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A Lei n9 7347/85 veio trazer interessante inova-
ção ao direito brasileiro, pois além de atribuir legitima-
ção às associaçGes civis defensoras de interesses difusos,
para demandar em julho a reparação de danos ao patrim6nio
objeto de sua defesa, também as isenta do encargo de ante-
cipar as custas para promoção das respectivas aç6es. Mais
ainda: referidas associaç6es s6 responderão pelos honora-
rios advocatícios se ocorrer perda da demanda pela circuns
táncia de ser esta manifestamente infundada.

Foi bastante oportuna a edição da lei, não só pe
la indiferença do Estado à desenfreada depredação do meio
ambiente urbano, mas particularmente porque á este Estado
• grande estimulador de hábitos poluidores - quando não e
• causador direto da poluição. É, sem dúvida, graças às op
ções políticas das últimas gerações de São Paulo está in-
cluída entre as capitais mais ruidosas do mundo e na sua
atmosfera são atiradas cerca de mil toneladas diárias de
detritos poluientes. Está mesmo impossível morar ou circu-
lar pelas zonas mais centrais da cidade, tal o ruído exis-
tente - sem contar a impregnação do ar com o cheiro de fu-
maça de veículos movidos a óleo diesel.

ft surpreendente a indiferença popular quanto aos
problemas decorrentes da poluição sonora, quando esta e fa
tor de tanto desconforto auditivo e mesmo fonte de irrepa-
ráveis danos à saúde. O ruído intenso e ininterrupto causa
tensão nervosa e, a longo prazo, pode ocasionar de surdez
até os mais graves distúrbios neuropsíquicos, sem contar
os riscos de hipertensão arterial e enfarte; também reduz
as resistâncias físicas e inibe a concentração mental, com
reflexos na produção do trabalho. Segundo Shopenhauer, "o
ruído á o assassino do pensamento" e, por isso, e triste
ver a famosa Faculdade do Largo São Francisco associada por
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tanto barulho, como se ali não fosse um grande laboratório
das mais inovadoras idéias que marcam a história do Brasil.
E inacreditável como a grande massa de intelectuais conse-
gue ainda atuar sob diversa gama de sons que se misturam
no centro da cidade de São Paulo. Isso á atá paradoxal, por
que os trabalhadores braçais atuam em ambientes mais salu-
bres e são privilegiados por constantes fiscalizações do
Ministério do Trabalho no controle da poluição decorrente
das indústrias fabris.

Também causa espécime como, mesmo a classe mais
privilegiada da sociedade, á pouco exigente quanto ao con-
forto auditivo, porque as incorporadoras imobiliárias ain-
da lançam, com sucesso, prédios de apartamento de alto lu-
xo em bairros já tão comprometidos com o barulho.

- Falávamos que o Estado á grande estimulador de
hábitos poluidores, e a malha viária da cidade de São Pau-
lo e um exemplo disso. Não são raras as vias alargadas, co
mo muitas as expressas e as elevadas, tuas sempre em locais
já de há muito urbanizados - fruto, sem dúvida, de plíti-
ca de favorecimentos ao transporte individual, com profun-
do descaso aos direitos dos cidadãos que vivem nesses lo-
cais, que acabam ficando sem a menor condição qianda que
de relativo conforto. Parece mesmo reinar verdadeira insa-
nidade mental, porque embora a avenida São João, na mesma
resgistre índices de ruídos na casa de 120 decibeis-fator
de lesões neurológicas inevitáveis - há trás parques infan
tis construídos às suas margens. As aberrações	apontadas
podem decorrer do fato de os administradores públicos nor-
malmente pertencerem às classes sociais mais	abastadas,
não sofrendo, portanto, as vicissitudes desses desvarios.
Residem em bairros afastados do Centro e se utilizam de
veículos particulares para sua locomoção. Essas classes pos
suem concepções elitistas sobre bem comum, razão pela qual-
a ótica que tem inspirado eleições de obras e serviços pri
oritários está sempre voltada àqueles os quais delas se be
neficiam mais diretamente. Enormes investimentos na cons-
trução das complexas malhas viárias são feitos para aten-
der, quase exclusivamente, ao transporte individual.

