
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PEDRO VELHO

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  DOUTOR(A)  JUIZ(A)  DE  DIREITO  DA 
COMARCA DE PEDRO VELHO/RN.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO 
NORTE, por meio da Promotora de Justiça que esta subscreve, vem, à presença de 

Vossa  Excelência  com  fulcro  nos  artigos  129,  inciso  III,  225,  caput,  e  §  3º  da 

Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil,  no  artigo  84,  incisos  II  e  III  da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, na Lei Complementar Estadual nº 

141/96, na Lei Federal nº 7.347/85 e com amparo no procedimento preparatório nº 

009/2011 (incluso) propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 
EQUILIBRADO (COM PEDIDO DE LIMINAR)

em desfavor de

RODRIGO DOS SANTOS MELO,  inscrito  no  CPF sob  o  nº 
055.710.244-88,  residente  à  Rua Pres.  Castelo  Branco,  129, 
Centro, neste Município;
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RAFAEL  SANTOS  DE  MELO,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº 
080.526.724-73,  residente  à  Rua Pres.  Castelo  Branco,  129, 
Centro, neste Município;

PEDRO JOÃO MELO, inscrito no CPF sob o nº 443.951.404-
91, residente à Rua Pres. Castelo Branco, 129, Centro, neste 
Município.

pelas razões fáticas e jurídicas que passa a expor:

1. DOS FATOS

Os réus, todos os finais de semana (o que inclui sexta, sábado e 

domingo), há cerca de 5 (cinco) meses, vem promovendo festas no período noturno, 

permanecendo até  a  madrugada com o som ligado em alto  volume,  o que tem 

perturbado  o  sossego  noturno  dos  moradores  vizinhos  à  sua  casa  de  show, 

conhecida por “Forró do Arrocha”, situada à Rua 04 de Outubro, s/n, Centro, nesta 

cidade e totalmente encravada em área residencial.

Ante as diversas reclamações de populares nesta Promotoria,  os 

réus  Rodrigo  dos  Santos  Melo  e  Rafael  Santos  de  Melo,  donos,  de  fato,  do 

estabelecimento Forró do Arrocha, foram notificados a prestarem esclarecimentos 

em duas ocasiões, tendo esta subscritora lhes concedido a oportunidade de fazerem 

determinadas  adequações  (sugeridas  por  eles  próprios),  a  fim  que  o 

empreendimento continuasse em funcionamento.

Todavia,  como se  percebe  do  teor  das  últimas  reclamações  dos 

moradores, as conversas desta Promotoria em tom amistoso com os réus restaram 

sem êxito, não vendo o Ministério Público outra alternativa senão o encerramento 

imediato da atividade poluidora.

O Ministério Público, na tentativa de conciliar os dois interesses que 

se achavam em conflito – direito ao exercício de atividade econômica pelo réus e 

direito ao sossego noturno da vizinhança - havia recomendado aos proprietários do 

Forró do Arrocha que adotassem providências (a exemplo do aumento do muro no 

entorno do local e da realização de cobertura da área onde fica o som, medidas 
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sugeridas, aliás, pelos próprios réus), no sentido de conter a propagação do som, já 

que o ambiente onde funciona o Forró do Arrocha é todo aberto. 

Esta Promotoria recomendou aos réus, sobretudo, que baixassem o 

volume do som de modo a não perturbar mais a vizinhança.

Tudo em vão, Excelência.

O muro (conforme consta das fotos em anexo), foi  aumentado, o 

que  não  contribuiu,  segundo  os  vizinhos,  com a  diminuição  do  barulho  e,  para 

sermos  bem  realistas,  nem  poderia  contribuir,  tendo  em  vista  a  extrema 
proximidade das residências com a casa de show em questão.

Quanto ao volume do som, vale ressaltar que a Polícia Militar tem 

sido  acionada todos os  finais  de  semana pelos  moradores,  que ainda nutrem a 

esperança de dormirem um pouco após a visita  dos agentes policiais.  Contudo, 

segundo relatos dos moradores (os que tem coragem de se expor para reclamar 

seus  direitos),  logo  depois  que  a  PM se  retira,  a  perturbação  volta  a  reinar  no  

ambiente, já que o volume do som torna a ficar, não raras vezes, ainda mais alto.

Vale  ressaltar,  ainda,  que  esta  subscritora,  no  dia  04.08.2011, 

expediu uma requisição à Polícia Militar, para que adotasse as providências cabíveis 

(medição  com  decibelímetro,  apreensão  dos  instrumentos  sonoros,  lavratura  de 

flagrante ou de TCO, conforme o caso, etc), mas essa medida também não surtiu o 

efeito  esperado,  tendo  a  Polícia  Militar  registrado  por  escrito,  até  o  presente 

momento,  apenas  uma  aferição,  no  dia  20.08.2011  (f.  82),  que  resultou  em 
absurdos 74,4 decibéis, no horário de 23h50min. 

O resultado da referida  medição,  aliado aos inúmeros relatos  de 

moradores perturbados pelo barulho e às fotos anexadas aos autos, dão uma noção 

precisa dos transtornos que a vizinhança da localidade vem sofrendo nos últimos 

meses.

