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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete de Desembargador

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000837-25.2015.815.0911
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Serra Branca
RELATOR:  Juiz Ricardo Vital de Almeida, convocado,  com jurisdição
limitada,  em substituição à Desa Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
APELANTE: Lavínia Maracajá Henriques Coutinho Rodrigues
ADVOGADO: Severino Medeiros Ramos Neto (OAB/PB 19.317)
APELADO: Banco do Brasil S/A
ADVOGADA: Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/PR 8.123)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  DANOS  MORAIS.
ESTABELECIMENTO  BANCÁRIO.  DEMORA  EXCESSIVA  NO
ATENDIMENTO,  ASSOCIADA  A  OUTROS  CONSTRANGIMENTOS,
ESTES  RECONHECIDOS  FATICAMENTE.  DANO  MORAL
EVIDENCIADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

-  O dano moral decorrente de espera em fila de banco por tempo
superior ao estabelecido em lei não é in re ipsa, ou seja, ele não está
vinculado à própria existência do fato ilícito e, para sua configuração,
depende de prova do efetivo prejuízo.

- STJ: “Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese de mera
violação de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo
máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o
direito  à  indenização,  apesar  dos  transtornos  e  aborrecimentos
acometidos  ao  autor.  No  caso,  deve  ser  demonstrada  a  situação
fática  provocadora  do  dano.”  (AgInt  no  AREsp  937.978/DF,  Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 08/11/2016, DJe 18/11/2016).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  dar  provimento  ao  recurso
apelatório.



AP n. 0000837-25.2015.815.0911                                                                                                             2  

                                                           

Trata-se  de  apelação cível  interposta  por  LAVÍNIA  MARACAJÁ
HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES contra  sentença  do Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Serra Branca, que julgou improcedente o pedido
elaborado na ação de indenização por danos morais promovida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A.

A  autora,  na  petição  inicial,  afirmou  que  no  dia  25/09/2015,  às
12h06min, dirigiu-se à agência do Banco do Brasil localizada na cidade de Serra
Branca/PB,  no  intuito  de  realizar  a  abertura  de  uma  conta  bancária.  Ao
adentrar,  solicitou  uma  “senha  preferencial”  porque  estava  grávida,  e  foi
informada pelo segurança de que a priorização seria concedida no interior do
banco. Ressaltou que aguardou cerca de 40 (quarenta) minutos até que sua
senha fosse priorizada, e que só veio a ser atendida às 13:00 (treze horas),
totalizando 54 (cinquenta e quatro) minutos de espera. Todavia, quando do
atendimento, foi informada que em dia de sexta feira não era possível abrir
conta  bancária.  Inconformada,  ligou  para  a  central  de  atendimento  da
instituição bancária, quando foi informada da inexistência dessa vedação.

Ato contínuo, a autora disse que retornou à agência para resgatar a
senha  de  atendimento,  a  fim  de  comprovar  seu  comparecimento  ao  lugar,
quando tomou conhecimento de que a senha estava no lixo. Acrescentou que,
ao dirigir-se à lixeira para pegar sua senha, foi informada pela funcionária, com
tom de ironia, de que dali não poderia passar, dizendo que aguardasse mais um
pouco. Afirmou que os fatos experimentados afetaram seu estado de saúde,
causando-lhe tontura e ânsia de vômito, ao ponto de outro funcionário atendê-
la  e  disponibilizar-se  a  efetuar  a  abertura  da  conta  bancária,  o  que restou
impossibilitado, ante o seu estado de saúde.

Sentindo-se  lesada,  promoveu  a  presente  ação  requerendo
indenização por danos morais. 

Ao contestar a demanda (f. 47/61), o Banco do Brasil S/A defendeu
que  os  fatos  narrados  não foram comprovados  e  que,  mesmo se  tivessem
existido, a simples espera por tempo superior ao estabelecido em lei não gerou
dano moral.  Alternativamente, requereu a fixação correta dos danos morais,
sob pena de caracterizar-se o enriquecimento ilícito.

Na sentença (f. 64/66v) o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
de  Serra  Branca  concluiu  “não  haver  prova  da  ocorrência  do  dano  moral
reclamado,  de  modo  a  afastar  a  responsabilidade  civil  reparatória  do
promovido", e, ao final, julgou improcedente o pedido exordial. 

