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PRIMEIRA PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE ATIVA E
CARÊNCIA DE AÇÃO  PELA FALTA DE INTERESSE
DE  AGIR.  PARQUET DETENTOR  DE  ATRIBUIÇÕES
PARA  AJUIZAR  DEMANDA  RELATIVA  AOS
DIREITOS  DIFUSO  E  COLETIVO.  PRETENSÃO
MATERIAL  A  SER  DISCUTIDA  VIA  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  FATOS  NARRADOS  RELACIONADOS  À
SUPOSTA  CONFIGURAÇÃO  DO  DANO  MORAL
COLETIVO.  REJEIÇÃO. 

Detém  o  Ministério  Público  legitimidade  para  ajuizar
ação  civil  pública  na  situação  em  que  há  possível
violação aos direitos difusos e coletivos.

As  circunstâncias  fáticas  narradas  sob  o  aspecto  da
abstração denotam existir suposta violação aos direitos
transindividuais, autorizando a utilização da ação civil
público pelo Parquet.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009343-42.2013.815.0011 1



SEGUNDA  PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N°
4.330/05.  NORMA  INSERIDA  NO  ROL  DA
COMPETÊNCIA  DO  MUNICÍPIO.  QUESTÃO
SOLUCIONADA  NO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. REJEIÇÃO.

Detém  o  ente  municipal  competência  legislativa  para
regulamentar  no  âmbito  do  seu  território  o  tempo
máximo de espera  de  clientes  em filas  de instituições
bancárias.

PRIMEIRA E SEGUNDA APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  VIOLAÇÃO
À  NORMA  MUNICIPAL  QUE  REGULAMENTA  O
TEMPO DE ESPERA NAS FILAS. FATOS NARRADOS
QUE  NÃO  EXTRAPOLAM  AOS  VALORES  ÉTICOS
FUNDAMENTAIS  DA SOCIEDADE.  DANO  MORAL
COLETIVO  INOCORRENTE.  PROVIMENTO  DOS
RECURSOS. 

O dano moral coletivo, compreendido como o resultado
de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada
comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo
totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico
e  os  valores  éticos  fundamentais  da  sociedade  em  si
considerada,  provocando  repulsa  e  indignação  na
consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI,
do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V
Jornada de Direito Civil).

Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a
caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o
ato  antijurídico  praticado  atinja  alto  grau  de
reprovabilidade  e  transborde  os  lindes  do
individualismo,  afetando,  por  sua  gravidade  e
repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para
não haver o seu desvirtuamento e evitar a banalização.
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V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A  C  O  R  D  A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar provimento aos apelos.

RELATÓRIO 

Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  Banco  do  Brasil
S/A e Banco Bradesco S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara
Cível  da Comarca de Campina Grande nos autos  da  Ação Civil  Pública
ajuizada em face  deles  pelo  Ministério  Público  Estadual,  cujo  comando
judicial foi proferido nos seguintes termos:

Diante  do  exposto  e  considerando  tudo  o  mais  que  dos  autos
consta,  JULGO  PROCEDENTES  OS  PEDIDOS,  ratificando  a
liminar concedida initio litis, que consiste em colocar à disposição
do  usuário  pessoal  suficiente  no  setor  de  caixa,  para  que  o
atendimento  seja  feito  em  tempo  hábil,  nos  moldes  da  lei
municipal  n°  4.330/05  (obrigação  de  fazer)  e  condenando  as
promovidas  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais
coletivos,  no  valor  de  R$  200.000,00  (duzentos  mil)  para  cada
demandada, corrigidos a partir desta data pelo INPC e acrescido
de juros de mora de 1% a.m., estes devidos desde a citação, que
deverá  ser  revertido  em  favor  do  Fundo  Estadual  Especial  de
Proteção  Bens,  Valores  e  Interesses  Difusos,  previstos  na  Lei
Estadual n° 8.102/06.

Condeno,  ainda,  as  promovidas  ao  pagamento  das  custas
processuais.

Argui  o  primeiro  apelante,  em  sede  de  preliminar,  a
ilegitimidade do autor e a carência de ação pela falta de interesse de agir,
por pleitear dano moral coletivo na situação em que a violação ao direito
fundamental relativo à personalidade é de caráter individual.

Sustenta ainda ser inadequada a via eleita por discutir
fatos  isolados  e  esporádicos  sem  corresponder  a  direitos  coletivos
propriamente ditos, afirmando que o dano moral se reporta à dor sofrida
pelo indivíduo especificamente.

No mérito, assevera que inexiste a configuração da lesão

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009343-42.2013.815.0011 3



descrita na exordial no tocante ao descumprimento da lei da fila, por não ter
como  controlar  o  tempo  de  espera  de  cada  cliente,  considerando  a
quantidade  de  pessoas  que  se  dirigem ao  estabelecimento  e  a  operação
bancária a ser efetivada em determinado atendimento.

Afirma ter empreendido esforços e investimentos para
atender aos clientes com maior rapidez possível.