O  drama  sofrido  pelos  moradores  merece  ser  reproduzido  nesta 

petição, para que Vossa Excelência possa visualizar a dimensão do problema que 

eles estão vivenciando há quase 1 (um) semestre:
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“que  o  Forró  do  Arrocha  tem  funcionado  toda  sexta,  sábado  e 
domingo e feriados; que hoje em dia o barulho está mais insuportável 
ainda; que eles só baixam quando o PM Cassiano vai e exige que 
eles baixem; que apenas no domingo o forró termina de 00h30; que 
na útlima sexta (dia 17.09) e no útlimo sábado (dia 18.09) o forró 
terminou de 3h30min; que os próprios policiais falam que só estão 
esperando a ordem da Promotora e do Juiz para fechar o forró; que o 
PM Josivaldo,  contudo,  é o  único  policial  que não dá atenção às 
reclamações dos moradores e não entra nas residências para medir 
o som; que acham que o PM Josivaldo é amigo dos donos do Forró 
do Arrocha;  que Zilma Barbosa chamou o PM Josivaldo na última 
sexta-feira, mas não veio; que os donos do Arrocha baixam o som 
quando a PM chega, porém sempre aumentam quando a PM sai; 
que os donos do Arrocha falam, com deboche, no microfone que 
vão baixar o som para não incomodarem a vizinhança; que a Sra. 
Zilma Maria diz que até as panelas dela estão amassadas, de 
tanto caírem no chão por causa do barulho; que o som chega a 
tremer  as  paredes;  que  nos  arredores  existe  muita  bagunça, 
como pessoas transando, fumando maconha e urinando, além 
da gritaria quando o show acaba; que as declarantes reclamam 
de  toda  a  baixaria  que  acontece; que  os  donos  do  Forró  do 
Arrocha apenas aumentaram o muro, mas isso não funcionou 
porque o terreno é aberto; que as declarantes não conseguem 
mais dormir  à noite no fim de semana e  se mostraram muito 
estressadas; que querem a adoção de uma providência urgente, 
pois estão sofrendo muito; que houve uma confusão na semana 
passada (briga) em que até foi preciso pedir reforço à Polícia de 
Montanhas; que há briga direto no local; que a Sra. Zilma Barbosa 
disse que há grande bagunça na sua porta; que Micarla Gomes disse 
que  presenciou  um  frequentador  que  colocou  uma  faca  entre  os 
tijolos antes de entrar no clube; que o quintal da casa da Sra. Maria 
Zilma é colado com o clube; que a casa do Sr. Pedro fica vizinha ao 
Forró; que comprou essa casa para morar com sua futura esposa, 
mas acha que não tem condições; que a casa da Sra. Zilma Barbosa 
fica  logo  depois  da  casa  de  Pedro;  que  a  parte  do  som  é 
descoberta  e  se  propaga para todos os lados;  que  a  casa  de 
Micarla  fica  em  baixo  da  casa  de  Zilma  Barbosa;  que  esta 
subscritora  disse  aos  declarantes  que os  donos do Forró  do 
Arrocha  compareceram  nesta  Promotoria  para  dizer  que  não 
estavam abrindo nas sextas e  que só funcionavam até 1h da 
manhã, porém os declarantes disseram que era mentira; que o 
Sr.  Antônio  José  Frutuoso,  que  já  prestou  declaração  nesta 
Promotoria,  passou mal  novamente no útlimo fim de semana; 
que  sabem  que  os  donos  do  Forró  do  Arrocha  têm  outros 
imóveis na cidade; que perguntados se a Promotoria fizesse um 
acordo com os donos do Arrocha para funcionarem até 1h da 
manhã, disseram que não resolveria; que os declarantes ainda 
escutam deboches vindos do microfone, como “vamos dançar 
baixinho, para não incomodar os vizinhos”; que os declarantes 
dizem que há muitos menores frequentando o lugar e  muitas 
pessoas fumando maconha e que só não filmam com medo de 
retaliações; que  Micarla  diz  que  duas  meninas  urinaram  na  sua 
porta na terça-feira (dia 07.09); que os donos do Arrocha debocharam 
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dizendo que na terça (07.09) era o último dia do Forró; que os boatos 
é [sic] que a Promotoria deu o caso por encerrado; que os donos do 
Arrocha espalham por aí que tem o apoio do prefeito Lenivaldo, mas 
os declarantes acham que é mentira; que souberam que no útlimo 
fim de semana, o Sr. Vicente, um idoso que mora na vizinhança, 
passou  mal  por  causa  do  barulho; que  os  declarantes  se 
comprometem a  juntar  mais  fotos  da  vizinhança,  demonstrando  a 
proximidade das casas com o clube;  que perguntados sobre as 
Ruas que constam das declarações de vizinhos supostamente 
não incomodados pelos donos do Arrocha (anexadas aos autos), 
dizem que boa parte dos que assinaram não moram perto do 
forró;  que  a  Travessa  31  de  Março  é  onde  fica  o  forró;  que 
algumas ruas citadas nas declarações favoráveis aos donos do 
Arrocha são muito distantes do clube, como Rua Ceará, Rua da 
Lagoa,  Rua  do  Acampamento,  Rua  12  de  Outubro,  Av  Genar 
Bezerril; que Dr. Marcos, advogado da Câmara Municipal, falou a 
Pedro  que,  num determinado  dia,  o  som estava  tão  alto  que 
pensou que era um carro de som; que Dr. Marcos mora na Rua 
12  de  Outubro,  que  não  é  muito  perto  do  forró;  que  semana 
passada o PM Cassiano foi ao local e mediu duas vezes o som; 
que  estava  entre  71  e  72  decibéis  dentro  da  residência  da 
declarante (Zilma Barbosa); que a última sexta foi o dia que o som 
esteve mais alto, mas o PM Josivaldo não foi; que alguns PM's dizem 
que  estão  só  esperando  a  “ordem”  para  fechar,  bastando  a 
Promotoria  dizer  o  volume  máximo  permitido.”  (Declarações 
prestadas por MICARLA GOMES DA SILVA, ZILMA BARBOSA DE 
CARVALHO, ZILMA MARIA SILVA DE ALMEIDA E PEDRO SÁVIO 
GOMES MOREIRA, no dia 19.09.2011)

