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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  ESPERA  EM  FILA  DO  BANCO.
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  OFENSA  À
HONRA,  DIGNIDADE  OU  BOA  FAMA  DO  AUTOR.
MERO  ABORRECIMENTO.  ACERTO  DA  DECISÃO
RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Para  a  configuração  do  dano  moral,  em alguns
casos, releva-se a exigência de provas, porque são
fatos  notórios  que  praticamente  sempre  provocam
dor.  Os  efeitos  negativos  da  espera  pelo
atendimento bancário são fatos que exigem prova,
pois nem sempre essa situação causa dano, eis que
a  simples  demora  na  prestação  dos  serviços  não
mudou para pior o conceito de quem tinha o direito
de utilizá-los, tampouco, lhe gerou constrangimentos
insuperáveis a ponto de ter diminuído ou suprimido
seu conceito no convívio social.

-  Apenas  a indicação  de  legislação  municipal  ou
estadual  que estabelece tempo máximo de espera
em fila  de banco,  não é suficiente  para desejar  o
direito  à  indenização,  pois  as  normas  acima  já
estabelecem as sanções administrativas que podem
ser provocadas pelo usuário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 95.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Roberto Villar Flor,

inconformado com a Sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por

Danos Morais movida contra o Itaú Unibanco S/A, na qual a Magistrada da 1ª

Vara Cível da Comarca da Capital julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, o Apelante, em suma, renovou os

argumentos expostos na petição inicial, aduzindo que a espera de várias horas

na fila de atendimento do Banco Promovido lhe gerou danos morais. Disse que

a  atitude  do  Demando viola,  inclusive,  o  disposto  no  art.  30,  II,  da  Lei  nº

8.744/98 (fls. 58/64).

O  Banco  Itaú  Unibanco  ofereceu  as  Contrarrazões  de  fls.

78/83, refutando os argumentos expostos pelo Recorrente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fl. 91/91v).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que todo o debate cingiu-se em

saber se o fato de o Apelante ter esperado, em uma ocasião, por mais de 01

(uma) hora e,  em outra,  cerca de 02 (duas) horas  para ser atendido pelos

prepostos  do  Banco  Promovido  teve  repercussão  ao  ponto  de  lhe  gerar

prejuízos  financeiros  e  constrangimento  moral  passível  de  indenização

reparatória.

Nessa senda, é certo que para a configuração do dano moral,

em alguns casos, releva-se a exigência de provas, porque são fatos notórios

que, praticamente, sempre provocam dor. 

Todavia,  entendo  que  os  efeitos  negativos  da  espera  pelo

atendimento  bancário  são  fatos  que  exigem prova,  pois  nem sempre  essa
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situação causa dano, eis que a simples demora na prestação dos serviços não

mudou para pior o conceito de quem tinha o direito de utilizá-los, tampouco, lhe

gerou constrangimentos insuperáveis a ponto de ter diminuído ou suprimido

seu conceito no convívio social.

Não  se  pode  olvidar  que  o  dano  moral  reserva-se  para  os

casos mais  graves,  de  maior  repercussão,  em que ocorra  efetiva  ofensa à

dignidade humana. 

Sobre  o  tema,  vale  citar  a  lição  de  Sérgio  Cavalieri  Filho

explica: 

“O  dano  deve  ser  de  tal  modo  grave  que  justifique  a
concessão  de  uma  satisfação  de  ordem pecuniária  ao
lesado.  Nessa linha de princípio,  só deve ser  reputado
dano  moral  a  dor,  vexame,  sofrimento  ou  humilhação
que,  fugindo  à  normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento  psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade  exacerbada  estão  fora  da  órbita  do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no  trânsito,  entre  os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas  e  duradouras,  a  ponto  de  romper  o  equilíbrio
psicológico  do  indivíduo.  Se  assim  não  se  entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais  em  busca  de  indenizações  pelos  mais  triviais
aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 5ª
ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 97-98). 

Ademais,  apenas  a indicação  de  legislação  municipal  ou

estadual, que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco, não é

suficiente  para  desejar  o  direito  à  indenização,  pois  as  normas  acima já

estabelecem  as  sanções  administrativas  que  podem  ser  provocadas  pelo

usuário.

