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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL  nº 0037392-40.2013.815.2001
ORIGEM     : 2ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Marilza de Brito Lira Souto
ADVOGADO : Eduardo Henrique Farias da Costa
APELADO       : Banco Santander S/A
ADVOGADA   : Elisia Helena de Melo Martini e Henrique José Parada Simão 

DIREITO  DO  CONSUMIDOR – Apelação
Cível  –  Ação  de  indenização  por dano
moral  –  Sentença  –  Improcedência  –
Irresignação da autora –  Admissibilidade e
controvérsia analisadas nos moldes da Lei
nº  5.869/73  –  Irretroatividade  da  Lei
Processual  –  Atos processuais  praticados
sob  a  égide  da  legislação  anterior  não
podem sofrer efeitos em virtude do advento
da nova lei – Teoria do isolamento dos atos
processuais  – Relação  de  consumo  –
Aplicação  do  Código  de  Defesa  do
consumidor  – Parte  autora hipossuficiente
–  Inversão  do  ônus  da  prova  –  Porta
giratória detectora de metais – Travamento
–  Impossibilidade  da  cliente  adentrar  na
instituição  bancária  –  Necessidade  do
sistema  de  segurança  –  Inexistência  de
excesso  na  conduta  dos seguranças do
banco  – Alegação  de  constrangimento  e
humilhação  –  Inocorrência  –  Mero
inconveniente  –  Dano  moral  –  Não
configurado  –  Inexistência  de  dever  de
indenizar – Desprovimento.

—  Art.  14  da  Lei  nº  13.105/2015  (novo
CPC): “a norma processual não retroagirá e
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será aplicável imediatamente aos processos
em  curso,  respeitados  os  atos  processuais
praticados  e  as  situações  jurídicas
consolidadas  sob  a  vigência  da  norma
revogada”.

—  A  lei  processual  civil  tem  aplicação
imediata, ou seja, produz efeitos imediatos,
contudo,  nos  termos  da  teoria  do
isolamento, a lei nova somente deve atingir
os atos ainda não iniciados. Assim, os atos
processuais  praticados  sob  a  égide  da
legislação anterior não podem sofrer efeitos
em  virtude  do  advento  de  nova  lei,  sob
pena de gerar insegurança jurídica.

—  “O  impedimento  de  acesso  do
consumidor  em  estabelecimento  bancário
em razão do travamento da porta detectora
de  metais  não  configura  abalo  capaz  de
ensejar  indenização  por  dano  moral,
porquanto a utilização desse dispositivo de
segurança  pela  instituição  financeira
caracteriza  exercício  regular  de direito.  O
travamento  da  porta  giratória,  ainda  que
decorrente de falha no sistema automático
das  travas,  não  causa  dano  moral,  pois
meros  aborrecimentos  e  desgostos
cotidianos não são sentimentos capazes de
provocar  dano  à  imagem,  honra,  ou
constrangimento e humilhação a ponto de
configurar  abalo  moral"  (TJMG  -  Apelação
Cível  1.0024.05.826347-6/001  -  Rel.  Des.
Bitencourt  Marcondes  -  Julgamento  em
29/04/2009 - DJ em 29/05/2009).

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,   negar
provimento  ao  apelo,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  do
julgamento de folha retro.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
MARILZA  DE  BRITO  LIRA  SOUTO, em  razão  da  sentença  (fls.  77/81),
proferida pelo M.M. Juiz da 2ª Vara Cível da Capital que, nos autos da ação
de indenização por danos morais, ajuizada pela apelante em face do BANCO
SANTANDER  S/A,  julgou  improcedentes  os  pedidos  deduzidos  na  inicial,
condenando ao  pagamento  das  custas  e,  ainda,  honorários  advocatícios
fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada,  a promovente interpôs
recurso de apelação cível (fls. 87/103), pugnando, preliminarmente, a inversão
no ônus da prova a seu favor, para reconhecer como verdadeiros os fatos
alegados.  No mérito, pede a reforma total da sentença objurgada, para julgar
procedentes os pedidos contidos na peça vestibular, sob o fundamento de ter
havido dano moral e não somente mero aborrecimento, como consignado na
decisão vergastada.