Sustenta que são incongruentes os fatos narrados com o
conceito de dano moral, por se encontrar este inserido na repercussão da
esfera individual e o prejuízo no âmbito extrapatrimonial.

Requer  o  acolhimento  das  preliminares  e,  na
eventualidade de rejeição, pugna pelo provimento do recurso para julgar
improcedentes os pedidos.

O segundo apelante assevera estar a Lei Municipal n°
4.330/2005  do  Município  de  Campina  Grande  em  descompasso  com  a
Constituição Federal,  por ser da competência exclusiva da União legislar
sobre relação de consumo.

No mérito, afirma que não ocorre a materialização do
dano moral coletivo por ausência dos pressupostos legais.

Pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  julgar
improcedentes os pedidos.

 
O apelado afirma deter legitimidade na forma prevista

na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, sustenta estar a sentença em harmonia com o
conjunto probatório, razão por que pede o desprovimento dos recursos.

O  Ministério  Público  opina  pelo  desprovimento  dos
recursos ante a caracterização do dano moral coletivo, f. 770/786.

É o relatório.

VOTO

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes)  –
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Relatora

1 – Condições da ação

As  condições  da  ação  serão  apreciadas  no  mesmo
contexto por versarem acerca de fato semelhante.

Sustenta  o  primeiro  recorrente  estar  caracterizada  a
ilegitimidade ativa do parquet por pleitear dano moral coletivo na situação
em  que  a  suposta  lesão  aos  aspectos  da  personalidade  é  de  caráter
individual.

Afirma  também  encontrar-se  configurada  a  falta  de
interesse de agir por discutir fatos isolados e esporádicos sem corresponder
a  direitos  coletivos  propriamente  dito,  afirmando  que  o  dano  moral  se
reporta à dor sofrida pelo indivíduo especificamente.

O  parquet detém  a  prerrogativa  para  defender  os
interesses  transindividuais,  quais  sejam  os  difusos,  os  coletivos  e  os
individuais homogêneos.

Diante disso, resta inconteste a legitimidade do apelado,
não  merecendo  ser  acolhida  a  irresignação  recursal,  por  serem  os  fatos
narrados na exordial socialmente relevantes.

Outrossim,  é  consequência  do  reconhecimento  da
legitimidade ativa do Ministério Público a utilização da ação civil pública
como  instrumento  processual  adequado  para  pleitear  a  reparação  de
possível lesão, sob o aspecto do dano moral coletivo, decorrente da demora
de atendimento do consumidor nas agências bancárias.

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios:

DIREITO  DO  CONSUMIDOR  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  APELAÇÕES  CÍVEIS.  PRIMEIRO  APELO.
AUSÊNCIA  DE  REGULARIDADE  FORMAL.  NÃO
CONHECIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  MÉRITO.
CITAÇÃO.  NULIDADE.  INEXISTÊNCIA.  RECEBIMENTO  NO
ENDEREÇO  DA  REQUERIDA.  TEORIA  DA  APARÊNCIA.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  INEXISTÊNCIA.  REQUERIDA
PARTICIPANTE  DA  CADEIA  DE  CONSUMO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.  APELAÇÃO
PARCIALMENTE  CONHECIDA  E  DESPROVIDA.  SEGUNDO
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APELO.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  INEXISTÊNCIA.  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO
DOS ATOS EM 2008. PRESCRIÇÃO REFUTADA. INVERSÃO DO
ÔNUS  DA  PROVA.  PRECLUSÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REVERSÃO  DO  ENTENDIMENTO  DO  JUÍZO  DE  ORIGEM.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  EXISTÊNCIA.  NÃO
COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO CORRETA. DANOS MORAIS.
CABIMENTO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. No caso
dos  autos,  diversos  consumidores,  servidores  públicos,
contrataram  planos  de  previdência  privada  com  a  monteserb.
Montepio  dos  servidores  civis  do  Brasil  (sucedida  pela  aa
participações  s/a),  por  intermédio  da  associação  dos  servidores
civis do Brasil. No entanto, quando os benefícios previdenciários
começaram  a  ser  requeridos,  as  requeridas  não  efetuaram  os
pagamentos devidos aos contratantes, não obstante o fato de que
estes contribuíram para o plano de previdência, por desconto em
folha de pagamento. II. Houve ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal,  o  qual  consiste  na  necessidade  de  congruência  da
argumentação  recursal,  no  sentido  de  que  o  recurso  impugne
efetivamente os fundamentos utilizados como ratio decidendi da
decisão judicial recorrida. Não conhecimento dos argumentos que
não  dizem  respeito  ao  disposto  na  sentença.  III.  Tem-se  como
perfectibilizada  a  citação,  aplicando-se  a  chamada  teoria  da
aparência, reconhecendo a validade do recebimento da carta a. R.
Enviada  ao  endereço  fornecido  pela  parte  autora  da  pessoa
jurídica  e  recebida  por  funcionário  que  não  se  declarou
impossibilitado.  Inexistência  de  nulidade.  lV.  A associação  dos
servidores civis do Brasil integrava a cadeia de consumo, podendo
ser responsabilizada pelos danos eventualmente experimentados
por  consumidores  contratantes.  Inexistência  de  ilegitimidade
passiva. V. O ministério público tem legitimidade para promover
ação  civil  pública  com  vistas  à  defesa  de  direitos  individuais
homogêneos,  ainda  que  disponíveis  e  divisíveis,  quando  na
presença de relevância social  objetiva do bem jurídico tutelado.
Proteção do consumidor. VI. No caso dos autos, o parquet apenas
tomou  conhecimento  dos  fatos  no  ano  de  2008,  quando  foi
comunicado,  por  meio  de  denúncias,  sobre  os  atos  ilegais  que
estavam  sendo  praticados  pelas  requeridas.  Como  a  ação  foi
ajuizada no mesmo ano, não há que se falar em prescrição. Teoria
da actio nata. VII. A correção ou não da inversão do ônus da prova
é questão que se encontra acobertada pelo manto da preclusão, vez
que a decisão interlocutória que a determinou data de 02/09/2008.
VIII.  Houve a inversão do ônus  da prova sem que a requerida
tenha  demonstrado,  de  forma  inequívoca,  que  não  recebeu  as
contribuições previdenciárias, ou ainda que não firmou contrato
algum com os consumidores. Fixação da responsabilidade civil por
danos aos consumidores. Dever de indenizar. IX. Admissibilidade
do dano moral coletivo, nos termos da jurisprudência do STJ. X.
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Apelação de associação dos servidores civil do Brasil parcialmente
conhecida  e  desprovida.  Apelação  de  aa  participações  s/a
conhecida  e  desprovida.  (TJAM;  APL 0222124-27.2008.8.04.0001;
Terceira  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Nélia  Caminha  Jorge;  DJAM
04/05/2016; Pág. 34)

AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
ABASTECIMENTO  IRREGULAR  DE  ÁGUA.  DANO  MORAL
COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  AGRAVO  REGIMENTAL
CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA
MANTIDA.  1.  Ao  analisar  as  funções  essenciais  do  Ministério
Público, especialmente a sua titularidade genérica para promover
medidas  necessárias  à  proteção  da  vigência  e  eficácia  da
Constituição  Federal  de  1988  e  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, extraímos a sua legitimidade para agir em defesa da
proteção  do  consumidor.  Nesse  passo,  o  Parquet  possui  a
prerrogativa  de  defender  os  interesses  transindividuais,  quais
sejam os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. Diante
disso, resta inconteste a legitimidade do apelado, não merecendo
ser  acolhida  a  irresignação  recursal.  Como  consequência  do
reconhecimento da legitimidade ativa do Ministério Público temse
por pressuposto lógico a adequação da Ação Civil Pública como
instrumento  de  reparação  do  dano  moral  coletivo  causado  em
razão do não abastecimento regular de água dos bairros: "Campo
de Aviação" e "Cariré Velho" do Município de Cariré. 2. A relação
entre a concessionária fornecedora de água e esgoto e o usuário
enquadrase perfeitamente em típica relação de consumo, devendo
ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao consumidor. 3. A
responsabilidade da Cagece é objetiva, visto que ela responde pela
reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores,
independentemente da existência de culpa, conforme dispõem os
arts. 37, §6º, da CF, e 14, caput, do CDC. 4. No caso em apreço,
restou comprovado o  não fornecimento de  água  aos  bairros  de
"Campo de Aviação' e "Cariré Velho" por longo período de tempo -
aproximadamente 1 (um) mês, sem que fosse demonstrado, pela
recorrente,  qualquer  fato  extraordinário  que  o  justificasse.  5.  O
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença a título de
indenização em razão do dano moral  coletivo,  é proporcional  e
razoável  ao  constrangimento  suportado  pelo  consumidores.  6.
Agravo regimental conhecido e não provido. Decisão Monocrática
mantida.  (TJCE;  AG  000001569.2008.8.06.0058/50000;  Oitava
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Raimundo  Nonato  Silva  Santos;  DJCE
07/01/2016; Pág. 80)  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. Relação de
consumo.  Ação  coletiva.  Preliminares  de  ilegitimidade  ativa  do
ministério  público  e  do  procon  municipal,  de  ilegitimidade
passiva,  de  falta  de  interesse  processual,  de  impossibilidade
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jurídica  do pedido  e  de  inadmissibilidade da  ação civil  pública
argüidas  pela  empresa  apelante.  Transferência  para  o  mérito:
mérito:  defesa  de  direitos  individuais  homogêneos.  Ação  civil
pública.  Legitimidade  do  parquet  e  do  procon  municipal.
Inteligência dos arts. 127, caput e 129, III, da Constituição Federal
c/c art. 81, parágrafo único, III, 82, I, III e 91 do Código de Defesa
do  Consumidor.  Alegação  de  ilegitimidade  passiva.
Conglomerado econômico que se organiza sob denominação única
e mesma sede.  Aplicação do princípio da aparência.  Pertinência
subjetiva para a lide identificada. Interesse processual observado.
Ação que se mostra útil para a defesa dos direitos e interesses de
coletividade  de  consumidores.  Contratação  irregular  de
empréstimos.  Venda casada de produtos e serviços. Empréstimo
como condição para a habilitação de cartão de crédito. Contratação
que não evidencia sequer minimamente a anuência do consumidor
com  referida  prática.  Ilegalidade  patente.  Necessidade  de
interrupção da prática irregular. Incidência sobre todas as relações
de  consumo  em  que  haja  caracterização  de  ilegalidade.
Impossibilidade  de  limitação.  Lesão  causada  à  coletividade.
Agravo  socialmente  relevante.  Dano  efetivo  materializado.
Possibilidade  de  arbitramento  de  indenização  pelo  dano  moral
coletivo. Possibilidade jurídica do pedido neste sentido. Eficácia da
decisão erga omnes. Lesão que não comporta limitação territorial.
Precedentes  do  STJ.  Artigo  103,  III,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.  Publicação  da  sentença  por  meio  de  edital  e
publicação em órgão oficial de imprensa.  Necessidade de maior
publicidade.  Ausência  de  qualquer  prejuízo  para  as  partes.
Manutenção. Multa cominatória. Arbitramento em valor razoável.
Desnecessidade de  redução.  Parte  que somente  irá  arcar  com o
pagamento  em eventual  descumprimento  do  preceito  decisório.
Assunção  da  multa  somente  em  face  da  recusa  em  cumprir  o
provimento jurisdicional. Sentença mantida em sua integralidade.
Recurso  conhecido  e  desprovido.  (TJRN;  AC  2012.019752-0;
Mossoró;  Primeira Câmara Cível;  Rel.  Des.  Expedito Ferreira de
Souza; DJRN 28/03/2014)   

