto é dada prioridade à realização de eventos es por tivos;
porém , ausentes m encionados eventos , outr os são por ele abr igados . Há
poss ibi lidade, até, pelo regimento inter no do est ádi o, da realização de
bail es e f est ivi dades por es tabelecim ent os e part icular es idôneos. Rel ata
que havi a, no projet o i nicial do es tádio, pr evi são de const rução de uma
concha

acús tica,

pos ter ior mente

substi tuí da

pel o

" tobogã",

o

que

claram ent e demonst ra a i ntenção i nicial de pr omover em- se ati vidades que
import em em ruí dos musicais ou am bientais. Di z o Municípi o ainda que,
após

a

emis são

da

or dem

de

servi ço

mencionada

na

i nicial

(001/ SEM E/2004) não mai s s e computaram reclamações da popul ação.
Explica ainda que ocorreram , s im, event os em dias de s emana, já que o não
aper fei çoamento de alguns deles
int ernaci onais

not adamente a apresentação de art ist as

acarretar ia prejuí zo à i magem da Prefei tur a, à população,

al ém do não recol him ent o do valor r eferente aos cofres m uni cipais . Nest as
hipóteses , há l imi te de 12 eventos ao ano, que deverão termi nar ,
i mpr eterivelm ent e, ant es das 24 horas . J unt a, ainda, docum ent os atestando
a inexis tência de exces so de ruí do na região, de acor do com laudo técni co
emi tido pelo PSIU, que conclui u pela ausência de di fer ença de r uídos
ent re evento es por tivo e musical. A fl. 265 f oi excluí da do pól o pass ivo a
Secret ari a de Esportes, Lazer e Recreação. Despacho saneador foi
prof eri do as fls . 277/ 278. Foi ajuizada, incident alm ent e, medida cautelar
inomi nada ( aut os em apenso nº 583.53.2005.023748-5), com a finali dade
de i mpedir , l imi nar mente, a realização de s how da banda Pearl Jam, bem
como de qualquer out ro show j á agendado, sob pena de mul ta de R$
100.000,00. Alt ernati vam ent e r equereu-s e a pr oibição de r eal ização de
qualquer show até o jul gam ent o defi nit ivo de am bas as ações . Foi
indeferido o pedido de l imi nar , por aus ência do per iculum in mora, e
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contra

es se

indeferim ent o

f oi

int erpost o

o

recur so

de

Agravo

de

Instrumento nº 1033410- 0/7, s endo que o Egrégio Tr ibunal de Justi ça, por
s ua Col enda 25ª Câm ara de Di rei to Pri vado, concedeu a l imi nar e a f inal
deu provim ent o parcial ao recur so (v. acórdão de fls . 179/ 186 dos autos do
r ecurso, apenso ao 1º vol ume da ação pri nci pal ). Prestadas as infor mações .
Citada a M uni cipali dade a se manif est ar, restou s ilente (f l. 544). O M P
opinou pel a i mpr ocedência da cautelar , s em apl icação dos efei tos da
revel ia ao Municí pio. O despacho de fl . 550 det erm inou o pr ocessamento
conjunto de ambas ações. De volta aos autos principais , encerrada a
i nst rução proces sual, for am oferecidas pelas part es alegações fi nai s.

O

Minist éri o Públ ico, as f ls. 301/305, opinou pela im procedência da ação, já
que o Decret o nº 3.459/57 não apr esenta qualquer di sposit ivo taxat ivo em
relação às ati vidades que podem ali ter l ugar, com exceção úni ca à palavra
"cert ames", refer indo-s e às atividades sem caráter desporti vo, como jogos
de azar ou brigas de gal o. Foi reali zada, pos ter ior mente, audiênci a de
concili ação ( fl. 311), em que as part es requer eram s uspens ão do fei to por
60 di as, para tentat iva de composição ami gável. Não f oram ofer eci dos
novos memor iai s. Seguir am- se vár ios pedidos de dil ação do prazo de
s uspens ão. Não alcançada, ao fi nal , a composição des ejada, a aut ora
requereu o envio dos autos à Promot ori a de M eio Am biente. Remetidos os
aut os à prom otoria de Meio Ambiente, foi s uscitado confli to pos iti vo de
atr ibuições com a Promot ori a de Habi tação de Urbani smo, s endo o confl ito
di rim ido a fls . 362/ 368, f ixando-se a com pet ência da Promot ori a de
Habi tação e Urbanis mo da Capital.

É o r elatór io do ess encial .

Passo à fundam ent ação e à decisão.

2.

Sob alegação de que os níveis de ruídos emit idos durante

event os realizados nas dependências do Es tádio do Pacaem bu e na Praça
Char les Müller ultr apassam os l imi tes es tabelecidos em lei , caus ando
graves inconveni ent es aos moradores, inf ringindo as dis pos ições do
Decret o m uni cipal nº 3.459/ 57, foi ajui zada a pr esente ação civil pública
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pela

sociedade civi l Viva

Pacaembu por São Paulo obj eti vado a

condenação da Munici pal idade de São Paulo a som ent e perm iti r a
reali zação de eventos específ icos aos quais se des tinam o estádio e a
praça.