Observa-se, pois,  que os shows têm encerrado nas sextas e nos 

sábados por volta das 3h30min da manhã, o que, para muitos, principalmente para 

as pessoas idosas, tem sido um suplício e ocasionado problemas de saúde que os 

obrigam até mesmo a irem ao hospital.

Aliás, um senhor de idade bastante avançada, não suportando mais 

a situação, chegou a vir pessoalmente nesta Promotoria pedir providências:

“Que é vizinho da danceteria denominada “Forró do Arrocha”.  Que é 
maior de 80 anos. Que não consegue ficar em casa na hora que a 
danceteria liga o som, pois por ser tão alto o barulho “estremece” 
todas as paredes e móveis da casa. Que reside neste local a [SIC] 
mais  de  07  (sete)  meses,  estando  lá  antes  da  danceteria  ser 
inaugurada.  Que devido sua idade na hora em que o som está 
ligado sua pressão aumenta, sendo necessário um vizinho levá-
lo a outro local para que se acalme. Que em determinado dia sua 
pressão  aumentou  muito,  ponto  do  mesmo  ser  levado  ao 
hospital, porém a travessa que dá acesso à danceteria fica em 
frente a sua casa e estava lotada de carros o que impossibilitou 
que o vizinho pudesse tirar o carro da garagem para socorrê-lo, 
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uma vez que o mesmo teve que sair a pé à procura de socorro .” 
(Declarações  prestadas  por  ANTONIO  JOSÉ FURTUOSO,  no  dia 
23.08.2011, f. 86)  

Os referidos réus (Rodrigo dos Santos Melo e Rafael  Santos  de 

Melo) em contato pessoal recente com esta subscritora na Promotoria, chegaram a 

mencionar que não estavam abrindo nas sextas e que, nos sábados, a festa estava 

se  estendendo  até  1h  da  manhã,  informação  esta  que,  diante  das  várias 

reclamações recebidas logo na semana seguinte (19.09.2011) não passou, portanto, 

de uma piada de mau gosto. 

Os moradores vitimados pelo barulho também fizeram um abaixo-

assinado, pedindo a adoção das medidas cabíveis por esta Promotoria (f. 76/80). 

De outra banda, os réus Rodrigo dos Santos Melo e Rafael Santos 

de Melo,  na tentativa  de fazerem esta subscritora acreditar  que o  problema era 

“pessoal”,  fruto  de  intrigas  com  certos  moradores,  também  juntaram  aos  autos 

declarações  de  supostos  vizinhos  que  não  estariam  incomodados  com  o  forró.  

Todavia,  tais  declarações  são  questionáveis,  eis  que  muitos  dos  que  assinaram 

sequer residiriam perto do estabelecimento1 que, ressalte-se, é encravado em área 

residencial (v. fotos).

Além disso, ainda que os réus reunissem duas resmas de papel de 

assinaturas,  o  fato  é  que  existe  um  núcleo  de  moradores  que,  por  residirem 

extremamente perto  da casa de show (e que já  residiam lá,  inclusive,  antes  da 

instalação do empreendimento) está seriamente incomodado e com a sua saúde 

mental visivelmente comprometida.

Há que se considerar,  ainda, Excelência,  que há uma parcela da 

vizinhança que, por medo ou por desconhecimento, não comparece à Promotoria 

para reclamar seus direitos.

Não bastasse a localização totalmente imprópria da casa de show 

em apreço, percebe-se que o alvará concedido pela Prefeitura à pessoa de Pedro 

João  Melo  (pai  de  Rodrigo  dos  Santos  Melo  e  Rafael  Santos  de  Melo) não 

1 Segundo relatos dos vizinhos incomodados
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contempla a atividade atualmente explorada pelos réus, tendo sido concedido, 
em  verdade,  para  a  exploração  de  “bares  e  outros  estabelecimentos 
especializados em servir bebidas”. Ademais, o desvirtuamento do alvará pelos 
réus  é  tão  escancarado que,  naquele  documento,  consta  que  o  horário  de 
funcionamento do estabelecimento deveria  ser  de  8h às  22h,  sendo que o 
Forró do Arrocha funciona a partir das 22h, prosseguindo até a manhã do dia 
seguinte, em total desrespeito ao citado alvará e, o que é pior, ao direito ao 
sossego noturno da vizinhança.

Percebe-se,  assim, que,  ou os réus empregaram má-fé,  desde o 

início,  na  obtenção  do  alvará  em  questão,  já  sabendo  de  antemão  que  não 

executariam a atividade ali informada ou, repentinamente, mudaram de idéia quanto 

à atividade a ser explorada no local (o que é menos crível) e não formularam outro 

pedido de alvará  à Prefeitura,  adequado à realidade do empreendimento,  o  que 

também não deixa de ser um ato de má-fé.

