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APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO.
PRELIMINAR.  REJEIÇÃO.  FESTA  DE  SÃO  JOÃO  NO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. BLOQUEIO DA RUA
ONDE RESIDE O RECORRENTE. ISOLAMENTO DE ÁREA
PARA  MAIOR  SEGURANÇA.  INTERESSE  DA
COLETIVIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR.
INEXISTÊNCIA.  SITUAÇÃO QUE  NÃO  CONFIGUROU
AFETAÇÃO  FÍSICA  OU  PSICOLÓGICA  DA  PARTE.
MEROS  DISSABORES.  ABORRECIMENTO  COTIDIANO.
ABALO  MORAL  INDENIZÁVEL  NÃO  CONFIGURADO.
JURISPRUDÊNCIA  PÁTRIA. SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

-  Esclareça-se,  ainda,  que,  mesmo  tratando  de
responsabilidade  objetiva,  mister  estejam  presentes  os
elementos  para  que  se  configure  a  obrigação  de  indenizar,
quais sejam, ação ou omissão, nexo causal e dano sofrido pela
vítima.  Na falta de alguns desses elementos, não se perfaz a
obrigação  de  indenizar,  visto  que,  para  que  alguém  seja
compelido a pagar a outrem indenização por dano moral,  é
preciso que, através de uma ação ou omissão, tenha ocorrido
efetivo prejuízo capaz de violar o estado psíquico da vítima.

-  Segundo o STJ,  “o mero dissabor não pode ser  alçado ao
patamar  do  dano  moral,  mas  somente  aquela  agressão  que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige”.



VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 290.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Valdério Hermínio Barbosa
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Campina Grande, que, nos autos da ação de indenização por ato ilícito proposta
pelo ora insurgente em face do Município de Campina Grande e outros, acolheu a
preliminar  de  ilegitimidade  passiva  dos  bares  e  restaurantes  demandados  e,  no
mérito, julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado com o provimento jurisdicional em comento, o polo
autoral ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma da sentença, arguindo,
em  síntese:  preliminar  de  legitimidade  passiva  dos  bares  e  restaurantes  para
figurarem  na  lide;  obstrução  do  seu  direito  de  ir  e  vir  e  a  necessidade  de  ser
indenizado pelos danos morais suportados em razão das revistas realizadas.

Assevera que houve constrangimento pelo fato da rua Sebastião
Donato ter sido interditada, pelo prazo de 60 dias, para a realização do São João na
cidade de Campina Grande, uma vez que não podia circular com seu veículo ou
mesmo deixá-lo em sua garagem, além do exame vexatório de fiscalização pessoal a
que eram submetidos diariamente.

Aduz que não foi dado ao gestor público e aos seus cessionários
o  poder  de  limitar  a  locomoção  das  vias  públicas,  ao  revés,  a  norma  tanto
constitucional como infraconstitucional, limita o poder estatal, a garantir a todos os
cidadãos o direito de ir e vir. Acrescenta que maculado tal direito, como no caso em
tela,  resta  caracterizado  a  lesão  ao  direito  fundamental  do  autor,  ato  ilícito  que
merece reparação de dano.

Devidamente  intimado,  o  Município  de  Campina  Grande
apresentou  suas  contrarrazões  (fls.  244/246),  pugnando  pelo  desprovimento  do
recurso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.



VOTO

No caso dos autos, o apelante entende fazer jus ao recebimento
da indenização a título de danos morais, por considerar que o fechamento da sua rua
para a realização do maior São João do mundo gerou dano em virtude de ter podado
o seu direito de ir e vir, além da revista pessoal.

O MM. Juízo de primeiro grau, no que pertine a tal pretensão,
julgou pela sua improcedência, sob o fundamento da  inexistência de danos morais
passíveis de indenização, ante a ocorrência de meros dissabores.

Prefacialmente,  passo a analisar a preliminar de legitimidade
passiva, para os bares e restaurantes, ora promovidos, figurarem no polo passivo da
demanda, já que foram excluídos da lide por decisão do magistrado a quo na sua
sentença.