Eis a ementa dessa decisão:

CONSUMIDOR.  INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  ALEGAÇÃO
DE  OFENSAS  MORAIS  EM  AGÊNCIA  BANCÁRIA.  MAU
ATENDIMENTO.  CONDUTA QUE CAUSOU MERO DISSABOR,  NÃO
AUTORIZANDO  O  DEVER  DE  INDENIZAR.  CIRCUNSTÂNCIA
DANOSA  NÃO  COMPROVADA.  ONUS  PROBANDI DA  AUTORA.
IMPROCEDÊNCIA.
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- Quanto ao argumento de falta de resolução de problema relacionado a
abertura de conta bancária, mau atendimento e espera de cerca de uma
hora  dentro  da  agência,  mesmo  que  tenha  havido  alguma  falha  na
prestação dos serviços, tal situação não é geradora, por si só, de danos
morais, uma vez que não houve ofensa a atributos da personalidade da
autora.

- Não havendo prova de que tenha ocorrido excesso na atuação de ré, não
é caso de configuração de danos extrapatrimoniais.

Inconformada, a autora apelou (f. 72/85), reiterando que a conduta
ilícita do réu - decorrente do tempo indevido de espera na fila do banco, da
negativa  de  atendimento  e  da  forma  rude  como  teria  sido  tratada  por
funcionários  da instituição financeira,  a despeito de encontrar-se em estado
gravídico  -  configura  dano  moral  passível  de  indenização,  devendo  ser
reformada a sentença.

Sem contrarrazões (certidão de f. 89).

Parecer ministerial sem manifestação meritória (f. 94).

É o relatório.

     VOTO: Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
    Relator

O  objeto da irresignação  da  autora diz  respeito  ao pedido de
indenização por danos morais, que foi julgado improcedente no primeiro
grau,  e  decorre  de  supostas  ofensas  pessoais  que  a  autora,  em  estado
gravídico, teria suportado, em razão do tempo indevido de espera em agência
bancária, da negativa de atendimento e da forma rude como teria sido tratada
por funcionários do banco.

O magistrado a quo entendeu que a conduta do réu causou apenas
mero dissabor cotidiano à autora, não sendo a situação passível de indenização.

Extrai-se  dos  autos  que  no  dia  25/09/2015  a  autora  chegou  às
12h:06min à agência do Banco do Brasil  S/A, localizada na Av. Dep. Álvaro
Gaudêncio, n. 46, Serra Branca – PB, conforme faz prova o documento de f. 22
(Senha: A028 - Atendimento). Juntou também boletim de ocorrência policial,
datado de 03/10/2015, acerca desse fato (f. 24).

O  tempo  de  espera,  qual  seja,  os  40  (quarenta)  minutos  que  a
autora afirma ter aguardado dentro da agência antes da priorização de sua
senha, acrescidos dos 15 (quinze) minutos até o efetivo atendimento, restou
reconhecido  nos  termos  contestatórios  (f.  49).  Logo,  é  incontroverso  o
atendimento após 55 (cinquenta e cinco) minutos da sua chegada à agência
bancária.
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A  Lei  Federal  n.  10.048/2000, que  determinou  a  prioridade  de
atendimento a ser cumprido pelas instituições bancárias, dispõe o seguinte:

Art. 1o As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a
60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas com crianças
de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.

Parágrafo  único.  É  assegurada,  em  todas  as  instituições
financeiras, a prioridade de atendimento às pessoas mencionadas
no art. 1o.

A Lei Estadual n. 9.246/11, por sua vez, em seu art. 1o, determina o
tempo máximo para que o atendimento seja efetivado, in verbis:

Art. 1º. As agências bancárias situadas no âmbito do Estado da Paraíba
colocarão à disposição dos seus usuários pessoal suficiente e necessário no
setor de caixas, para que o atendimento seja efetivado no prazo máximo
de vinte minutos em dias normais e de trinta minutos, em véspera
e depois de feriados. 

Assim,  não  há  como  negar  que  o  tempo  de  atendimento  da
promovente superou aquele estabelecido na lei estadual referida.

Ocorre que o fato de a autora ter passado 55 (cinquenta e cinco)
minutos à espera de atendimento no Banco do Brasil  S/A, por si  só, não é
suficiente para gerar o dano moral indenizável. 

Essa matéria, inclusive, já foi enfrentada por esta Segunda Câmara
Cível, no julgamento da Apelação n. 0008904-75.2013.815.2001 (sessão do dia
09/08/2016),  da  relatoria  do  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,  que
asseverou o seguinte:

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. (Acórdão/Decisão  do  processo  n.
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00089047520138152001,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
Des. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 09-08-2016). 