Não há, pois, no citado alvará, uma única menção à permissão de 

utilização de aparelhos sonoros no local e, ainda que houvesse, tendo em vista a 

poluição sonora que o estabelecimento vem emitindo, o alvará (se existisse) deveria 

ser cassado.

Vale ressaltar, ainda, que a perturbação causada aos vizinhos, tanto 

pelo som produzido pelo estabelecimento, como por toda a algazarra praticada em 

frente às suas residências, tem crescido tanto que, em seu último contato pessoal 

com os reclamantes,  esta subscritora percebeu que eles estavam estressados a 

ponto de partirem para as vias de fato.

Ademais, chegou a esta Promotoria a notícia de que o ambiente 
tem sido palco de confusões freqüentes (que demandam a presença constante 
da Polícia para apartar as brigas), sem falar nos comentários de entrada de 
menores,  do  consumo  de  drogas  e  da  prática  de  atos  obscenos,  tudo  às 
claras, bem em frente à casa dos vizinhos, aumentando nestes a sensação de 
impotência,  frustração e  medo,  como se já  não bastasse a  certeza de não 
poderem dormir por três noites seguidas na semana.
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O sossego público é um direito assegurado legalmente a todos os 

cidadãos nas suas horas de descanso ou de recuperação das fadigas do trabalho. 

Especialmente nos finais de semana, quando a população pretende descansar em 

suas casas, receber visitas, repousar e dormir.

Contudo, esse direito tem sido alvo de contínua violação devido à 

emissão prolongada e proposital de ruídos sonoros insuportáveis ao ouvido humano 

produzidos por equipamentos acústicos do estabelecimento dos réus.

Anote-se que a realização de Termo de Ajustamento de Conduta 
no presente caso não se mostrou viável, eis que a casa de show em exame 
está  encravada  em  área  residencial,  sendo  a  proximidade  com  as  casas 
tamanha  que,  mesmo  que  fossem  estipulados  limites  de  horários  e  de 
decibéis,  a  vizinhança  ao  redor  ainda  padeceria  com  os  ruídos  dos 
equipamentos e com a algazarra dos freqüentadores do clube.

2. DAS NORMAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE

A Lei Estadual n° 6.621/94, em seu art.  6°,  estabelece os limites 

máximos permissíveis de ruídos:

Lei Estadual n° 6.621/94

Art.  6º  –  Ficam  estabelecidos  os  seguintes  limites  
máximos permissíveis de ruídos:

I  –  O  nível  de  som  proveniente  de  fonte  poluidora,  
medido  dentro  dos  limites  reais  da  propriedade,  não  
poderá exceder dos 10 dBA o nível  de ruído de fundo  
existente no local.
II  –  Independentemente  do ruído  de fundo,  o  nível  de  
som proveniente da fonte poluidora, medida dentro dos  
limites  reais  da  propriedade  não  poderá  exceder  aos  
níveis fixados na tabela que é parte integrante desta Lei.

Parágrafo único – Quando a propriedade, onde se dá o  
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incômodo,  for  escola,  creche,  biblioteca  pública,  
cemitério, hospital, ambulatório, casa de saúde ou similar,  
deverão  ser  atendidos  os  limites  estabelecidos  para  a  
zona  residencial  (ZR),  independentemente  da  efetiva  
zona de uso.

ANEXO

TABELA

PERÍODO DO DIA

TIPO DE ÁREA                                                          DIURNO               
NOTURNO

RESIDENCIAL (ZR) 55 dBA             45 dBA
DIVERSIFICADA (ZD) 65 dBA             55 dBA
INDUSTRIAL        (ZI)                                       70 dBA              60 dBA  

 Importa  destacar  que  pressões  acima  de  70  decibéis  (v. 
medição realizada pela Polícia Militar nos autos, que resultou em 74,4 decibéis) 
já provocam diversificados incômodos ou malefícios ao ser humano, dentre os 

inúmeros efeitos potencialmente nocivos dos ruídos, que podem ser mencionados 

como: fadiga, diminuição da acuidade auditiva, dor, palpitação cardíaca, estresse, 

aumento da pressão sangüínea, dentre outros. 

 Em razão disto é que a legislação federal estabeleceu que o padrão 

de conforto auditivo, a ser adotado pelo país, é o previsto na NBR 10.151 e 10.152 

da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

 O art.  24  da  Lex  Mater  estabelece  que  compete  à  União  e  ao 

Estado, concorrentemente, legislar sobre proteção ao meio ambiente, verbis:

Art.  24.  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  
Federal legislar concorrentemente sobre:

VI  –  florestas,  caça,  pesca,  fauna,  conservação  da  
natureza,  defesa  do  solo  e  dos  recursos  naturais,  
proteção do meio ambiente e controle da poluição;
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§  1º  -  No  âmbito  da  legislação  concorrente,  a  
competência da União limitar-se-á a estabelecer normas  
gerais.
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas  
gerais  não  exclui  a  competência  suplementar  dos  
Estados.
§  3º  -  Inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  
Estados exercerão a competência legislativa plena, para  
atender a suas peculiaridades.
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais  
suspende  a  eficácia  da  lei  estadual,  no  que  lhe  for  
contrário.

