
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041437-87.2013.815.2001.
Origem : 5ª Vara Cível da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Roberto Villa Flor.
Advogado : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva (OAB/PB nº 11.589).
Apelado : Banco do Brasil S/A.
Advogado : Rafael Sganzerla Durand (OAB/PB nº 211.648-A).

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
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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.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Roberto Villa Flor
contra sentença (fls. 97/100) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Capital
que, nos autos da “Ação de Indenização” ajuizada em face do Banco do Brasil
S/A, julgou improcedente o pedido autoral.

Na peça de ingresso (fls. 02/09), o demandante relatou ser idoso,
asseverando que, a despeito da prioridade de atendimento, por reiteradas vezes,
teve que esperar por horas para ser atendido numa das agências da instituição
bancária promovida, sustentando que tal circunstância lhe tem causado sérios
constrangimentos de ordem moral. Destacou ter alertado a gerência do banco
acerca da existência de lei municipal, que determina o prazo máximo de 20
(vinte) minutos para atendimento em dias normais e 30 (trinta) minutos para
vésperas de feriados.

Sustentou ser visível para qualquer pessoa que se encontre nas
dependências da agência a situação de que, dos 06 (seis) caixas disponíveis,
apenas  02  (dois)  ou  03  (três)  prestam  atendimento  aos  clientes.  Ao  final,
pleiteou a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos
morais.

Contestação  apresentada  (fls.  19/35),  alegando,  em síntese,  a
inexistência de danos morais e materiais.

Réplica impugnatória (fls. 46/49).

Sobreveio, após, sentença de improcedência (fls. 97/100), cuja
ementa assim restou redigida:

“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INDENIZAÇÃO
DANO  MORAL.  ESPERA  DE  ATENDIMENTO
BANCÁRIO.  PERÍODO  SUPERIOR  A  VINTE
MINUTOS.  MERO DISSABOR.  FRAGILIDADE DO
CONTEXTO  AUTORAL.  DANOS  MORAIS  NÃO
CARACTERIZADOS.  NEXO  CAUSAL  AUSENTE.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO
ART. 487, I DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO”.

Inconformado,  o  autor  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
103/110), alegando que a demora é uma falha na prestação do serviço passível
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de  indenização,  conforme jurisprudência  firmada  por  esta  Corte  de  Justiça.
Sustenta o equívoco da sentença, sob o argumento de que possui prioridade no
atendimento por ser maior de 60 anos de idade, bem como por existir legislação
municipal (Lei nº 8.744/1998) e estadual (Lei nº 9.426/2011) que regulam a
matéria. Por fim, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  116/125),  pleiteando  a
manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 130/133).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que,  tendo  a  decisão  sido
publicada quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, com base
nos  requisitos  de  admissibilidade  deste  deve  ser  realizado  o  juízo  de
conhecimento do apelo. Assim sendo, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade recursal, conheço da apelação, passando à apreciação de seus
argumentos.

Conforme se infere dos autos,  Roberto Villa Flor, nascido em
24/10/1952 (à época do ajuizamento da demanda, portanto, com 60 anos de
idade), ajuizou a presente demanda, alegando, em suma, ser comum a espera
irrazoável em longas filas na instituição financeira promovida, o que sustenta
ter  lhe  causado  sérios  constrangimentos  morais.  Enfatiza  que  a  conduta  da
instituição promovida fere as normas estaduais e municipais sobre a matéria,
destacando,  inclusive,  haver  decisões  desta  Corte  de  Justiça  condenando  a
demandada.

Pois bem, é cediço a existência da Lei Municipal nº 8.744/1998
e da Lei Estadual nº 9.426/2011, ambas dispondo sobre a regulação do tempo
razoável  de  espera  para  atendimento  bancário,  estabelecendo  multas
administrativas para as instituições que descumprirem as normas impostas.

Não se pode confundir, entretanto, um prejuízo a nível coletivo e
um dano exclusivo à esfera individual. Nos julgados oriundos deste órgão ad
quem,  destacados  pelo  apelante,  observa-se  que  a  matéria  de  apreciação se
voltou não à conclusão pela existência de dano moral in re ipsa no desrespeito,
por si só, do tempo de espera fixado em lei.

Ora,  conferindo uma interpretação razoável  à situação, não se
pode conceber a existência de danos morais presumidos da simples alegação de
que, por reiteradas vezes, a instituição financeira demandada tem descumprido
o tempo de atendimento previsto em lei, ainda que se trate o demandante de
pessoa idosa. 

Para que se verifique a existência  de prejuízo à  ordem moral
individual, o autor deve comprovar a incidência de circunstâncias além da mera
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alegação genérica de descumprimento da lei.  Neste caso, pode-se configurar
presente um exemplo de danos sociais – aqueles oriundos de comportamentos
que refletem a diminuição da qualidade de vida de uma sociedade –, os quais
não podem ser confundidos com o dano moral individual.