Portanto, o Ministério Público detém legitimidade para
promover ação civil pública com vistas à defesa de direitos transindividuais
na situação em que há possível configuração ao dano moral coletivo.

Em face do exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

2  –  Alegação  da  inconstitucionalidade  da  Lei
Municipal n° 4.330/05
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O  segundo  apelante  sustenta  restar  caracterizada  a
inconstitucionalidade  da  Lei  Municipal  n°  4.330/05  regulamentadora  do
tempo de espera da fila de bancos no Município de Campina Grande.

Alega  que  o  ente  municipal  não  detém  competência
para legislar sobre organização das instituições financeiras.

Em que pesem os argumentos do segundo recorrente, a
questão  já  foi  solucionada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  em  sede  de
repercussão geral, decidindo que os entes municipais são competentes para
regulamentar o atendimento ao público em instituições bancárias,  por se
tratar de matéria de interesse local, conforme julgado que transcrevo:

DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES
EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO
MUNICÍPIO  PARA  LEGISLAR.  ASSUNTO  DE  INTERESSE
LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR
ESTA  SUPREMA  CORTE.  EXISTÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO
GERAL.(RE 610221 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado
em  29/04/2010,  REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-154
DIVULG  19-08-2010  PUBLIC  20-08-2010  EMENT  VOL-02411-05
PP-01137 ) 

Portanto  não  está  configurada  a  inconstitucionalidade
da espécie normativa questionada, por deter o ente municipal competência
legislativa  para  normatizar  o  tema  concernente  à  definição  do  tempo
máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias.

Em  face  do  exposto,  REJEITO  O  PLEITO  DE
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL
N° 4.330/05.

3 – Mérito

A  presente  demanda  objetiva  a  adoção  de  medidas
necessárias  para  tornar  efetivo  o  cumprimento  da  Lei  do  Município  de
Campina  Grande  n°  4.330/2005  que  dispõe  sobre  a  necessidade  dos
estabelecimentos bancários de colocar a disposição do consumidor pessoal
suficiente no setor de caixas para que o atendimento seja feito em tempo
hábil.

Formulou o autor os seguintes pedidos:
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(…)

e) A PROCEDÊNCIA do pedido da presente Ação Civil Pública,
com  a  condenação  das  promovidas  a  obrigação  de  fazer,
consistente  em  COLOCAR  a  disposição  do  usuário  pessoal
suficiente no setor de caixa, para que o atendimento seja feito em
tempo hábil, nos moldes da Lei Municipal 4.330/05.

f)  Por  fim,  a  condenação  a  reparar  os  danos  causados  à
coletividade,  em  razão  do  descumprimento  reiterado  da
Legislação  Municipal  no  transcorrer  de  mais  de  sete  anos,
condenando-as  ao  pagamento  de  danos  morais  coletivos  a  ser
arbitrado por Vossa Excelência, destinando-o ao Fundo Estadual
Especial  de  Proteção  dos  Bens,  Valores  e  Interesses  Difusos
previsto na Lei Estadual n° 8.102/06.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos por
estar demonstrada a violação da legislação que estabelece regra de natureza
cronológica  no  tocante  ao  atendimento  bancário  na  cidade  de  Campina
Grande, e configurado o dano moral coletivo por afetar a dignidade dos
consumidores locais e desestimular a prática de atos semelhantes.