 Neste  desiderato,  é  uníssono  o  entendimento  jurisprudencial  e 

doutrinário  que  foi  recepcionada  constitucionalmente  a  Lei  Federal  6.938/81, 

instituindo o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), e que, por sua vez, 

delegou ao CONAMA, Órgão Consultivo e Deliberativo do sistema, a competência 
para  deliberar  sobre  normas,  critérios  e  padrões  relativos  ao  controle  e  à 
manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos 
recursos ambientais, verbis:

Art. 8º. Incluir-se-ão entre as competências do CONAMA:

.............................................................................................

......

VII – estabelecer normas, critérios e padrões relativos 

ao  controle  e  à  manutenção  da  qualidade  do  meio  

ambiente  com  vistas  ao  uso  racional  dos  recursos  

ambientais, principalmente os hídricos.

 Em 1990, Decreto do Governo Federal regulamentou a competência 

do CONAMA, verbis:

DECRETO Nº 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990

 Art. 7º Compete ao Conama:

............................................................................................
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......

II – baixar as normas de sua competência, necessárias à  

execução e implementação da Política Nacional do Meio  

Ambiente;

............................................................................................

......

IX – estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao  

controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente  

com  vistas  ao  uso  racional  dos  recursos  ambientais,  

principalmente os hídricos;

............................................................................................

......

§ 3º Na fixação de normas, critérios e padrões relativos  

ao  controle  e  à  manutenção  da  qualidade  do  meio  

ambiente,  o  Conama  levará  em  consideração  a  

capacidade de auto-regeneração dos corpos receptores e  

a  necessidade  de  estabelecer  parâmetros  genéricos  

mensuráveis.

 E  o  CONAMA finalmente  deliberou  sobre  os  limites  de  poluição 

sonora no território nacional, expedindo a Resolução 01/90, onde foi estabelecido 

que o padrão seria o da ABNT, Órgão vinculado ao sistema ISO, através da NBR 

10.151 e da NBR 10.152, indicando o nível limite aceitável para o conforto acústico 

do homem, verbis:

"II – São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para  

os fins do item anterior, aos ruídos com níveis superiores,  

aos consideráveis aceitáveis, pela norma NBR 10.152 –  

Avaliação  do  ruído  em  áreas  habitadas,  visando  o  

conforto  acústico,  da  Associação  Brasileira  de  Normas  

Técnicas - ABNT.

.............................................................................................
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......

VI – Para efeitos desta Resolução, as medições deverão  

ser efetuadas de acordo com a NBR 10.151 – Avaliação  

do  ruído  em  áreas  habitadas  para  conforto  da  

comunidade,  da  Associação  Brasileira  de  Normas  

Técnicas – ABNT".

  

 Na norma da ABNT – NBR nº 10.151 – os padrões interno e 

externo aceitáveis para uma área industrial, com vocação comercial e residencial, 

tem no máximo, e em horário diurno, o limite de 70 dB(A) e, em horário noturno, um 

máximo de 60 dB(A).  Na área residencial  mista,  como é o  Centro de Pedro 
Velho, este limite cai para 50 dB(A), em horário noturno, e 55 dB(A), em horário 
diurno. 

 Portanto, a competência dos Estados da Federação, na proteção 

ao  meio  ambiente,  é  concorrente,  devendo  suplementar  as  normas  gerais 

expedidas pela União, conforme o já mencionado art. 24 da Constituição Federal, o 

que foi feito pela supracitada Lei Estadual 6.621/94.

 

3. DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO

O "caput" do art. 225 da Constituição Federal determina o seguinte:

Art.  225. Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo  

e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  impondo-se  ao  

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e  

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A lei  6.938,  de 31 de agosto de 1981,  que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, em harmonia com a Constituição Federal, em seu art. 

3.º define poluição e merece ser transcrito abaixo:
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"Art. 3.º - Para os fins previstos nesta lei, entende-se por:

.............................................................................................

......

III  –  poluição,  a  degradação  da  qualidade  ambiental  

resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da  

população;

b)  criem  condições  adversas  às  atividades  sociais  e  

econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio  

ambiente;

e)  lancem matérias  ou  energia  em desacordo  com os  

padrões ambientais estabelecidos;

A Lei 6.621, de 12 de julho de 1994, que dispõe sobre o controle da 

poluição sonora e condicionantes do meio ambiente no Estado do Rio Grande do 

Norte,  determina,  em seu art.  5º,  que  “a  emissão de ruídos,  em decorrência de  

qualquer  atividades  industriais,  comerciais,  prestação  de  serviços,  inclusive  de  

propaganda, bem como sociais e recreativas,  obedecerá aos padrões e critérios  

estabelecidos nesta lei.”

 E o art. 6º desta mesma lei determina o seguinte:

“Art.  6º  -  Ficam  estabelecidos  os  seguintes  limites  

máximos permissíveis de ruídos:

I- O  nível  de  som  proveniente  de  fonte  poluidora  

medido  dentro  dos  limites  reais  da  propriedade  não  

poderá exceder dos 10 dBA  o nível de ruído de fundo  

existente no local.
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II- Independentemente do ruído de fundo, o nível de  

som proveniente da fonte poluidora, medida dentro dos  

limites  reais  da  propriedade,  não  poderá  exceder  aos  

níveis fixados na tabela que é parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único – Quando a propriedade, onde se dá o  

incômodo,  for  escola,  creche,  biblioteca  pública,  

cemitério, hospital, ambulatório, casa de saúde ou similar,  

deverão  ser  atendidos  os  limites  estabelecidos  para  a  

zona  residencial  (ZR),  independentemente  da  efetiva  

zona de uso.”