A propósito dessa insensibilidade das classes di
rigente para-os sários gravames que sua administração cau-



sa a grande parcela da população, é interessante lembrar
que a própria Prefeitura do Município de São Paulo mantém
concepção elitista e distorcida quando interpreta sua Lei
de Zoneamento. De fato, contra reclamaçSes de moradores de
vias públicas com excesso de trafego, tem respondido ser
impossível tomar qualquer providáncia, por tratar-se de zo
nas mistas, as quais assim admitem os 6nus de que se quei-
xa a população. Há um desprezo à própria classificação da
lei, que, ao instituir as chamadas zonas mistas, objetivou
amenizar esses piques de insuportabilidade aos moradores.
A característica dessa categoria de zona é de justamente
ainda tornar possível o viver nos seus limites com razoá-
vel sossego, diversamente do que acontece com as zonas pra
dominantemente industriais. O certo á que, nas chamadas zo
nas mistas, os moradores apenas tâm de conviver com deter-
minadas atividades menos nocivas, como a exploração de ba-
res, oficinas mecânicas e outras que, apesar de incómodas,
não tornam insuportável o ambiente.

Mesmo na Justiça é notada, às vezes, essa concep
ção elitista. Sílvio Rodrigues dá notícia de dois julgados
que bem a revelam. O primeiro não acolheu queixa de mora-
dor da avenida São João, em São Paulo, contra a instalação
de cabaré que propagava ruído de seu interior e dava ense-
jo a muita algazarra na rua; o segundo mandou encerrar ad
vidade de certo dancing em andar térreo de prédio de apar-
tamentos situado em bairro residencial. No primeiro caso,
foi considerado que o morador escolheu voluntariamente lo-
cal ruidoso para viver, pelo que não podia queixar-se dos
inc5modos de que reclamava, no ver do aSrdão, naturais pa-
ra a região; no segundo, prevaleceu o entendimento de que
o morador de prédio de apartamentos em zona residencial não
poderia ter seu sossego perturbado. São decis3es distancia
das de um verdadeiro senso de justiça, porque, segundo
elas, quem é pobre será obrigado a sofrer sempre, por nun-
ca poder viver em bairros tipicamente residenciais - estes
sempre alvo de especulação imobiliária. Já o reverso ocor-
re com quem possui melhor poder aquisitivo, porque, além de
reunir condiç6es para adquirir imóveis em bairros silencio
sos, pode ainda locomover-se confortavelmente, sem peso ex
pressivo no orçamento. Nos exemplos apontados, data venia,
o correto seria seguir doutrina já consagrada no Exterior,
segundo a qual o dono do cabaré estaria obrigado á equipar
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o ambiente interno da casa noturna com material capaz de
abafar a propagação de ruído. Não estaria também afastada
a possibilidade de encerramento das atividades, por não se
rem estas de interesse social. Se o Brasil vivesse consci-
áncia já adiantada de preservação do meio ambiente, não se
ria deixado de aplicar, no caso versado, a idéia de que a
preocupação determina a destinação do local, ou seja, pre-
valecerá a atividade que predominou inicialmente, e, sem
duvida, a avenida São João foi mais conhecida sempre como
residencial, como ainda não deixa de ser hoje.

Com a edição da lei apontada, as entidades deferi
soras de interesses difusos se armam de poderoso instrumen
to jurídico para combate aos cruciais problemas comuns ho-
je nas grandes cidades, para os quais o Poder Público ã de
todo indiferente; aliás, por culpa destes, muitos dos tais
problemas são, em nossos dias, alarmantes.

Ação oportuna de que poderiam se valer tais enti
dades no momento seria obrigar as prefeituras a remanejar
o tráfego excessivo de veículos de certas vias públicas di
tas "corredores de tráfego", para outras, adjacentes. Ji
não pode ser mais tolerada carga de trãnsito como a exis-
tente hoje na avenida São João em São Paulo, por exemplo,
onde o índice de ruído atinge 120 decíbeis, fator não sS
de desassossego aos moradores lindeiros, mas também deenor
mes gravames à saúde.