Entendo que a responsabilidade na organização e realização do
São João no ano de 2013 era  apenas  do Município  de Campina Grande,  no qual
distribuía a alocação das barracas, bares e restaurantes dentro do Parque do Povo e
seus  arredores.  Por  isso,  deve  ser  apenas  a  Edilidade  que  deve  responder  por
supostos danos sofridos pelos moradores nas ruas circunvizinhas ao evento. 

Assim, está com razão o magistrado a quo quando excluiu da
lide os bares e restaurantes demandados, reconhecendo a ilegitimidade passiva deles.
Por isso, rejeito a preliminar.

No mérito, adianto que o caso em debate não enseja prejuízo
moral em favor do apelante, motivo pelo qual o recurso merece ser desprovido.

Vale salientar, inicialmente, que o apelante que reside na Rua
Sebastião Donato, localizada em frente ao Parque do Povo, local  onde acontece o
maior  São João do mundo. Em razão das  festividades juninas do ano de 2013,  o
referido local foi ocupado com a instalação de barracas no leito da rua em que reside,
inclusive em frente a sua residência, impedindo, assim, o fluxo de pessoas e carros no
local,  inclusive  necessitando  de  vistoria  pessoal  por  seguranças  nos  acessos
individualizados, o que evidencia ato ilícito e gera o dever de ser indenizado.

A responsabilidade  civil  do  recorrido  é,  realmente,  objetiva,
considerando a sua finalidade de prestadora de serviço público, nascendo, portanto,
da própria disposição da Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 37, § 6º,
dispõe o seguinte:  “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa



qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o  direito  de  regresso  contra  o
responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Em que pese  ser  objetiva  a  responsabilidade do  apelado,  no
caso não se evidenciou a eficácia dos fatos para causar abalo de ordem material ou
moral.

Analisando  detidamente  os  autos,  verifico  que  a  rua  onde
reside o recorrente foi realmente bloqueada e o trânsito desviado em razão de um
interesse  público  maior,  qual  seja,  a  realização  do  maior  São  João  do  Mundo na
cidade de Campina Grande, que traz grande renda ao Município e aos trabalhadores
da região.

Entendo  que  o  apelante  não  demonstrou  haver  sofrido
desrespeito ou abalo suscetível  de reparação por danos morais,  ele apenas sofreu
meros  aborrecimentos,  já  que  o  interesse  de  uma  coletividade  deve  sempre
prevalecer  em  relação  aos  interesses  privados  de  um  morador  que  se  sentiu
prejudicado com a realização da festa. Em prol de uma coletividade é normal que
existam  alguns  contratempos  que  prejudique  algumas  pessoas  individualmente,
entretanto não quer dizer que esta pessoa deve ser indenizada, uma vez que são
meros aborrecimentos.

Não  há  de  se  falar  em  perda  do  direito  de  ir  e  vir  do
promovente, uma vez que o isolamento do perímetro (ruas próximas ao evento) não
viola os direitos fundamentais do autor, pois é uma medida obrigatória para garantir
a ordem e a segurança do local e não gera indenização, já que não é ato abusivo e
ilegal que gere dano moral.

Por outro lado, o fato dos seguranças revistarem os moradores
da rua apenas demonstra o cuidado e o zelo da Prefeitura de Campina Grande com a
segurança do local,  para que todos os frequentadores do local se divirtam com a
tranquilidade que um mega evento precisa.

Portanto,  quanto ao pleito  de indenização por danos morais,
vale recordar que inexiste o dever de reparar quando a vítima é submetida a meros
aborrecimentos e insatisfações, por serem fatos corriqueiros e atinentes à vida em
sociedade e, portanto, incapazes de afetar o comportamento psicológico do ofendido.
Sobre a matéria, colaciono os seguintes precedentes pátrios:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao
estabelecer que aborrecimentos comuns do dia a dia, meros
dissabores  normais  e  próprios  do  convívio  social,  não  são
suficientes  para  originar  danos  morais  indenizáveis”.(REsp



1652567/PA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017).