A tabela  mencionada é a seguinte:

PERÍODO DO DIA

                                                           

TIPO DE ÁREA                   DIURNO                NOTURNO

RESIDENCIAL  (ZR)            55 dBA                    45 dBA

DIVERSIFICADA  (ZD)        65 dBA                    55 dBA

INDUSTRIAL  (ZI )               70 dBA                   60 dBA 

A Organização Mundial de Saúde estabelece como limite tolerável 
ao ouvido humano 65 dB (A), e que acima disto o organismo sofre de estresse,  
o  qual  é  considerado  doença  pela  Medicina  com  CID  correspondente  ao 
número: CID 10 – F43.1 - "Estado de 'stress' pós-traumático", e, por sua vez, 
aumenta o risco de outras doenças;  que ruídos acima de 75 dB(A) causam 
desconforto  acústico,  (para  qualquer  atividade,  o  ruído  é  um  agente  de 
desconforto, havendo perda da inteligibilidade da linguagem, prejudicando a 
comunicação,  passando a  ocorrer  distrações,  irritabilidade e   diminuindo a 
produtividade no trabalho; e alerta que com ruídos acima de 85 dB (A) o risco 
de comprometimento auditivo aumenta.

Para constatação da existência da nocividade da poluição sonora, 

basta ressaltar que na área trabalhista, uma das principais causas da incapacidade 
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funcional é justamente a perda da audição (disacusia), pela ocorrência do excesso 

de barulho no ambiente do trabalho, ou seja pela poluição sonora a que se expõe o 

trabalhador. 

Destarte,  sendo  a  poluição  sonora  um problema social  e  difuso 

deve ser  combatida pelo Poder  Público e por  toda a sociedade,  individualmente 

mediante ações judiciais de cada prejudicado e, preferencialmente, pela coletividade 

através de ação civil pública para a garantia ao direito ao sossego público, direito 

este resguardado no artigo 225 da Constituição Federal ao assegurar ser direito de 

todos o meio ambiente  equilibrado,  o  que não se  pode considerar  como tal  em 

havendo poluição sonora.

No caso da poluição sonora, a fim de se verificar a possibilidade de 

dano à saúde humana, é necessário analisar-se não só a intensidade do ruído, mas 

também a sua duração. In casu, no evento em questão, a duração é longa e, mesmo 

que o som estivesse de acordo com o nível permitido, o fato de se prolongar por  

bastante tempo pode também gerar incomodo, havendo, destarte, a necessidade de 

fechamento do empreendimento poluidor.

A respeito do tema sobre efeitos dos nocivos do ruído à saúde, merece 

transcrição o entendimento do professor Paulo Afonso Leme Machado, em sua obra 

“DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO”, 8ª edição, Malheiros Editores:

“Estudo publicado pela  Organização Mundial  de  Saúde  

assinala  como  efeitos  do  ruído:  perda  da  audição;  

interferência  com  a  comunicação;  dor;  interferência  no  

sono;  efeitos  clínicos  sobre  a  saúde;  efeitos  sobre  a  

execução de tarefas; efeitos não específicos.

.............................................................................................

......

Como efeitos do ruído sobre a saúde em geral registram-

se sintomas de grande fadiga, lassidão, fraqueza. O ritmo  

cardíaco acelera-se e a pressão arterial aumenta. Quanto  

ao  sistema  respiratório,  pode-se  registrar  dispnéia  e  
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impressão  de  asfixia.  No  concernente  ao  aparelho  

digestivo, as glândulas encarregadas de fabricar  ou de  

regular  os  elementos  químicos  fundamentais  para  o  

equilíbrio  humano  são  atingidas  (como  supra-renais,  

hipófise etc).” 

É oportuno salientar, ademais,  que existem dispositivos jurídicos para 

coibir os abusos, independentemente da hora do dia ou da noite em que estejam 

sendo praticados:

Contravenção
Prevista no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, a perturbação do sossego 

público sujeita o autor a pena de prisão simples e multa. Basta que a vítima chame 

ao  local  a  Polícia  Militar,  que  irá  constatar  a  violação  e  registrar  um  Termo 

Circunstanciado, encaminhando o caso ao Juizado Especial Criminal da Comarca.

Veículos
O uso abusivo de ruídos sonoros em veículos (equipamentos de som, descarga do 

motor, buzina ou alarme) sujeita o infrator às penalidades previstas nos artigos 227, 

228 e 229 do Código de Trânsito Brasileiro, podendo acarretar, conforme o caso,  

apreensão do veículo, multa e perda de pontos na carteira. A fiscalização desse tipo 

de infração é de competência da Polícia Militar. 

Propriedade
A emissão intolerante de ruídos residenciais faculta à parte prejudicada ingressar 

com ação civil  na Justiça contra o uso nocivo da propriedade. Do mesmo modo, 

poderá  configurar  um  sério  delito  edilício  se  o  responsável  deixar  de  observar 

normas técnicas de isolamento acústico ao construir o imóvel. Atividades comerciais 

ruidosas  em  bairros  residenciais  devem  ser  denunciadas  ao  Departamento  de 

Fiscalização do Comércio (DFC) da Prefeitura  .

Crime
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Com pena de até quatros anos de reclusão, a poluição sonora é crime ambiental  

previsto no artigo 54 da lei 9.605/98. Para a configuração deste delito é necessário 

que o nível de ruído seja aferido por órgão público habilitado. Vale ressaltar que, 

segundo a Organização Mundial da Saúde, a exposição permanente a ruído acima 

de 85 decibéis é capaz de causar danos ao aparelho auditivo. 

