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APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  —  POLICIAL  MILITAR  FORA  DE
SERVIÇO — TRAVAMENTO DA PORTA GIRATÓRIA
— TENTATIVA FRUSTRADA DE ADENTRAR NA INS-
TITUIÇÃO FINANCEIRA COM ARMA DE FOGO — PO-
LÍTICA DE SEGURANÇA DO BANCO — NÃO CONSTA-
TADA CONDUTA ABUSIVA — MERO ABORRECIMEN-
TO — DANO MORAL NÃO CONFIGURADO — MANU-
TENÇÃO DA SENTENÇA — DESPROVIMENTO. 

 
— “O uso de medidas  de segurança nas agências bancárias é o
ônus imposto à sociedade em favor da segurança da coletivida -
de. A proibição de ingresso de policial militar a paisana, portan-
do  arma  de  fogo,  no  interior  de  instituição  financeira,  dado  o
bloqueio  de  porta  giratória,  mormente  quando  oportunizada  a
guarda  da  arma  de  fogo em local  próprio  existente  na  agência
bancária para esta finalidade, não pode ser erigida à categoria de
dano moral indenizável, porquanto agiu a recorrida no exercício
regular de um direito de cautela, visando à segurança do estabe -
lecimento  de  crédito  como  um todo.  De  mais  a  mais,  somente
quando flagrada situação de excesso ou mesmo emprego de mei -
os constrangedor como elemento de negativa de acesso ao esta -
belecimento é que se pode cogitar de mácula a órbita subjetiva,
situação que aqui não se divisa, não se legitimando a outorga de
dano moral  unicamente  com base no fato em si  da negativa de
acesso. A sua vez, não se está aqui preconizando a negativa de
acesso dos Policias Militares  às instituições bancárias  valendo-
se do porte de armas, senão buscando equalizar e bem dimensio-
nar a atuação do banco que visa a atender a um interesse público
maior, qual seja, o de vir a preservar a segurança de uma coleti -
vidade.”  (TJRS 1ª  Turma  Recursal,  RI  nº.  71004546420,  Rela.
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Juíza Marta Borges Ortiz, julgado em 25/03/2014, publicado em
publicado em 26/03/2014) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tri-
bunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao re-
curso. 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Fabiano Paulino Ga-
delha contra a sentença de fls. 63/69, proferida nos autos da Ação de Indenização por
Danos Morais ajuizada em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A, julgando impro-
cedente o pedido inicial.

O apelante,  em suas razões recursais (fls. 73/77), assegura ter
passado grande constrangimento em razão de ter sido impedido de adentrar no estabele-
cimento bancário. Alegou que, por ser policial militar, possui porte de arma de fogo,
ademais, foi humilhado pelo segurança da instituição financeira.

Contrarrazões às fls. 80/90.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 98/100, opi-
nou pelo prosseguimento do recurso, se manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO

O autor/apelante afirmou que, no dia 09/05/2013, acompanhou
seu pai ao banco, contudo a porta giratória travou, impossibilitando sua entrada. Asse-
gurou ter apresentado sua carteira de identificação militar, como também sua arma de
fogo, mas o funcionário do banco utilizou expressões de deboche, deixando transparecer
aos demais clientes o risco que o autor/apelante representava.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido
inicial, por entender que o caso retratava mero aborrecimento.

Pois bem. Na situação em exame, não se vislumbra abuso ou ile-
galidade praticada pelo segurança da instituição financeira, uma vez que o mesmo agiu
adequadamente ao impedir a entrada de uma pessoa armada. 

Com efeito, o travamento da porta giratória é um mecanismo de
proteção para resguardar a segurança de clientes e funcionários dentro do estabeleci-
mento bancário. Ressalte-se, outrossim, que o apelante não estava promovendo nenhu-
ma ação policial na agência bancária, desvelando que a pretensão de adentrar na institui-
ção financeira ocorreu fora do exercício da função. 
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Sobre o tema, já decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MO-
RAIS. POLICIAL MILITAR. TRAVAMENTO DE PORTA GIRA-
TÓRIA DE BANCO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ATO LÍCI-
TO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. É obrigação da insti-
tuição financeira promover a segurança de seus clientes, constitu-
indo-se em exercício regular de direito a utilização de porta gira-
tória  com detector de  objetos  metálicos.  2.  Não caracteriza  ato
ilícito passível de indenização por dano moral o simples travamen-
to da porta giratória na passagem de policial militar armado, ain-
da que fardado.  3. Recurso especial provido. (STJ 3ª Turma, REsp
n°.  1444573/SP,  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha,  julgado  em
04/09/2014, publicado em 17/09/2014). 