-  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  -  COBRANÇA  INDEVIDA
DEVIDAMENTE RETIFICADA - NÃO CONFIGURADO O
DANO  MORAL  -  IRRESIGNAÇÃO  PELO  NÃO
ARBITRAMENTO  DA  INDENIZAÇÃO  -  REQUISITOS
ENSEJADORES  DA  RESPONSABILIDADE  CIVIL  NÃO
PREENCHIDOS  -  DEVER  DE  INDENIZAR  NÃO
CONFIGURADO  -  DESPROVIMENTO.  -  São  requisitos
ensejadores da responsabilidade civil a conduta ilícita, o nexo
de causalidade e o dano. Desta feita, para que a indenização
seja  devida,  imprescindível  que  todos  estes  pressupostos
sejam  demonstrados.  -  Não  configura  dano  moral  mero
aborrecimento,  sendo necessário,  para que surja  o  direito à
compensação,  que  haja  intenso  abalo  psicológico  ou  à
imagem, capaz de agredir a honra e o conceito profissional do
apelante.  -  "Atualmente  percebe-se  uma  verdadeira
banalização  dos  danos  morais,  utilizando-se  de  qualquer
irritação da vida cotidiana como fundamento para pleiteá-los.
Danos  morais  devem  ser  reconhecidos  quando  violem
direitos  de  personalidade,  com  desconsideração  da  pessoa,
ofensa a dignidade, sob pena de banalizá-los e desvirtuá-los."
(TJRS; Processo: 71002191021; Relator: Eugênio Facchini Neto;
Terceira  Turma  Recursal  Cível;  Data  de  julgamento:
18/12/2009;  Data  de  publicação:  28/12/2009)  VISTOS,
RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados. (TJPB, 01233676420128152001, 3ª Câmara Cível,
Rel. Des Saulo Henriques De Sá E Benevides, 17-05-2016).

No caso em disceptação, destarte, é inegável a contrariedade do
autor  em  razão  do  fechamento  da  rua  onde  reside  para  realização  do  evento,
entretanto,  não  se  pode  conferir  danos  morais  aleatoriamente,  visando  apenas  à
punição. O incômodo sofrido, diga-se mais uma vez, é inquestionável, contudo, isso,
por si só, não dá margem à indenização por danos morais. Nesses termos, veja-se o
ementário abaixo, em feitos similares:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  COBRANÇA  DE
VALORES  EM  DUPLICIDADE.  DESCONTO  EM  CONTA
CORRENTE  DO  AUTOR.  ESTORNO  NÃO  COMPROVADO.
DIREITO  À  DEVOLUÇÃO  DO  VALOR  COBRADO  A  MAIOR.
DANOS  MORAIS  NÃO  CONFIGURADOS.  1.  A  recorrente



compõe a cadeia de fornecedores de serviço e responde de forma
objetiva  e  solidária  pela  falha  evidenciada  com  a  cobrança  em
duplicidade.  Inteligência  do  art.  18,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor. 2. Da análise dos autos denota-se o débito de valores
em duplicidade na conta corrente da autora, não havendo qualquer
prova  do  estorno  alegadamente  efetuado  pela  requerida.  Assim,
cabível a restituição do valor pago a maior.  3.  Danos morais não
configurados, uma vez não comprovada e tampouco caracterizada
situação excepcional de afronta aos atributos de personalidade da
parte autora. A mera cobrança indevida não gera, por si só, ofensa
ao  direito  de  personalidade.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO.  (Recurso  Cível  n.  71005641360,  Segunda  Turma
Recursal  Cível,  Relator:  Ana  Cláudia  Cachapuz  Silva  Raabe,
26/08/15).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  AGRAVO  RETIDO.
NÃO  CONHECIMENTO.  DESCONTO.  ESTORNO  DA
QUANTIA.  RESTITUIÇÃO  DESCABIDA.  MEROS
ABORRECIMENTOS.  DANO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO. Não se conhece de agravo retido se
não há pedido de análise nas razões de apelo. Improspera o pedido
de restituição de quantia indevidamente descontada se o estorno já
foi  realizado  na  conta  corrente  de  titularidade  do  autor.  Meros
aborrecimentos  são  insuscetíveis  de  reparação  por  dano  moral.
Recurso não provido. (TJMG, 10687120084789001, 9ª CC, 12/06/2015,
Relator Amorim Siqueira Ementa).