Desse modo, não há que se falar em indenização por danos

morais quando não se extrai do fato efetivo potencial danoso à esfera moral da

vítima, mas mero dissabor temporário. Veja-se:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  -  ESPERA  EM  FILA  DE
BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA
FIXADO  POR LEGISLAÇÃO  LOCAL  -  INSUFICIÊNCIA
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DA  SÓ  INVOCAÇÃO  LEGISLATIVA  ALUDIDA  -
OCORRÊNCIA  DE  DANO  MORAL  AFASTADO  PELA
SENTENÇA  E  PELO  COLEGIADO  ESTADUAL  APÓS
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO
CONCRETO  -  PREVALÊNCIA  DO  JULGAMENTO  DA
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO. 1 - A só invocação de legislação
municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de
espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o
direito  à  indenização,  pois  dirige  a  sanções
administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário.
2  -  Afastado  pela  sentença  e  pelo  Acórdão,  as
circunstâncias fáticas para configuração do dano moral,
prevalece  o  julgamento  da origem (Súmula  7/STJ).  3  -
Recurso Especial  improvido.  (STJ -  REsp:  1340394 SP
2012/0148970-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data
de  Julgamento:  07/05/2013,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,
Data de Publicação: DJe 10/05/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESPERA
EM  FILA  DE  BANCO  POR  TEMPO  SUPERIOR  AO
FIXADO  EM LEGISLAÇÃO  ESTADUAL  E  MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA  DE  DANOS  MORAIS  IN  RE  IPSA.
DANOS  DE  NATUREZA  INDIVIDUAL  QUE  NÃO  SE
CONFUNDEM  COM DANOS SOCIAIS.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  QUE
ULTRAPASSEM  O  MERO  DISSABOR  COTIDIANO.
INVOCAÇÃO  EXCLUSIVA  DO  DESCUMPRIMENTO
QUE  NÃO  GERA  PREJUÍZO  INDIVIDUAL
INDENIZÁVEL,  AINDA  QUE  SE  TRATE  DE  PESSOA
IDOSA.  DESPROVIMENTO.  -  "A  só  invocação  de
legislação  municipal  ou estadual  que estabelece  tempo
máximo de espera em fila de banco não é suficiente para
ensejar  o  direito  à  indenização,  pois  dirige  a  sanções
administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário".
(STJ,  Terceira  Turma,  REsp  1340394/SP,  Rel.  Ministro
Sidnei  Beneti,  DJe  10/05/2013).  -  A  circunstância  de
existirem  diversas  notificações  contra  a  instituição
bancária  pelo  descumprimento  da  norma de  tempo  de
espera em fila de banco não enseja, por si só, prejuízo
individual  indenizável.  Além  disso,  o  fato  de  o  autor
possuir 60 (sessenta) anos de idade, de igual forma, não
conduz,  isoladamente,  à  configuração  de  dano  moral
individual, especialmente quando se observa a invocação
exclusiva e genérica do desrespeito às leis  municipal  e
estadual  que  dispõem  sobre  o  tema.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00089047520138152001, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO ,
j. em 09-08-2016)

RECURSO  INOMINADO.  REPARAÇÃO  DE  DANOS.
ESPERA  EM  FILA  DE  BANCO.  DEMORA  NO
ATENDIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. AUSENTE
EXCEPCIONALIDADE  NO  CASO  CONCRETO.  MERO
ABORRECIMENTO  DO  COTIDIANO.  O
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DESATENDIMENTO DA LEI  MUNICIPAL QUE FIXA O
TEMPO  LIMITE  PARA  ESPERA  DE  ATENDIMENTO
BANCÁRIO  TEM  O  CONDÃO  DE  GERAR  SANÇÃO
ADMINISTRATIVA, AUTORIZANDO O ARBITRAMENTO
DE  INDENIZAÇÃO  APENAS  EM  CASOS
EXCEPCIONAIS. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível
Nº 71004864393, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas
Recursais,  Relator:  Glaucia  Dipp  Dreher,  Julgado  em
29/08/2014)

Com efeito, cabia ao Autor, nos termos do então vigente artigo

333, inciso I, do CPC, o ônus da prova quanto à existência de constitutivo do

seu direito,  não podendo se valer de meras alegações de que perdeu tempo

considerável de seu dia para o desempenho de outras atividades

Assim  sendo,  não  estabelecido  o  ato  ilícito  e  o  nexo  de

causalidade, não cabe ao Promovido o dever de indenizar.

Por tais razões, DESPROVEJO a presente Apelação Cível.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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