E ainda:

■ 30 decibéis - equivale ao som de alguém roncando baixo;

 ■  40 a  50 decibéis  -  assemelha-se ao som leve produzido  por  aparelho de ar 

condicionado;

 ■ 60 decibéis - som normal, como de vozes em uma conversação; 

 ■ 70 a 75 decibéis - equivale à altura da voz de um palestrante falando para 30 

pessoas;

■ 90 decibéis - volume máximo que a laringe humana consegue alcançar;

■  Acima  de  90  decibéis  -  barulho  cuja  exposição  prolongada  afeta  as  células 

sensoriais,  podendo causar estresse, aumento da pressão arterial e dos batimentos 

cardíacos, gastrite, dores de cabeça e

distúrbios do sono, entre outros danos à saúde humana. 

4. DAS PECULIARIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO

Pedro Velho é uma cidade pequena, com cerca de 15.000 (quinze 

mil)  habitantes  e  a  sua  zona  urbana  é  predominantemente  residencial.  Demais 

disso, o Forró do Arrocha se acha ENCRAVADO EM ÁREA RESIDENCIAL (v. fotos), 

não sendo, pois, o local apropriado para sediar uma casa dançante, com som alto e 

com funcionamento até a madrugada.

Portanto, conforme se observa, mesmo que os réus, proprietários da 

referida  casa  de  show,  promovessem adequações  no  sentido  de  providenciar  a 

acústica do prédio onde funciona o estabelecimento, ainda assim, a região onde o 

clube  está  sediado  não  seria  apropriada  para  instalação  e  funcionamento  do 

empreendimento.  Isso  porque,  nas  proximidades  do  Forró  do  Arrocha,  moram 
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diversas famílias, com crianças pequenas e idosos, pessoas que, inegavelmente, 

são as que mais padecem com os ruídos emitidos pelo estabelecimento.

Interessante  notar  que,  até  mesmo  pessoas  que  moram 

razoavelmente distante do clube chegam a escutar (e a se perturbar) com o barulho 

nele produzido,  como relatou a esta subscritora o Dr.  Marcos Itamar Saraiva  da 

Silva, advogado da Câmara Municipal, no dia 22.09.2011:

“que sua casa  dista  menos de 1  km do Forró  do  Arrocha;  que  o 
declarante falou recentemente com o Sr. Pedro, que o procurou na 
Câmara para conversar a respeito do problema do Forró do Arrocha; 
que, durante a conversa, o declarante disse a Pedro que realmente 
ouviu um som muito alto na véspera do feriado de 07.09.2011; que o 
declarante perguntou a Pedro o que era aquele barulho; que Pedro 
explicou  que  era  o  Forró  do  Arrocha,  ao  que  o  declarante 
respondeu que achava que havsia um carro de som na frente de 
sua casa; que o declarante pensou na situação de quem mora bem 
próximo ao clube, já que ele (declarante), que mora razoavelmente 
distante, estava incomodado; que o som foi até a madrugada (quase 
umas 4h da manhã).”

Ante tudo o que foram relatado nesta preambular, não resta dúvidas 

de  que  a  vizinhança  que  se  situa  próxima  ao  empreendimento  poluidor  está 

padecendo e correndo o risco de contrair sérios problemas de saúde, não sendo 

nenhum pouco razoável que o clube em apreço permaneça em funcionamento no 

local onde se encontra, rendendo lucro aos seus donos (que poderiam se mudar 

para um local adequado) e ameaçando a saúde da população.

Há  que  prevalecer  o  INTERESSE  COLETIVO  de  todos  os 
moradores vizinhos aos réus, em possuir uma sadia qualidade de vida, sobre o 
interesse econômico destes, ressaltando tratar-se de uma casa de show que já 
alcançou fama em Pedro Velho, de forma que seu estabelecimento em outro 
local da cidade não traria prejuízo financeiro aos seus donos.

5. DO PEDIDO LIMINAR

Para que se impeça, eficazmente, a poluição acima descrita e que 

vem se perpetuando há vários meses, imperioso, para o sucesso desta ação civil  
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pública ambiental, um provimento jurisdicional liminar visando estancar, de pronto, 

as fontes de poluição, pela total  abstenção das atividades poluidoras promovidas 

pelos réus.

O art. 12 da Lei 7.347/85, que contempla um procedimento especial, 

prevê a concessão de mandado initio litis, sem qualquer prejuízo ou concorrência 

com  os  seus  arts.  4º  ou  5º.  Trata-se  de  verdadeira  medida  antecipatória  do 

provimento de mérito,  tal  qual nas liminares de procedimento especial,  e não de 

mera providência cautelar, perfeitamente possível, compatível e autorizada em lei, 

podendo  ser  concedida  nos  próprios  autos  da  ação  civil  pública   (cf.  RJTJESP 

113/312). 

Nesse sentido a lição de RODOLFO CAMARGO MANCUSO (Ação 

Civil Pública, ed. RT, págs. 109 e ss.), em comentários a tais dispositivos:

“Conjugando-se os arts. 4º e 12 da Lei n.º 7.347/85, tem-se que essa 

tutela de urgência há de ser obtida através de liminar que, tanto pode 

ser pleiteada na ação cautelar (factível antes ou no curso da ação civil 

pública)  ou  no  bojo  da  própria  ação  civil  pública,  normalmente  em 

tópico destacado da petição inicial. Muitas vezes, mais prática será esta 

segunda alternativa, já que se obtém a segurança exigida pela situação 

de emergência.” 