Responsabilidade  civil.  Prestação  de  serviço.  Fornecimento  de
energia elétrica. Cobrança em excesso realizada pela concessionária
mediante  débito  automático  em  conta  corrente  do  consumidor.
Reconhecimento  da  falha  na  emissão  do  boleto  de  cobrança.
Ausência de culpa da instituição financeira em realizar o desconto.
Estorno do valor à conta corrente do autor em 8 dias. Danos morais
não  caracterizados.  Situação  que  não  ultrapassou  o  mero
aborrecimento  ou  dissabor  cotidiano.  Impossibilidade  de
restituição em dobro ante a ausência de má-fé da ré. Ausência de
lesão a direito da personalidade. Indenização indevida. Litigância
de má-fé não configurada. Mero exercício do direito de defesa. Não
caracterização de nenhuma das hipóteses do artigo 17 do Código de
Processo Civil.  Recurso provido.  (TJSP,  03326822320098260000,  31ª
CDPr., 27/06/13, Rel. Hamid Bdine).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  POR  DANO
MORAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO. Descontos  em conta corrente
de forma indevida, por não contratado no momento da abertura da
conta.  Repetição  dos  valores  indevidamente  descontados.  A



restituição de forma simples. Não há prova nos autos de que tal ato
foi capaz de causar, ao A., abalo psíquico, afetação íntima, a ponto
de  ser  considerado  como  dano  moral.  Meros  dissabores  ou
aborrecimentos  pela  simples  retenção  indevida  de  valores  e
posterior estorno, não acarretam prejuízo moral.  SENTENÇA EM
PARTE  MODIFICADA.  SUCUMBÊNCIA  REDIMENSIONADA.
PROVIDA  EM  PARTE  À  APELAÇÃO.  UNÂNIME.  (TJRS,
70051333201, 18ª Câmara Cível, Relator: Nara Leonor Castro Garcia,
Julgado em 13/12/2012).

Nesse  sentido,  assevere-se,  ainda,  que  o  dano  moral  deve
traduzir-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe
alterações  psíquicas  intensas,  conforme  delineado  por  Sérgio  Cavalieri  Filho,  in
“Programa de Responsabilidade Civil”, 2ª ed., Malheiros, pág. 78, estabelece verbis: 

“(...)  Nessa  linha  de  princípio,  só  deve  ser  reputado  como dano
moral  a  dor,  vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que  fugindo  à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico
de  indivíduo,  causando-lhe  aflições,  angústia  e  desequilíbrio  no
seu bem-estar”.

Esclareça-se, ainda, que, mesmo tratando de responsabilidade
objetiva, mister estejam presentes os elementos para que se configure a obrigação de
indenizar, quais sejam, ação ou omissão, nexo causal e dano sofrido pela vítima.

Na falta de alguns desses elementos, não se perfaz a obrigação
de  indenizar,  visto  que,  para  que  alguém  seja  compelido  a  pagar  a  outrem
indenização por dano moral, é preciso que, através de uma ação ou omissão, tenha
ocorrido efetivo prejuízo capaz de violar o estado psíquico da vítima.

Por oportuno, é forçoso ressaltar que o recorrente não informou
esmiuçadamente, sequer provou o sofrimento de dano extrapatrimonial que suplante
a esfera dos meros dissabores, apto a legitimar indenização por danos morais.

Cabe anotar  que o Judiciário tem a obrigação de combater a
chamada  indústria  do  dano  moral,  que  vem  crescendo  dia  a  dia,  sempre
fundamentada  em  aborrecimentos  triviais  existentes  no  cotidiano  dos  cidadãos,
cabendo ao julgador identificar os verdadeiros danos merecedores de indenização,
sob pena de desvirtuar o fim almejado pelo legislador quando da criação do instituto.

Em razão de todo o acima exposto, nego provimento ao recurso
apelatório, mantendo incólumes todos os termos da sentença ora objurgada.

É como voto.



DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade, negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Marilene de Lima Campos
de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de abril de 2018.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator
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