3.

A ação procede.

4.

Como bem obser vou a operos a r epr esentante do Mi nis tér io

Público, subscr itora de fls . 301/ 305, o Decreto munici pal nº 3.459, de
1957 (o intei ro teor encontr a-s e r epr oduzido as f ls. 42/46), ao dis por sobre
o uso das dependênci as do Est ádi o do Pacaembu, não apres ent a nenhum
dis pos iti vo taxati vo em rel ação às atividades que ali podem ter lugar .

5.

É cer to que

o

es tádio

des tina-s e,

pri nci pal mente,

à

realização de atividades desporti vas , podendo, s ubs idi ari amente, s ervir
par a atividades de carát er cívico ou não ( art . 1º do m encionado decreto) .
Ao elencar as fi nal idades do es tádio, seu art. 3º, dest aca que as i nst alações
dest inam-s e,

preferencial mente,

a

jogos

de

fut ebol,

com pet ições

esport ivas, dem ons trações cívi cas , esporti vas , cult urais ou que envol vam
inter ess e geral e hospedagem de esport ist as, autor izando, em caráter
excepcional , o us o para bailes e festi vidades. Até mesmo festas de
carnaval s ão mencionadas no art . 14 do decr eto.

6.

Conseqüentemente, não s e pode af irm ar que shows ar tís ticos

est ejam proi bidos pel o decr eto municipal, já que se tr ata de event os
cul tur ais .

7.

Cabe ao Prefei to Munici pal autor izar ou não o uso do est ádi o

para tais fins, nos exatos t erm os do art igo 111 da Lei Orgâni ca do
Municí pio de São Paul o.

8.
ser á

E, qualquer abuso verif icado na uti lização do bem público,
pass ível

de

r espons abi lização,

inclus ive

por

i mpr obi dade

admi nis trativa.
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9.

Tanto a Consti tui ção Feder al (ar tigo 225 e s eu § 3º), quant o a

Const ituição Estadual ( art igo 250, I), garantem a todos o direito a um
mei o ambi ent e ecol ogi cam ent e equi librado, bem de us o comum do povo e
ess encial a sadia qualidade de vi da, im pondo- se ao poder público e a
col eti vidade o dever de def endê-l o e pr eservá-lo às pr esentes e futur as
ger ações, bem assi m i mpondo aos poluidores sanções adm ini str ati vas , e
at é m esm o penais, al ém da obr igação de repar ar eventuais danos .

10.

E, dent re as for mas de degradação ambiental , que prejudicam

a saúde, a segur ança e o bem -es tar das pess oas , encontr a-s e a polui ção
sonor a ( Lei Feder al nº 6.938/ 81, ar t. 3º, II , I II, letra “a”, e I V), máxim e
quando ela ocorr e a noite, i mpedindo ou per tur bando o direito natur al ao
repous o e ao sossego, inerente à condição hum ana.

11.

No caso dos autos, a autora dem ons trou os t ranstornos

provocados pelos event os realizados t ant o no estádio municipal, com o na
praça, em especi al os ruí dos exces sivos, af etando os moradores da r egi ão
do bai rro do Pacaembu, exigindo que algumas s ecr etarias m uni cipais
regul amentassem o us o dess es locais , a fi m de s e evit ar o uso nocivo
desses l ocais públicos.

12.

Aliás,

o

próprio

Desem bar gador

rel ator

do

v.