Devolvem  os  apelantes  a  esta  instância  tão  somente
irresignações relativas à configuração ou não do dano moral coletivo.

Extraio que a Lei nº 4.330, de 15 de dezembro de 2005,
que  dispõe  sobre  o  atendimento  aos  usuários  nas  agências  bancárias,
supermercados e lojas de departamentos do Município de Campina Grande,
em seu art. 2º, III, estabelece os prazos de 35 (trinta e cinco) e 25 (vinte e
cinco)  minutos,  como  tempo  máximo  de  espera  em  fila  bancária,
respectivamente, em momentos extraordinários e ordinários, ex vi:

Art.  1º.  Ficam as Agências Bancárias,  Supermercados e Lojas de
Departamentos  no  Município  de  Campina  Grande  obrigados  a
colocar à disposição dos usuários pessoal suficiente no setor de
caixas,  para  que  o  atendimento  seja  feito  em  prazo  hábil,
respeitada a dignidade e o tempo do usuário.

Art. 2º – Para os efeitos desta Lei, entende-se como tempo hábil
para o atendimento o prazo de até:
I – 20 (vinte) minutos em dias normais, para todas as instituições
mencionadas no art. 1º, desta Lei;
II  –  35  (trinta  e  cinco)  minutos  às  vésperas  e  após  os  feriados
prolongados,  para  todas  as  instituições  mencionadas  no  art.  1º
desta Lei;
III – 35 (trinta cinco) minutos, para as Agências Bancárias, nos dias
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de pagamento dos funcionários públicos municipais, estaduais e
federais, não podendo ultrapassar esse prazo, em hipótese alguma;

Por  sua  vez,  os  autos  de  infração  insertos  às  f.  25/48,
documentos de natureza pública e com presunção de veracidade, informam
que os consumidores passaram por volta de uma hora na fila, superando
demasiadamente o prazo supracitado, e esse fato deve ser ponderado sob a
ótica da caracterização ou não do dano moral coletivo. 

A  indenização  por  danos  morais  aos  consumidores,
tanto de ordem individual quanto coletiva e difusa, tem seu fundamento no
artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral coletivo, compreendido como o resultado
de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se
quando  a  conduta  agride,  de  modo  totalmente  injusto  e  intolerável,  o
ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si
considerada, provocando repulsa e indignação na consciência coletiva (arts.
1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº
456 da V Jornada de Direito Civil).

Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a
caracterização do dano moral  coletivo.  É essencial  que o ato  antijurídico
praticado  atinja  alto  grau  de  reprovabilidade e transborde os lindes do
individualismo,  afetando,  por  sua  gravidade  e  repercussão,  o  círculo
primordial de valores sociais, para não haver o seu desvirtuamento e evitar
a banalização.

A jurisprudência  mais  recente do STJ  tem admitido a
existência de dano extrapatrimonial coletivo e o correspondente dever de
repará-lo.

O  artigo  6º,  VI,  do  CDC  é  explícito  ao  possibilitar  o
cabimento de  indenização por  danos morais  aos  consumidores,  tanto  de
ordem  individual  quanto  coletivamente.  De  igual  modo,  o  artigo  1º  da
LACP, admite a pretensão reparatória por danos extrapatrimoniais causados
a qualquer interesse difuso ou coletivo.

Assim,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  que  é
possível, em tese, a configuração de dano moral coletivo sempre que a lesão
ou a ameaça de lesão levada a efeito pela parte demandada atingir valores e
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interesses fundamentais do grupo, afigurando-se, pois,  descabido negar a
essa coletividade o ressarcimento de seu patrimônio imaterial aviltado.

Os  fatos  apreciados  no  Superior  Tribunal  de  Justiça
entendeu estar  caracterizado  o  dano  moral  coletivo  na  situação  em que
atinge valores e interesses fundamentais do grupo, conforme julgados que
transcrevo:

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  AÇÃO
DESTINADA  A  IMPOR  À  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA
DEMANDADA  A  OBRIGAÇÃO  DE  ADOTAR  O  MÉTODO
BRAILLE  NOS  CONTRATOS  BANCÁRIOS  DE  ADESÃO
CELEBRADOS  COM  PESSOA  PORTADORA  DE
DEFICIÊNCIA VISUAL.1.  FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO
PASSIVO  NECESSÁRIO.  DESCABIMENTO,  NA HIPÓTESE.  2.
DEVER  LEGAL  CONSISTENTE  NA  UTILIZAÇÃO  DO
MÉTODO  BRAILLE  NAS  RELAÇÕES  CONTRATUAIS
BANCÁRIAS  ESTABELECIDAS  COM  CONSUMIDORES
PORTADORES  DE  DEFICIÊNCIA  VISUAL.  EXISTÊNCIA.
NORMATIVIDADE  COM  ASSENTO  CONSTITUCIONAL  E
LEGAL.  OBSERVÂNCIA.  NECESSIDADE.  3.CONDENAÇÃO
POR  DANOS  EXTRAPATRIMONIAIS  COLETIVOS.
CABIMENTO.  4.  IMPOSIÇÃO  DE  MULTA  DIÁRIA  PARA  O
DESCUMPRIMENTO  DAS  DETERMINAÇÕES
JUDICIAIS.REVISÃO DO VALOR FIXADO. NECESSIDADE, NA
ESPÉCIE.  5.EFEITOS DA SENTENÇA EXARADA NO BOJO DE
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DESTINADA  À  TUTELA  DE
INTERESSES  COLETIVOS  STRICTO  SENSU.  DECISÃO  QUE
PRODUZ  EFEITOS  EM  RELAÇÃO  A  TODOS  OS
CONSUMIDORES  PORTADORES  DE  DEFICIÊNCIA  VISUAL
QUE ESTABELECERAM OU VENHAM  A FIRMAR RELAÇÃO
CONTRATUAL  COM  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA
DEMANDADA  EM  TODO  O  TERRITÓRIO  NACIONAL.
INDIVISIBILIDADE DO DIREITO TUTELADO. ARTIGO 16 DA
LEI  N.  7.347/85.  INAPLICABILIDADE,  NA  ESPÉCIE.
PRECEDENTES.  7.  RECURSO  ESPECIAL  PARCIALMENTE
PROVIDO.  1.  A  instituição  financeira  demandada,  a  qual  se
imputa o descumprimento de um dever legal, não mantém com as
demais existentes no país (contra as quais nada se alega) vínculo
jurídico  unitário  e  incindível,  a  exigir  a  conformação  de
litisconsórcio passivo necessário. A existência, por si, de obrigação
legal a todas impostas não as une, a ponto de, necessariamente,
serem demandadas em conjunto. In casu, está-se, pois, diante da
defesa coletiva de interesses coletivos stricto sensu, cujos titulares,
grupo  determinável  de  pessoas  (consumidores  portadores  de
deficiência visual), encontram-se ligados com a parte contrária por
uma  relação  jurídica  base  preexistente  à  lesão  ou  à  ameaça  de
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lesão.  E,  nesse  contexto,  os  efeitos  do  provimento  judicial
pretendido terão repercussão na esfera jurídica dos consumidores
portadores de deficiência visual que estabeleceram, ou venham a
firmar relação contratual com a instituição financeira demandada,
exclusivamente. 2.Ainda que não houvesse, como de fato há, um
sistema  legal  protetivo  específico  das  pessoas  portadoras  de
deficiência (Leis ns. 4.169/62,  10.048/2000, 10.098/2000 e Decreto n.
6.949/2009), a obrigatoriedade da utilização do método braille nas
contratações bancárias estabelecidas com pessoas com deficiência
visual  encontra  lastro,  para  além  da  legislação  consumerista  in
totum aplicável à espécie, no próprio princípio da Dignidade da
Pessoa Humana. 2.1 A Convenção Internacional sobre os Direitos
das  Pessoas  com  Deficiência  impôs  aos  Estados  signatários  a
obrigação de assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os
direitos  humanos  e  liberdades  fundamentais  pelas  pessoas
portadoras  de  deficiência,  conferindo-lhes  tratamento
materialmente  igualitário  (diferenciado  na  proporção  de  sua
desigualdade)  e,  portanto,  não  discriminatório,  acessibilidade
física e de comunicação e informação, inclusão social, autonomia e
independência (na medida do possível, naturalmente), e liberdade
para fazer suas próprias escolhas, tudo a viabilizar a consecução
do princípio maior da Dignidade da Pessoa Humana. 2.2 Valendo-
se  das  definições  trazidas  pelo  Tratado,  pode-se  afirmar,  com
segurança, que a não utilização do método braille durante todo o
ajuste  bancário  levado  a  efeito  com  pessoa  portadora  de
deficiência  visual  (providência,  é  certo,  que  não  importa  em
gravame desproporcional à instituição financeira), impedindo-a de
exercer, em igualdade de condições com as demais pessoas, seus
direitos básicos de consumidor, a acirrar a inerente dificuldade de
acesso às correlatas informações, consubstancia,  a um só tempo,
intolerável  discriminação  por  deficiência  e  inobservância  da
almejada "adaptação razoável". 2.3 A adoção do método braille nos
ajustes  bancários  com  pessoas  portadoras  de  deficiência  visual
encontra  lastro,  ainda,  indiscutivelmente,  na  legislação
consumerista,  que preconiza ser direito básico do consumidor o
fornecimento de informação suficientemente adequada e clara do
produto ou serviço oferecido, encargo, é certo, a ser  observado
não  apenas  por  ocasião  da  celebração  do  ajuste,  mas  também
durante  toda  a  contratação.  No  caso  do  consumidor  deficiente
visual, a consecução deste direito, no bojo de um contrato bancário
de adesão, somente é alcançada (de modo pleno, ressalta-se), por
meio  da  utilização  do  método  braille,  a  facilitar,  e  mesmo  a
viabilizar, a integral compreensão e reflexão acerca das cláusulas
contratuais  submetidas  a  sua  apreciação,  especialmente  aquelas
que  impliquem  limitações  de  direito,  assim  como  dos  extratos
mensais, dando conta dos serviços prestados, taxas cobradas, etc.
2.4  O  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta,  caso  pudesse  ser
conhecido, o que se admite apenas para argumentar,  traz em si
providências que, em  parte  convergem,  com as pretensões ora
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perseguidas, tal como a obrigação  de  envio  mensal  do extrato
em braille, sem prejuízo, é certo,  de adoção  de outras medidas
destinadas  a  conferir  absoluto  conhecimento  das   cláusulas
contratuais  à  pessoa  portadora  de  deficiência  visual.  Aliás,  a
denotar  mais  uma  vez  o  comportamento  contraditório   do
recorrente, causa espécie a instituição financeira assumir uma série
de  compromissos,  sem  que  houvesse  -  tal  como  alega  -  lei
obrigando-a  a  ajustar  seu  proceder.3.  A  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o posicionamento
de   ser   possível,   em   tese,  a  configuração  de  dano
extrapatrimonial  coletivo, sempre que a lesão ou a ameaça de
lesão levada  a  efeito pela parte demandada atingir, sobremodo,
valores e interesses  fundamentais  do  grupo,  afigurando-se,
pois, descabido negar   a  essa  coletividade  o  ressarcimento  de
seu  patrimônio imaterial aviltado. 3.1  No  caso,  a  relutância da
instituição financeira demandada em utilizar   o  método  Braille
nos  contratos  bancários  de  adesão estabelecidos   com   pessoas
portadoras de deficiência  visual, conferindo-se-lhes  tratamento
manifestamente  discriminatório,  tem  o  condão  de  acirrar
sobremaneira as inerentes dificuldades de acesso à comunicação
e  à  informações  essenciais  dos  indivíduos  nessa  peculiar
condição, cuja prática, para além de consubstanciar significativa
abusividade  contratual,  encerrar verdadeira afronta à dignidade
do próprio grupo, coletivamente considerado. 4.  Não  obstante,
consideradas:   i)   a   magnitude   dos   direitos  discutidos   na
presente  ação,    que,    é   certo,    restaram, reconhecidamente
vilipendiados    pela   instituição   financeira recorrente;   ii)   a
reversão   da   condenação   ao  Fundo  de  Defesa  de  Direitos
Difusos,  a  ser  aplicado  em  políticas  que fulminem as barreiras
de  comunicação   e   informação   enfrentadas  pelas  pessoas
portadoras de deficiência visual, o que, em última análise, atende
ao desiderato de reparação do dano; iii) o caráter propedêutico da
condenação;  e iv) a capacidade econômica da demandada; tem-se
que  o  importe  da  condenação  fixado  na  origem  afigura-se
exorbitante, a viabilizar a excepcional intervenção desta Corte de
Justiça.  5.   A  fixação  a  título  de astreintes,  seja de montante
ínfimo ou exorbitante,  tal  como  se  dá  na  hipótese  dos  autos,
importa,  inarredavelmente,   nas  mesmas  consequências,  quais
sejam: Prestigiar a  conduta  de  recalcitrância  do  devedor  em
cumprir as decisões judiciais,   além   de   estimular  a  utilização
da  via  recursal direcionada  a  esta Corte Superior, justamente
para a mensuração do valor  adequado.  Por tal razão, devem as
instâncias  ordinárias,  com  vistas  ao  consequencialismo  de  suas
decisões, bem ponderar quando da definição das astreintes. 6. A
sentença prolatada no bojo da presente ação coletiva destinada a
tutelar  direitos  coletivos  stricto   sensu   -   considerada  a
indivisibilidade destes  -  produz  efeitos  em  relação a todos os
consumidores  portadores  de  deficiência  visual  que  litigue  ou
venha a litigar com a instituição financeira demandada, em todo o
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território  nacional.  Precedente  da  Turma.  7.  Recurso  especial
parcialmente  provido.  (REsp 1315822/RJ,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe 16/04/2015)