Contrarrazões  às  fls. 123/129 dos  autos,
pugnando pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, em pare-
cer de fls. 205/208, absteve-se de opinar quanto ao mérito recursal, vez que
não vislumbrada situação ensejadora de intervenção necessária.

 
É o relatório. 

V O T O

Inicialmente,  ressalto que os requisitos de
admissibilidade e a controvérsia do presente recurso serão analisados nos
moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei
nº  13.105/2015  (novo  CPC),  “a  norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada”.

Sabe-se  que  a  lei  processual  civil  tem
aplicação imediata, ou seja, produz efeitos imediatos, contudo, nos termos da
teoria  do  isolamento,  a  lei  nova  somente  deve  atingir  os  atos  ainda  não
iniciados.  Assim,  os  atos  processuais  praticados  sob a  égide  a  legislação
anterior  não podem sofrer  efeitos em virtude do advento de nova Lei,  sob
pena de gerar insegurança jurídica. 
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Porquanto,  se  a  sentença  recorrida  (ato
processual)  fora  publicada  quando  vigente  o  anterior  CPC  (fl.  86),  resta
patente  que  sob  a  mesma  legislação  deve  ser  revisto,  em  atenção  à
segurança jurídica e à teoria do isolamento dos atos processuais.   

Ademais, acerca a aplicação dos requisitos
de admissibilidade, eis a orientação do Enunciado Administrativo nº 2 do Su-
perior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 - Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões pu-
blicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,
com as interpretações  dadas,  até  então,  pela jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça. 

Feitas estas considerações, cabível analisar
o pedido preliminar da apelante, consistente no deferimento da inversão do
ônus da prova a seu favor.

Pois bem.

Sabe-se  que  um dos  aspectos  mais  rele-
vantes do Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do
ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, com a seguinte redação:

 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no proces-
so civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a ale-
gação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as re-
gras ordinárias de experiência;

Apesar de se reconhecer que o momento
de inversão do ônus da prova, nos termos do Entendimento firmado no STJ1,
é na fase de saneamento do processo, na hipótese dos presentes autos, ten-
do a autora reiterado o pedido quando lhe fora reaberta oportunidade, especi-
ficamente na  manifestação de fls. 66/67,  entendo  ser evidente na espécie a
aplicabilidade do referido comando judicial, de modo a propiciar a inversão do
ônus probatório.

É que  não se pode deixar de considerar a
presença dos requisitos legais indicados pelo normativo. 

1EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 29/02/2012, DJe 21/6/2012).
(REsp  1.395.254/SC,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  Terceira  Turma,  julgado  em  15/10/2013,  DJe
29/11/2013)
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Conforme dispõe a regra citada, para que
haja a inversão de ônus é necessário que o consumidor demonstre a verossi-
milhança de suas alegações, ou então, quando for hipossuficiente frente ao
fornecedor.

No  que  concerne  ao  primeiro  requisito,  e
que diz respeito à verossimilhança, o banco promovido sequer negou o fato,
tendo apenas alegado que o controle de entrada consistiu em exercício regu-
lar do direito, não havendo que se falar em indenização,  por inexistência de
ato ilícito, de modo que se vislumbra a presença da verossimilhança das ale-
gações.

Noutro enfoque,  não há como negar que a
demandante é parte  hipossuficiente em relação ao  banco para produção de
prova dos fatos alegados, de modo que se defere a inversão do ônus da pro-
va. Estando a causa madura para julgamento, há que se apreciar o mérito re-
cursal.  