Os arestos a seguir são exemplos da jurisprudência do STJ acerca do
tema:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO. LEGISLAÇÃO LOCAL.
PERÍODO EXCESSIVO PARA RECEBER ATENDIMENTO. CONFIGURAÇÃO. 1.
Ação ajuizada em 16/08/2013. Recurso especial interposto em 12/08/2015
e  distribuído  a  este  gabinete  em 25/08/2016.  2.  Danos  morais:  grave
ofensa  à  personalidade.  Precedentes.  3.  A  mera  invocação  de
legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em
fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização.
Precedentes.  4.  Contudo,  a  espera  por  atendimento em fila  de
banco quando excessiva ou associada a outros constrangimentos
pode  causar  danos  morais.  5.  Recurso  especial  não  provido.  (STJ,
REsp 1662808 MT, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI TERCEIRA
TURMA, Julgamento 02/05/2017, Publicação 05/05/2017). 

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL  E
PROCESSUAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO.  FILA
DE  BANCO.  TEMPO  DE  ESPERA.  LEGISLAÇÃO  ESTADUAL  OU
MUNICIPAL.  INVOCAÇÃO.  INSUFICIÊNCIA.  DANO  MORAL.
ACÓRDÃO  ESTADUAL.  AFASTAMENTO.  REEXAME  DE  PROVAS.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso
especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual
revela-se  inviável  invocar,  nesta  seara,  a  violação  de  dispositivos
constitucionais,  porquanto  matéria  afeta  à  competência  do  Supremo
Tribunal  Federal  (art.  102,  III,  da  Carta  Magna).  2.  Conforme  a
jurisprudência  desta  Corte,  a  hipótese  de  mera  violação  de
legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo máximo
de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito
à  indenização,  apesar  dos  transtornos  e  aborrecimentos
acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação
fática  provocadora  do dano.  Precedentes.  3.  No  caso  concreto,  o
tribunal  de origem conclui  pela ausência de configuração dos requisitos
ensejadores  do  dever  de  reparar  o  dano.  Dessa  forma,  o  exame  da
pretensão recursal  -  de reconhecimento  da existência  de  suposto  dano
moral  -  demandaria  análise  das  provas,  inviável  em  recurso  especial,
(Súmula  nº  7/STJ).  4.  Agravo  interno  não  provido.  (AgInt  no  AREsp
937.978/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 18/11/2016).

Logo, para que se verifique a existência de prejuízo à ordem
moral individual, o autor deve comprovar que o tempo decorrido para
o início do atendimento não apenas foi excessivo, como também que
se associou a algum fato causador de constrangimento, vexame ou
sofrimento psíquico.
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É importante observar que o dano moral discutido não é in re ipsa,
ou seja, ele  não está vinculado à própria existência do fato ilícito e, para sua
configuração, depende de prova do efetivo prejuízo.

A prova do prejuízo decorrente da demora no atendimento, por ser
fato constitutivo de direito, de acordo com o art. 373, I, do CPC/20151, cabe à
promovente.  In  casu,  o  próprio  apelado  ratificou  os  termos  exordiais,
evidenciando a existência de efetivo prejuízo, ao reconhecer faticamente,
em sede de contestação, (1) os “40 minutos esperados apenas para priorizar a
senha”; (2) que “a partir do momento que a senha foi priorizada, a cliente só
esperou aproximadamente 15 minutos para ser atendida”; (3) “neste primeiro
momento do atendimento, a cliente disse que queria abrir uma conta. Porém foi
informado pela funcionária (Yonara) que naquela data não tínhamos condições
de realizar todo processo de abertura de conta, tendo em vista que o tempo
demandado  para  realização  completa  deste  serviço  gira  em  torno  de  30
minutos”;  (4) “algum tempo depois  a cliente retornou à agência pedindo a
senha do atendimento, que já havia sido descartada na lata de lixo”;  (5)  ”a
funcionária Yonara foi perguntar ao Gerente de Relacionamento José Luciano,
se a senha poderia ser entregue à cliente, e o mesmo informou que não teria
nenhum problema” (f. 49/50).

Restou configurado dano moral no caso em tela, haja vista o tempo
excessivo  de  espera  na  agência  bancária,  bem  como  a  notória
vulnerabilidade  emocional  de  pessoa  nas  condições  da  autora
(grávida), associada à negativa de realização de serviço desmotivada
e à forma rude como foi tratada pela funcionária do banco.