O fundamento para a referida ação está no inciso
II do artigo 15 da Constituição Federal. Por este, consti-
tui direito-dever do município zelar pela conveniente cir-
culação urbana de veículos, preservando o sistema viário
contra excesso de tráfego. Ê nesse sentido a lição de Hely
Lopes Meirelles, renomado administrativista. Parao caso da
cidade de São Paulo, há ainda a Lei 8106/74, regulamentada
pelo Decreto 11.467/74, a qual estabelece limites máximos
de ruídos toleráveis que, se obedecidos, ensejariam a popu
lação ideal conforto auditivo. Não favorece o município a
alegação de que não lhe cabe responsabilidade porque foivo
luntária a escolha, por parte do cidadão, de local ruidoso
para viver. Ocorre que, a partir do momento em que foi per
mitido o assentamento de residáncia às margens de dada via
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pública, o município assume o dever de assegurar ao mora-
dor anecessária tranquilidade, como também de evitar ris-
cós ã saúde da população. Segundo lição do citado profes-
sor, "Embora seja certo que quem elege cidade grande para
viver deve suportar o ónus que isso apresenta, todavia
dever do Poder Público amenizar o quanto possível a propa-
gação de ruídos inc6modos aos habitantes, principalmente
em horário de repouso. O rumor das indústrias, a agitação
do comércio se impem aos cidadãos como ónus normais da vi
da urbana, em contraprestação das múltiplas vantagens que
essas atividades proporcionam, mas oruido anormal, exces-
sivo, insuportável, principalmente ã noite, apresenta-se
como antijurídico". Cabe ainda o comesinho princípio de di
reito administrativo, segundo o qual os serviçose obras pu
blicas não podem, a pretexto de beneficiar a coletividade,
pesar gravosamente para determinada parcelada população.

Outra ação •deveras oportuna seria a retirada ou
a redução, ao mínimo, do tráfego de veículos no centro das
cidades de grande movimento. É direito irrecusável do cida
dão poder exercer sua profissão sem desconfortos intolerá-
veis e sem sujeição e graves riscos de saúde.

Também não poderia faltar ação no sentido de com
pelir as empresas exploradoras do transporte coletivo urba
no e substituir o equipamento antipoluente dos veículos,
sem dúvida inadequado ao ambiente das grandes cidades. De
fato, ninguém nega o estrondoso barulhos que os coletivos
movidos a óleo diesel produzem dia e noitenas cidades de
maior densidade demográfica. Tal se deve ã substancial coa
centração desses veículos em reduzidos e acanhados pontos
das zonas centrais, para atendimento do enorme contingente
de pessoas que a esses locais afluem por força da ativida-
de económica ali existente. Com isso, a pressão sonora au-
menta e acaba sendo ininterrupta.

Poderiam as permissionárias argumentar queoequi
pamento antipoluente dos coletivos obedece às especifica-
ç6es impostas pelo governo federal, pelo que não se acham
obrigadas a promover a substituição. Todavia, essa regula-
mentação não prevalece contra o peculiar interesse dos gran
des aglomerados urbanos, para os quais os limites	devem
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situar-se bem abaixo do nível convencional em face das par
ticularidades já apontadas. Com efeito, houvesse razoável
intervalo na circulação entre um veículo e outro, apesar
de intenso, o barulho não traria o desconforto auditivo tão
penoso como o verificado nas grandes cidades.

À evidáncia, pode o Município dispor sobre este
assunto com absoluta autonomia, por ser matéria de seu pe-
culiar interesse. Ensina o renomado professor Hely Lopes
Meireles: "De um modo geral cabe ã União legislar sobre as
suntos nacionais de tráfego ou trânsito, ao Estado-Membro
compete regular e prover os aspectos regionais e 	circula
ção intermunicipal em seu território e ao Município cabe a
ordenação de circulação e o tráfego local. Anota ainda	o
doutrinador que tal ocorre na generalidade das naç6es civi
lizadas, e certamente assim tem de ser para viabilizar	o
primado do peculiar interesse.

Cumpre anotar, também, que se o legislador muni-
cipal não dispuser sobre a matéria, ou não agiro6rgão exe
cutivo municipal no exercício do seu poder de policia, ca-
be ao Poder Judiciário intervir. O fundamento jurídico pa-
ra isso está em que á direito constitucional do cidadão o
de ter preservadas suas condiçGes vitais e o indispensável
conforto que exige a natureza humana. Segundo o Desembarga
dor Kasuo Watanabe, direitos como esses decorrem do "regi-
me e princípios" da Carta Magna, cujas normas não são mera
mente programáticas, mas outorgam, desde logo, um direito
à qualidade de vida. Conclui o Mestre, citando Fábio K6nder
Comparato, que a Justiça pode atuar em casos de omissão le
gislativa no dispor sobre as normas ordinárias e complemen-
tares destinadas a dar eficácia aos dispositivos Constitu-
cionais.

- Certamente não faltará, nesse tipo de ação, a
presença do Poder Público Municipal como litisconsorte, pa
ra ser compelido a exercer fiscalização eficaz das condi-
ç6es de trafegalidade da frota de coletivos, ou sofrer san
ção caso não o faça.