Em princípio, convém explicitar que o caso
em vertente deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor,
tendo em vista que a relação firmada entre as partes é inquestionavelmente
consumerista, enquadrando-se a autora no conceito estampado no caput do
art.  2º,  enquanto  o  banco,  como  notório  fornecedor/prestador  de  serviço,
insere-se nesta categoria.

Diante  disto,  nos  termos  do  Diploma
Consumerista, artigo 6º, inciso VIII,  inverteu-se o ônus da prova em favor da
consumidora,  face  a sua  hipossuficiência,  de  forma  que  cabe  ao  Banco
Santander S/A,  empresa  de  grande  porte  e  capital  vultoso  provar  a
legitimidade de sua conduta.

Da análise dos autos vê-se que o ponto a
ser desnudado reside na ocorrência  ou não de excesso punível  do banco
quanto à adoção de práticas de segurança.

É  certo  que  o fato  da cliente  do  banco
tentar passar pela porta giratória e ser barrada não causa dor, humilhação e
sofrimento,  posto  que  hodiernamente  este  procedimento  é  largamente
adotado, ante à insegurança existente, não sendo nenhuma surpresa para o
homem médio.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais e de São Paulo, veja-se:

"AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PORTA GIRATÓRIA DETECTORA DE METAIS. DANO
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MORAL. - O impedimento de acesso do consumidor em
estabelecimento  bancário  em  razão  do  travamento  da
porta detectora de metais não configura abalo capaz de
ensejar  indenização  por  dano  moral,  porquanto  a
utilização desse dispositivo de segurança pela instituição
financeira  caracteriza  exercício  regular  de  direito.  O
travamento da porta giratória, ainda que decorrente de
falha no sistema automático das travas, não causa dano
moral,  pois  meros  aborrecimentos  e  desgostos
cotidianos  não  são  sentimentos  capazes  de  provocar
dano  à  imagem,  honra,  ou  constrangimento  e
humilhação a ponto de configurar abalo moral" (TJMG
-  Apelação  Cível  1.0024.05.826347-6/001  -  Rel.  Des.
Bitencourt  Marcondes  -  Julgamento  em  29/04/2009  -
Publicação no DJ em 29/05/2009).

E,

INDENIZAÇÃO.  Dano  moral.  Travamento  de  porta-
giratória  em  agência  bancária.  Alegação  de
constrangimento  e  humilhação.  Inocorrência.
Necessidade  do  sistema  de  segurança.  Mero
inconveniente  que  não  conduz  a  prejuízos  morais
passíveis de reparação. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO  DESPROVIDO.  (TJSP  -  APL
11265620118260566  SP  0001126-56.2011.8.26.0566  -
Relator(a): Paulo Alcides - Julgamento: 29/11/2012
Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado).

Assim,  o  procedimento  em  questão  é
naturalmente admissível, já que deve a agência bancária preservar não só o
patrimônio que guarda, mas também propiciar segurança a seus clientes e à
comunidade em geral, não se podendo  aceitar que em razão desta medida
seja o banco condenado, ainda mais quando não se vislumbra da narração
dos fatos apresentados na exordial  a prática de atos que  tenham causado
humilhação  no  momento  que  a  demandante  fora  barrada pelo  sistema
automático.

Desse diapasão,  não obstante  a apelante
tenha  passado  por  tal  situação,  esse  dissabor,  por  si  só,  não  autoriza  a
condenação por danos morais, pois não restou evidenciado que os prepostos
do banco tenham agido de forma discriminatória ou extrapolado os limites do
exercício  regular  do  direito,  devendo  realmente  ser  afastada  a  sua
responsabilidade civil.

E outro não é o posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: 

“CIVIL.  DANO  MORAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.  O
recurso especial não se presta ao reexame da prova. O
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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.
Recurso especial não conhecido.” (REsp 403919-MG, 4ª
turma, rel. Min. César Asfor Rocha, j. 15.5.2003, RSTJ
171/351).

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos acima apontados, NEGA-SE provimento ao apelo. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 21 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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