Sérgio Cavalieri Filho ensina que  “em sentido estrito, dano moral é
violação do direito à dignidade”. O eminente jurista afirma também que, em
sentido  amplo,  dano  moral  é  “violação  dos  direitos  da  personalidade”,
abrangendo  “a  imagem,  o  bom  nome,  a  reputação,  sentimentos,  relações
afetivas,  as  aspirações,  hábitos,  gostos,  convicções  políticas,  religiosas,
filosóficas, direitos autorais.”2 

Passo, então, a analisar a quantia da indenização.

Para a fixação do dano moral é mister a análise das circunstâncias do
caso concreto, tais como a gravidade do fato, o grau de culpa do ofensor e a
situação  econômico-financeira  dos  litigantes,  atentando-se  para  que  a
indenização  não  se  torne  fonte  de  enriquecimento  sem  causa,  nem  seja
considerada inexpressiva. Dita indenização deverá atender ao duplo objetivo de
compensar a vítima e afligir, razoavelmente, o autor do dano.

No plano doutrinário é cediço que:

A  indenização  por  danos  morais  deve  traduzir-se  em  montante  que
represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o

1
 Art. 373. O ônus da prova incumbe:

  I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. [...]
2 In Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed. São Paulo: Editora Atlas S/A. 2010, páginas 82 e 84.
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comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se,
portanto,  em  importância  compatível  com  o  vulto  dos  interesses  em
conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim
de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do
resultado  lesivo  produzido.  Deve,  pois,  ser  quantia  economicamente
significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.3 

Cito precedente sobre a matéria:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ESPERA  EM  FILA  DE  BANCO.  GESTANTE.  TEMPO
EXCESSIVO.  DANO  MORAL.  CONFIGURAÇÃO.  NOS  TERMOS  DOS
PRECEDENTES DO STJ, A ESPERA POR ATENDIMENTO EM FILA DE
BANCO  QUANDO  EXCESSIVA  OU  ASSOCIADA  A  OUTROS
CONSTRANGIMENTOS,  E  RECONHECIDA  FATICAMENTE  COMO
PROVOCADORA DE SOFRIMENTO MORAL, ENSEJA CONDENAÇÃO
POR  DANO  MORAL. O  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  DEVE  SER
ESTABELECIDO  CASO  A  CASO,  COM  BOM  SENSO,  MODERAÇÃO  E
RAZOABILIDADE, ATENTANDO-SE À PROPORCIONALIDADE COM RELAÇÃO
AO  GRAU  DE  CULPA,  EXTENSÃO  E  REPERCUSSÃO  DOS  DANOS,  À
CAPACIDADE  ECONÔMICA,  CARACTERÍSTICAS  INDIVIDUAIS  E  AO
CONCEITO  SOCIAL  DAS  PARTES.  (TJRO,  Apelação,  Processo  n.
0000201-76.2014.822.0013,  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator do Acórdão: Des. Marcos Alaor
Diniz Grangeia, Data de julgamento: 19/06/2017). 

Assim, estou persuadido de que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) é  uma  quantia  que  se  mostra  em  consonância  com  o  dano  moral
perpetrado, levando-se em conta a extensão do dano, a situação econômica da
vítima,  o  estado  gravídico  da  autora,  bem  como  para  punir  a  instituição
financeira por sua falha na prestação do serviço.

À luz do exposto, dou provimento à apelação, para reconhecer a
existência de dano moral, cujo valor indenizatório fixo em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), acrescidos de juros de mora de 1%, a contar da citação. Ressalta-
se  que  o  valor  arbitrado  a  título  de  danos  morais  deve  sofrer  correção
monetária a partir da data desta sessão de julgamento (Súmula n. 362 do STJ).

Por ter havido alteração do julgado4, com o acolhimento,  in totum,
do pedido autoral, condeno a parte recorrida ao pagamento das custas e
dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da
condenação, observando-se os vetores insculpidos no art. 85, § 2º, incisos I a
IV, do CPC/2015.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, que participou do julgamento com ESTE

3 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220. 
4 “Provido o recurso especial, a redistribuição dos ônus sucumbenciais é decorrência lógica. Por isso, nessas hipóteses,
independe de recurso voluntário da parte o redimensionamento dos honorários advocatícios. Precedentes.” (AgRg no
REsp  1471249/DF,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  23/10/2014,  DJe
04/11/2014).
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RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente  à  Sessão a Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 1o de agosto de
2017.

Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                           Relator
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