É também irrecusável a ação para compelir o Po-
der Público a exercer atribuição que lhe á inerente e, que
vem sendo nagligenciada de forma clamorosa, qual seja,	a

6



de fiscalizar as condições de trafegabilidade da frota de
veículos circulante pela cidade. É incompreensível o desce
so da autoridade pública para os desastrosos abusos de usu
ários de veículos automotores. Hoje a cidade vive inferni-
zada dia e noite por insuportável poluição sonora trazida
pelos veículos mal conservados ou dotados de escapamentos
ditos "esportivos" - na verdade, intoleravelmente	ruido-
sos. Residâncias, hospitais, escolas, áreas de	recreação
acabam sendo continuamente assolados por terrível barulho
das motocicletas com escapamento aberto ou, então, pelos
ruidosos utilitários mal conservados a transitar sem res-
trições por qualquer local e horário, sem faltar a esse co
ro infernal o já inc6modo ruído dos automóveis "populares".
Aliás, 56 mesmo a mais inédita sensação de impunidade pode
ria ensejar o desenvolvimento de tão anti-social comporta-
mento, hoje generalizado na sociedade brasileira.

Ao cabo, a veloz circulação de veículos pelas ci
dades, além de trazer enorme perigo ao pedestre, á causa
de exacerbação de ruídos. Daí também caber ação no sentido
de exigir que o Município não s6 crie obstáculo ao excesso
de velocidade, mas exerça enérgica fiscalização. É inegá-
vel a omissão do Poder Público a respeito, tanto que se fos
se exigido hoje na cidade de São Paulo obediáncia ao Cddí-
go Nacional de Tránsito, no que diz respeito à velocidade,
certamente haveríamos de registrar inédito congestionamen-
to, o que bem revela que os equipamentos urbanos já são es
truturados de tal forma que, para ser cumprida sua função,
á preciso descumprir a lei.

É preciso reconhecer, afinal, a oportuna inicia-
tiva do Ministério Público de São Paulo na defesa em juízo
do meio ambiente. Certamente, com o preparo científico e
independáncia moral que sempre caracterizam seus membros,
muito se pode esperar dessa nobre instituição na	solução
do problema do ruído urbano.

PRIMEIRA CONCLUSÃO

Todo cidadão tem direito a que o ruído provenien
te da circulação de veículos da via pública onde mora, ou
de adjacentes, não seja de intensidade e	ininterrupção
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tais, que os incómodos gerados possam ser considerados co-
mo desconfortáveis à natureza humana ou de riscos para a
saúde.

Para o cidadão poder desfrutar de tal direito,
irrelevante a natureza da zona onde vive, porque nanhuma
lei de zoneamento, ordinária, pode dippor de modo que in-
firme certos direitos inatos ao cidadão, os quais, por di-
zer respeito às garantias de subsistncia e de desenvolvi-
mento do homem, estão sob o manto da proteção constitucio-
nal. É inegável, por exemplo, o direito do indivíduo de po
der repousar à noite, com a tranquilidade capaz de garan-
tir a reparação das energias gastas com o trabalho.

Nunca pode ser esquecido que as Leis de Zoneamen
to cuidam mais de regular a ocupação do solo urbano pelo
particular, sem voltar sua atenção especificadamente para
o uso dos equipamentos urbanos pelos cidadãos. Disso resul
ta que os critérios levados em conta para estabelecimento
dos limites máximos de ruídos toleráveis, emanados da cir-
culação de veículos em via pública, não são aqueles que le
varam o legislador a fazer a classificação das regiões se-
gundo os seus conformes, mas tão somente os que tomam em
conta a capacidade de tolerãncia da natureza humana ao ba-
rulho, ou seja, até quando o ruído não passa de normal, pa
ra incomodante e gerador de riscos à saúde. Por isso mes-
mo, não deve prosperar certos critérios administrativos
que estabelecem como "corredores de tráfego", vias públi-
cas tradicionais, com enorme contingente de moradias e mui
to afluxo de pessoas, de que podem ser exemplos vivos as
Avenidas São João e Prestes Mais, Rua da Consolação etc...,
todas em São Paulo.

SEGUNDA CONCLUSÃO

Não isenta o Poder Público de responsabilidade,
a circunstãncia de o morador ter escolhido local ruidoso
para morar, mesmo porque, a partir de quando foi permitido
• assentamento de moradia às margens de dada via publica,
• Estado assume o encargo de garantir as condições de sub-
sistância básica ao cidadão.
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TERCEIRA CONCLUSÃO

um fato irreversível que, nas cidades de gran-
de porte, o cidadão, em nome de um bem estar coletivo e
próprio, será obrigado déiiar o uso do transporte indivi-
dual para a circulação mais ordinária ou de rotina, em vir
tude a insuficiáncia dos equipamentos urbanos para atender
à grande demanda que gera o uso indiscriminado do automó-
vel de passeio. Parece intuitivo que o transporte coletivo
será a grande solução nesse tipo de cidades, para uma loco
moção rápida e barata, porque não se concebe um modo de re
adaptar cidades convencionais demodo que possam dar vazão
ao número sempre crescente, e já enorme, da frota de veícu
los particulares.