RECURSO   ESPECIAL  -  DANO  MORAL  COLETIVO -
CABIMENTO -  ARTIGO 6º,  VI,  DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR  -  REQUISITOS  -  RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA
E   REPULSA   SOCIAL  -   OCORRÊNCIA,   NA  ESPÉCIE  -
CONSUMIDORES  COM  DIFICULDADE  DE  LOCOMOÇÃO
-   EXIGÊNCIA  DE  SUBIR  LANCES  DE  ESCADAS  PARA
ATENDIMENTO  -  MEDIDA   DESPROPORCIONAL  E
DESGASTANTE   -   INDENIZAÇÃO   -   FIXAÇÃO
PROPORCIONAL   -  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL   -
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  -  RECURSO  ESPECIAL
IMPROVIDO. I  -  A dicção do artigo 6º, VI, do Código de Defesa
do  Consumidor  é  clara   ao   possibilitar   o  cabimento  de
indenização por danos morais aos consumidores, tanto de ordem
individual quanto coletivamente. II   -   Todavia,   não  é  qualquer
atentado  aos  interesses  dos consumidores  que  pode acarretar
dano moral difuso. É preciso que o fato  transgressor  seja  de
razoável  significância  e desborde os limites  da  tolerabilidade.
Ele   deve   ser  grave  o  suficiente  para  produzir  verdadeiros
sofrimentos,   intranquilidade social  e alterações relevantes na
ordem extrapatrimonial coletiva. Ocorrência, na espécie. III - Não
é  razoável  submeter  aqueles  que  já  possuem  dificuldades  de
locomoção, seja  pela idade,  seja  por deficiência física,  ou por
causa  transitória,  à  situação  desgastante  de  subir  lances  de
escadas,   exatos   23   degraus,  em agência  bancária  que  possui
plena capacidade  e   condições   de  propiciar  melhor  forma de
atendimento a tais consumidores. IV  - Indenização moral coletiva
fixada de forma proporcional e razoável ao dano, no importe de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). V  -  Impõe-se  reconhecer  que
não se admite recurso especial pela alínea  "c"  quando  ausente  a
demonstração,   pelo  recorrente,  das  circunstâncias  que
identifiquem  os  casos  confrontados.  VI  -  Recurso  especial
improvido.  (REsp 1221756/RJ,  Rel.  Ministro  MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 10/02/2012)

ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE - PASSE LIVRE - IDOSOS -
DANO  MORAL  COLETIVO  -  DESNECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO DA DOR E DE SOFRIMENTO - APLICAÇÃO
EXCLUSIVA  AO  DANO  MORAL  INDIVIDUAL  -
CADASTRAMENTO  DE  IDOSOS  PARA  USUFRUTO  DE
DIREITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELA EMPRESA DE
TRANSPORTE - ART. 39, § 1º DO ESTATUTO DO IDOSO - LEI
10741/2003 VIAÇÃO NÃO PREQUESTIONADO. 1. O dano moral
coletivo,  assim entendido o que é  transindividual  e  atinge uma
classe  específica  ou não de  pessoas,  é  passível  de  comprovação
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pela  presença  de  prejuízo  à  imagem  e  à  moral  coletiva  dos
indivíduos  enquanto  síntese  das  individualidades  percebidas
como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. 2.
O dano extrapatrimonial  coletivo prescinde da comprovação de
dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação
na esfera do indivíduo,  mas inaplicável  aos interesses difusos e
coletivos.  3.  Na  espécie,  o  dano  coletivo  apontado  foi  a
submissão dos idosos a procedimento de cadastramento para o
gozo do benefício do passe livre, cujo deslocamento foi custeado
pelos interessados, quando o Estatuto do Idoso, art. 39, § 1º exige
apenas a apresentação de documento de identidade. 4. Conduta
da  empresa  de  viação  injurídica  se  considerado  o  sistema
normativo.5.  Afastada  a  sanção  pecuniária  pelo  Tribunal  que
considerou as circunstancias fáticas e probatória e restando sem
prequestionamento o Estatuto do Idoso, mantém-se a decisão. 5.
Recurso  especial  parcialmente  provido.(REsp  1057274/RS,  Rel.
Ministra  ELIANA CALMON,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
01/12/2009, DJe 26/02/2010)

Portanto,  é  necessário  que  o  fato  transgressor  seja  de
razoável significância e transborde aos limites da tolerabilidade, e deve ser
grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento.

Registro também que nos precedentes jurisprudenciais
colacionados  se  reportam  a  fato  que  envolvem  pessoas  que  estão
resguardadas ou acobertadas pela vulnerabilidade.

No  caso  concreto,  embora  a  conduta  esteja  em
descompasso com a legislação municipal que regulamenta a lei da fila,  o
fato  delineado  na  ação  civil  pública  não  transborda  do  conteúdo
extrapatrimonial da coletividade.

Isso porque não é qualquer atentado aos interesses dos
consumidores que pode acarretar dano moral difuso, sendo necessário que
que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites
da tolerabilidade, além de ser grave o suficiente para produzir verdadeiros
sofrimentos,  intranquilidade  social  e  alterações  relevantes  na  ordem
extrapatrimonial coletiva.

Assim  sendo,  por  não  restarem  configurados  os
pressupostos  para  a  condenação  dos  apelantes  ao  pagamento  da
indenização  por  dano  moral  coletivo,  impõe-se  o  desacolhimento  da
pretensão material do parquet.
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Em  face  do  exposto, REJEITADAS  AS
PRELIMINARES, no mérito,  DOU PROVIMENTO AOS APELOS e julgo
improcedente  o  pedido veiculado na  exordial  no tocante  ao dano moral
coletivo.

É como voto. 

Presidi  a  Sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 25 de
julho de 2017. Participaram do julgamento, além desta Relatora, o Exmo Dr.
João Batista Barbosa e o Exmo. Des.  Marcos Cavalcanti  de Albuquerque.
Presente à sessão, a Exma. Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de Justiça
convocada.

João Pessoa-PB, 31 de julho de  2017. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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