A propósito da diferenciação entre situações que enseja danos
sociais, porém, não configuram dano moral individual, confira-se o aresto do
Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso especial repetitivo e
que concluiu pela impossibilidade de condenação por danos sociais, de ofício,
no âmbito de uma ação de natureza individual:

“RECLAMAÇÃO.  ACÓRDÃO  PROFERIDO  POR
TURMA RECURSAL DOS  JUIZADOS  ESPECIAIS.
RESOLUÇÃO  STJ  N.  12/2009.  QUALIDADE  DE
REPRESENTATIVA  DE  CONTROVÉRSIA,  POR
ANALOGIA. RITO DO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO
INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO. DANOS SOCIAIS.
AUSÊNCIA  DE  PEDIDO.  CONDENAÇÃO  EX
OFFICIO.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.
CONDENAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO ALHEIO
À LIDE. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA
DEMANDA (CPC ARTS. 128 E 460). PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA.  NULIDADE. PROCEDÊNCIA DA
RECLAMAÇÃO.
1.  Na  presente  reclamação  a  decisão  impugnada
condena,  de  ofício,  em  ação  individual,  a  parte
reclamante ao pagamento de danos sociais em favor
de terceiro estranho à lide e, nesse aspecto, extrapola
os  limites  objetivos  e  subjetivos  da  demanda,  na
medida  em  que  confere  provimento  jurisdicional
diverso daqueles delineados pela autora da ação na
exordial, bem como atinge e beneficia terceiro alheio
à  relação  jurídica  processual  levada  a  juízo,
configurando hipótese de julgamento extra petita, com
violação aos arts. 128 e 460 do CPC.
2.  A  eg.  Segunda  Seção,  em  questão  de  ordem,
deliberou  por  atribuir  à  presente  reclamação  a
qualidade  de  representativa  de  controvérsia,  nos
termos do art. 543-C do CPC, por analogia.
3.  Para  fins  de  aplicação  do  art.  543-C do  CPC,
adota-se  a  seguinte  tese:  "É  nula,  por  configurar
julgamento  extra  petita,  a  decisão  que  condena  a
parte ré, de ofício, em ação individual, ao pagamento
de indenização a título de danos sociais em favor de
terceiro estranho à lide".
4. No caso concreto, reclamação julgada procedente”.
(STJ, Rcl 12.062/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  12/11/2014,  DJe
20/11/2014).
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E mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
quanto ao entendimento de que a mera invocação de legislação municipal ou
estadual, estabelecendo o prazo máximo para espera em fila de banco, não é
suficiente  para  ensejar  o  direito  à  indenização  individual,  restringindo-se  à
configuração de hipótese de sanção administrativa. Confira-se o aresto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE
BANCO  POR  TEMPO  SUPERIOR  AO  DE  MEIA
HORA  FIXADO  POR  LEGISLAÇÃO  LOCAL  -
INSUFICIÊNCIA  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,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
07/05/2013, DJe 10/05/2013). (grifo nosso).

Da mesma forma, concluindo pela inexistência de danos morais
in  re  ipsa em  idênticas  situações,  confiram-se  os  julgados  deste  Egrégio
Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - LONGA ESPERA EM FILA
PARA  ATENDIMENTO  BANCÁRIO  -  MERO
DISSABOR -  AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABALO
MORAL  -  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  -
DESPROVIMENTO.  'O  mero  decurso  do  tempo
assinalado  como  razoável  na  lei  municipal  para
início de atendimento não gera a presunção de dano
moral. Para que a demora no início do atendimento
transborde  o  mero  aborrecimento  e  passe  a
caracterizar  dano  moral  é  necessário  que  o  tempo
decorrido para o início do atendimento não apenas
seja excessivo como também que esteja associado a
algum fato causador de constrangimento, vexame ou
sofrimento psíquico. Ou seja, não se trata de hipótese
de dano moral in re ipsa. 2. Há de ser sopesado, entre
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outros aspectos,  no momento da aferição da efetiva
ocorrência  do  suposto  dano  moral  por  demora  no
atendimento  em  fila  de  banco:  (a)  se  a  operação
bancária  deveria  necessariamente  ser  realizada
naquela  instituição  financeira;  (b)  se  a  operação
bancária  poderia  ou  não  ser  efetuada  por  outros
meios  (caixa eletrônico,  banco eletrônico,  lotéricas,
débito automático em conta,  entre outros);  (c)  se  a
operação bancária deveria ser realizada no dia dos
fatos  (prazo  final  para  pagamento  de  boleto,  por
exemplo);  (d)  eventuais  peculiaridades  da  data  em
que se deu o fato (dia de pagamento de funcionalismo,
proximidades de feriados, etc); (e) características do
consumidor  (idoso  ou  jovem,  grau  de  instrução,
gestante,  com saúde  debilitada,  entre  outros);  (f)  o
efetivo tempo de   espera; e (g) outras circunstâncias
relevantes  do  caso  concreto.'(TJPR;    ApCiv
1399074-0;   Curitiba;   Décima Câmara Cível; Relª
Desª  Lilian  Romero;  Julg.  05/11/2015;  DJPR
15/12/2015; Pág. 152)” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00186095320138150011,  3ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E
BENEVIDES , j. em 19-04-2016). (grifo nosso).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESPERA EM
FILA  DO  BANCO.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  OFENSA  À  HONRA,
DIGNIDADE  OU  BOA  FAMA  DO  AUTOR.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DOS  ALEGADOS  PREJUÍZOS
FINANCEIROS.  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. 
-  Incabível  a  fixação  de  indenização  por  danos
materiais quando o Autor, nos termos do que dispõe o
art. 333, inciso I do CPC, não demonstra cabalmente
o seu direito, sendo insuficiente, as meras alegações
de que perdeu tempo considerável de seu dia para o
desempenho de outras atividades”. 
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(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00033753620138150171,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em
19-05-2016). 

Assim sendo, a circunstância de existirem diversas notificações
contra a recorrida pelo descumprimento da norma de tempo de espera em fila
de instituição bancária 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.

Por tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo.
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 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, 09 de agosto de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Apelação Cível nº 0041437-87.2013.815.2001 7