Além do mais, tomando-se em conta o quadro hoje
existente, mesmo que possível, não poderia ser concebida
uma adaptação dessa ordem sem um volume de investimentos
muito acima dos recursos públicos, e sem mesmo uma agres-
são indisível ao meio-ambiente urbano, podendo Brasília
ser indicada como um exemplo vivo, onde o nível •de atrope-

lamentos é alarmante.

Daí a redução da circulação de veículos particu-
lares pelas regiões mais centrais das cidades grandes pare
cer ser a única solução mais viável, e pela qual devem os
homens do direito lutar.

QUARTA CONCLUSÃO

Diante da evidáncia de que as classes mais abas-
tadas, de per si, não toma iniciativa de abandonar o uso
do transporte individual em benefício coletivor e conside-
rando-se que os administradores públicos, por interesses
eleitoeiros ou por falta de visão em virtude de também per
tencerem às classes mais privilegiadas da sociedade, não
se arrojam a nenhuma medida desta ordem, e, ao contrário,
cada vez mais vão apinhando mais as cidades de elevados,
urge que as associações de proteção de interesses difuèos
e o Ministério Público promovam as aç5es cominatórias res-
pectivas tendentes a implemeittar medidas que visem a redu-

9



ção de tráfego pelas zonas centrais de cidades grandes, e
mesmo pelo centro de seus bairros mais populosos, como as-
sim para criar condições de circulação rápida e segura aos
transportes coletivos, como á o caso dos corredores de trá
fego, eficientes e de custo reduzido, indiscutivelmente.
Aliás, não se concebe que coletivos fiquem a se acotovelar
com veículos particulares, numa luta reinhida pelos	tão
parcos espaços das cidades.

QUINTA CONCLUSÃO

Não podem ser consideradas as providáncias até
agora alvitradas como inerentes ao poder discricionário do
administrador público, mas como medidas indispensáveis pa-
ra garantias dos direitos individuais do cidadão, tamanha
á agrassão hoje ao meio-ambiente causada pelo volume de
tráfego particular, não só quanto ã poluição sonora, mas
particularmente ã contaminação do ar. Daí, justificar a in
tervenção do Judiciário, caso omita o administrador públi-
co.

SEXTA CONCLUSÃO

O Município tem autonomia, por lhe dizer respei-
to ao interesse local, para exigir equipamento antipoluen-
te masi eficaz que o convencional, para a frota encarrega-
da do transporte coletivo urbano. Não importa que os fabri
cantes sigam as especificaçSes impostas pelo Governo Fede-
ral, porque o que ter-se-á em conta pe que os autoônibus
movidos a óleo diesel são extremamente ruidosos e fumaren-
tos, de sorte que, quando a frota á enorme e há concentra-
ção de muitas unidades a um só tempo em determinados pon-
•tos da cidade, a massa de ruídos criada com essa situação
torna o ambiente urbano insuportável.

SÉTIMA CONCLUSÃO

Recomenda-se como medida de impacto e visando a
intimidação social, - hoje mais do que urgente, diante dos
abusos dos usuários por causa da benevol&ncia das leis de
trãnsito e mesmo na sua aplicação, - que o Ministério Pú-
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blico requisite relações de autuações feitas pelos .Órgãos
responsáveis pela fiscalização do tránsito, em casos de p0
luição sonora, para promover ação •penal, com base nos arti
gos 42, inciso III da Lei de Contravenção Penal quando for
veículo de passeio, e com base no inciso II do mesmo arti-
go, quando se tratar de veículos utilizados para explora-
ção econ&mica ligada ao transporte.

Tal tem sua razão de ser, exatamente por que
abusiva e anti-social a conduta dos usuários em alterar o
escapamento original para torná-lo ruidoso, ou mesmo equi-
pando o veículo com escapamento "esportivo", fora da espe-
cificaç5es.

No que se refere às permissionárias, á mais	do
que õbvia a má conservação dos veículos ocupados para	o
transporte coletivo, talvez devendo-se à poluição	sonora
em grande parte a essa má conservação dos Gnibus,	cami-
nh6es e outros utilitários.
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