acór dão

pr oferido nos aut os (fl s. 168/170) do recurs o de Agravo Regimental no
agravo de ins trumento afi rmou s obr e o abuso da cessão ou autorização das
dependências do Es tádio do Pacaem bu:
“Há que s e perquir ir se, ai nda que
exis tente Decret o r egulam ent ador ( edi tado nos
idos de 1957, s ob o nº 3.159) aut ori zando a
Pref eit ura Municipal de São Paulo a ceder o us o
das dependências do es tádio do Pacaem bu par a a
reali zação de 'shows musicais ', ess a concess ão
ou aut ori zação, neste momento his tórico, s e f az
com of ens a à saúde e ao sos sego públ ico dos
habi tantes daquele redor, em razão da em iss ão
de ruí dos em ní vei s s uperiores aos t raçados pela
NBR-ABNT.
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Iss o é ir ref utável .
Bas ta atentar para o 'relat óri o t écnico de
avali ação de r uído na comunidade', de
dezembro/ 2004, for necido pelo IPT f ls. 32
'usque' 43.
Ora, naquela quadr a, em 1957, a
util ização do Es tádio do Pacaem bu e da Praça
Char les Mi ller, par a essas atividades , não
repres ent ava nenhuma violação ao dir eit o do
s oss ego públi co dos moradores, ao redor. Hoje,
contudo, com a tecnologia avançada dos
aparelhos elet ro- eletrônicos, é só pas sar pelo
Est ádi o em dias de 's hows de bandas de rock'
ou ass emelhadas , para se verif icar que por
quatr o horas, ou mai s, além dos inconveni ent es
da per manência e até 'acampamentos dos
simpat izantes', es tão os habit ant es do der redor
sof rendo ofensa à saúde e ao s oss ego públi co.
O Estádio do Pacaembu, pela sua própria
local ização e est rut ura se, nos idos de 1957, não
repres ent ava of ens a ao exer cício pleno e
pací fico do direito à saúde e s oss ego públi co
daquel es
vizinhos,
quando
cedi do
par a
r eal ização desses eventos , na quadra atual,
induvidosam ent e, est adeia ess a noci vidade.
O princípio geral a que se subordinam
as relações de vizi nhança é o de que o
proprietário (seja ele parti cul ar ou ent e
públ ico) não pode exercer o seu di rei to de
forma a que venha prejudicar a segurança, o
s oss ego e a s aúde dos que habit am os prédios
vizi nhos.
É patente a violação de direit os, por
f orça e homenagem à di gni dade da pess oa
hum ana e a i nvi olabil idade da int imi dade, da
vida privada das pess oas , a teor dos princípi os
de nobreza cons tit uci onal, ins cul pido nos
art igos 1º, inciso II I e 5º, i nci so X, da Carta
Magna de 1988.
O papel do j uiz moder no, na feliz
conceituação do m est re e Desembargador
aposentado Bat ist a Lopes, 'não é um convi dado
de pedr a, mas di ret or mat eri al do proces so
exercendo poder de es tím ulo e de int ervenção
com o escopo de as segurar a igual dade
s ubs tancial
das
par tes
e
a
pres tação
jur isdici onal qual ifi cada'; é precis o que ele se
coloque no lugar da par te (pr opr iet ári os de
prédios vizi nhos), que afir mam ter s ofr ido lesão
ou am eaça e verif ique, com o na hipótes e, se
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ass ist e-l hes o dir eit o de plei tear a cessação das
i nterferências prej udi ciais à s egurança, ao
sossego e à saúde dos que os habitam,
provocadas
pela
ut ili zação
nef ast a
da
propriedade vizi nha (cfr. ar tigo 1.277 do Códi go
Civil/ 2002)" .
13.

Aliás, ver ifi ca- se que, por provocação da ora aut ora, f oi

ins taurado o Pr ocedim ent o nº 276/ 03- Ag- 4, pel a Prom otoria de Justi ça de
Habitação e Urbani smo da Capit al de São Paulo, que tom ou vár ias
pr ovi dências j unt o aos órgãos of ici ais da Municipalidade, como a SEM AB,
Secretar ia Munici pal de Abast eci mento, responsável pelo PSI U, e a
Secretar ia Munici pal de Es por tes , Lazer e Recreação, res ponsável pel o
“Est ádi o do Pacaembú”, objet o da pres ent e ação ci vil públi ca.

14.

Assi m, a procedênci a da pres ent e ação se im põe para impedi r

que a M uni cipali dade de São Paulo per mit a a ut ili zação do Est ádi o do
Pacaembú e da Pr aça Charl es Mil ler para realização de eventos que s ejam
prej udi ciais à s egurança, ao sossego e à saúde, em f lagrante violação aos
li mit es ordinários de t olerância dos m orador es da vizinhança, nos exatos
t erm os do art igo 1277 do Código Ci vil de 2002) .

15.

POSTO I SSO , com fundam ent o no arti go 269, I , do Códi go

de Proces so Civil, julgo total mente procedent es a pres ent e ação ci vil
públi ca e a medida caut elar i nci dental em apens o, condenando a
Municipalidade de São Paul o a não perm iti r, por meio de ces são ou
autor ização, oner osa ou não, a util ização do Es tádio do Pacaem bú e da
Praça Char les Mi ller para reali zação de eventos que sej am prejudici ais à
segurança, ao s oss ego e à s aúde, em flagrante vi olação aos l imi tes
or dinári os de tol erânci a dos mor adores da vi zinhança, tudo sob pena de
mul ta

diária

e

de

res ponsabili zação,

inclusive

por

improbidade

adm ini str ati va.

16.

Em razão da sucumbência, ar car á a ré com as cust as e

despesas process uai s, e com os honorários advocat íci os, que arbi tro
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moder adamente em R$ 1.000,00 (um mi l r eai s), nos t erm os do art . 20, § 4º,
do Código de Pr ocesso Ci vil .

17.
de

Dei xo de recorr er de ofí cio, pois à causa foi at ribuído o valor
R$

5.000,00

e

as

repercuss ões

econômicas

des ta

decisão

não

ult rapass am o l imi te de ses senta sal ári o m íni mos es tabelecidos pel o arti go
475, § 2º, do Códi go de Proces so Civil.

18.

Proces sados

eventuais

recur sos

voluntár ios ,

quando

da

rem ess a dos presentes autos à Superi or Ins tância, deverá ser obser vada a
prevenção da Colenda 25ª Câmara de Direit o Privado.

P.R.I., i ncl usi ve o Prom otor de J ust iça da Habit ação e
Ur banism o da Comarca da Capit al.
São Paulo, 28 de abril de 2009.
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