Induvidoso  o  cabimento  da  expedição  de  mandado  initio  litis, 

cumpre,  num  segundo  passo,  mostrar  a  ocorrência  dos  seus  pressupostos 

específicos: a aparência do bom direito e o perigo na demora do provimento final.

No  desenrolar  desta  vestibular,  mostrou-se,  às  escâncaras,  a 

possibilidade  jurídica  de  um  provimento  final  de  procedência  do  pedido.  Enfim, 

mostrou-se que é a pretensão objetivamente razoável  e  que por  via  da sumaria 

cognitio tivesse probabilidade material de acatamento, satisfazendo a exigência do 

fumus boni iuris (presunção de juridicidade), não havendo necessidade de maiores 

digressões para se evidenciar.

Igualmente no campo da probabilidade, não agora da possibilidade 
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jurídica,  mas da incidência de dano ou agravamento dos já existentes sobre os bens 

juridicamente protegidos, está evidenciado, também satisfatoriamente, o periculum 

in mora.

Os danos já consumados só tendem a se agravar, atingindo, se não 

exarado provimento judicial a tempo, o nível da irreversibilidade, atentando-se para o 

fato de que outros danos poderão surgir, num desdobramento desses ou como fatos 

danosos novos e independentes, inclusive, ocasionando nas pessoas vizinhas às 

dependências  dos  réus,  doenças  por  decorrência  de  irritação  e  estresse,  de 

natureza grave e perda da capacidade auditiva que impedem a sadia qualidade de 

vida defendida pelo constituinte.

Além disso, pela própria natureza do bem jurídico tutelado – sossego 

público  –  forçoso  é  reconhecer  a  probabilidade  de  novos  danos  mediante  a 

continuidade das atividades dos réus.

Aqui,  então,  indispensável  o  mandado liminar  (medida de caráter 

protetivo,  cautelar ou antecipatória,  com comando de obrigação de fazer  ou não 

fazer executáveis lato sensu), a cominação de multa (medida de pressão psicológica 

para  o  cumprimento  daquele,  forma  de  execução  indireta  ou  imprópria), 

independentemente  de  justificação  prévia,  ante  os  contundentes  elementos  de 

convicção de plano apresentados, sabendo-se, no mais, que: “Evidenciados o fumus 

boni  iuris e o periculum in  mora  deve o juiz conceder liminar na ação civil pública.” 

(AI  n.  8.221,  de  Catalão  -  rel.  Des.  Charife  Oscar  Abrão -  3ª  Câmara  Cível  do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Agtes.: Centro Educacional Paulo Freire e 

outros - Acórdão de 27.10.94).

Assim,  é  inegável  que  a  interdição  do  estabelecimento  poluidor 

causará maiores vantagens à coletividade.

Impende  ressaltar  que  a  coletividade  vizinha  ao  Forró  do 
Arrocha vem sofrendo com o barulho, poluição sonora decorrente do abuso de 
sinais acústicos,  há vários meses,  motivo pelo qual  esta situação poluente 
deve  receber  um  BASTA por  parte  da  Justiça,  através  da  concessão  da 
presente liminar que nesta se pleiteia.
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6. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, o Ministério Público requer:

a) com fulcro nos artigos 14, inciso IV, da Lei 6938/81 e 8º, inciso III, da Lei 9605/98,  

c/c  artigo  12  da  Lei  7347/85,  SEJA  LIMINARMENTE,  inaudita  altera  pars, 

determinado aos demandados que se abstenham de desenvolverem/executarem 
qualquer atividade ruidosa no local indicado nesta demanda (seja por meio de 
instrumentos  sonoros,  seja  por  meio  de  algazarra  causada  pelos 
freqüentadores),  sob pena do pagamento de  MULTA de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), por cada dia em que constatado o descumprimento da liminar, juntamente 

com a imediata BUSCA e APREENSÃO dos equipamentos e aparelhagens de som 

existentes no local,  o que poderá ser  feito  pela Polícia  Civil  em conjunto com a 

Polícia Militar;

b) a citação dos requeridos para, querendo, contestarem no prazo legal, a presente 

ação civil pública, sob pena de revelia e confissão;

c) seja ao final, JULGADA PROCEDENTE a presente ação para  CONDENAR os 

requeridos  na  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER,  consistente  em  abster-se  de 

executar, no local onde hoje funciona o Forró do Arrocha, qualquer atividade que 

cause poluição sonora, seja por meio de instrumentos sonoros, seja por meio de 

algazarra causada pelos freqüentadores, sob pena do pagamento de multa de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), por cada dia em que constatado o descumprimento;

d) sejam os réus condenados ao pagamento de custas e demais despesas judiciais,  

inclusive honorários de peritos. 

Requer,  ainda,  a produção  de  todas  as  provas  admissíveis  em 
direito,  especialmente  documental,  testemunhal,  pericial,  depoimento  pessoal  e 

inspeção judicial.

21



Dá a  causa  o  valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  para  meros 

efeitos fiscais.

Aguarda deferimento.

Pedro Velho, 22 de setembro de 2011.

DANIELLI CHRISTINE DE OLIVEIRA GOMES PEREIRA
Promotora de Justiça Substituta
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