No mesmo norte:

RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO IN-
DENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BANCÁRIO.  POLICIAL
CIVIL.  TENTATIVAS  FRUSTRADAS  DE  ADENTRAR  NA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ COM ARMA DE FOGO. PO-
LÍTICA  DE  SEGURANÇA  DO  BANCO.  TRAVAMENTO
DE PORTA GIRATÓRIA.  POSSIBILIDADE.  INOBSERVÂN-
CIA DA  OCORRÊNCIA  DE ATO  ILÍCITO.  INEXISTÊNCIA
DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  MEROS  ABORRECI-
MENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ENTEN-
DIMENTO  CONSOLIDADO  PELO  COLENDO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
PROVIDA.  SENTENÇA  REFORMADA. (Apelação  nº  0000272-
86.2014.8.05.0034, 1ª Câmara Cível/TJBA, Rel. Maria da Graça Osó-
rio Pimentel Leal. Publ. 14.06.2016). 

Responsabilidade civil - Ação de indenização por danos morais - Pro-
cedência - Inconformismo - Acolhimento - Pretensão decorrente de
impedimento de acesso de policial militar que não estava no exer-
cício da função, em agência bancária, por conta de porte de arma
de fogo - Dever de segurança da instituição financeira que, nos li-
mites da razoabilidade e em prol da coletividade, se sobrepõe à
vontade. (TJSP  8ª  Câmara  de  Direito  Privado,  APC n°.  0004648-
14.2003.8.26.0068, Rela. Desa. Grava Brazil, julgado em 27/11/2013,
publicado em 29/11/2013). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. POLICIAL MILITAR A PAISANA
IDENTIFICADO  E  PORTANDO  ARMA  DE  FOGO.  ALEGADA
DIFICULDADE DE ACESSO À AGÊNCIA BANCÁRIA. CONDU-
TA ABUSIVA POR PARTE DE FUNCIONÁRIA DO BANCO NÃO
VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍ-
CIO REGULAR DE UM DIREITO DE CAUTELA. O uso de medi-
das de segurança nas agências bancárias é o ônus imposto à socie-
dade em favor da segurança da coletividade. A proibição de in-
gresso de policial militar a paisana, portando arma de fogo, no in-
terior de instituição financeira, dado o bloqueio de porta girató-
ria, mormente quando oportunizada a guarda da arma de fogo em
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local próprio existente na agência bancária para esta finalidade,
não pode ser erigida à categoria de dano moral indenizável, por-
quanto agiu a recorrida no exercício regular de um direito de cau-
tela, visando à segurança do estabelecimento de crédito como um
todo. De mais a mais, somente quando flagrada situação de exces-
so ou mesmo emprego de meios constrangedor como elemento de
negativa de acesso ao estabelecimento é que se pode cogitar de
mácula a orbita subjetiva, situação que aqui não se divisa, não se
legitimando  a outorga de dano moral  unicamente  com base no
fato em si da negativa de acesso. A sua vez, não se está aqui preco-
nizando a negativa de acesso dos Policias Militares às instituições
bancárias valendo-se do porte de armas, senão buscando equali-
zar e bem dimensionar a atuação do banco que visa a atender a
um interesse público maior, qual seja, o de vir a preservar a segu-
rança de uma coletividade. Sinale-se, ao fim, que o recorrente logrou
concretizar a operação de crédito que teria motivado sua ida à institui-
ção bancária, inclusive por meio do auxílio de uma funcionária da re-
querida, o que igualmente enfraquece a tese do abalo moral experi-
mentado. RECURSO DÊS PROVIDO. (TJRS 1ª Turma Recursal, RI
nº.  71004546420,  Rela.  Juíza  Marta  Borges  Ortiz,  julgado  em
25/03/2014, publicado em publicado em 26/03/2014) 

A prova testemunha, de igual forma, não comprou abusividade
praticada pelo segurança (fls. 50/51), dessa forma, não merece amparo o pleito indeni-
zatório por danos morais.

 Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso apela-
tório, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ex vi do art. 85, § 11º do CPC/2015, majoro a verba honorária,
em favor do Advogado do promovido, para o valor nominal de R$ 1.500,00, observada
a regra do art. 98, § 3º do mesmo codex.  

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Caval-
canti de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desa.
Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com jurisdi-
ção limitada, convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Re-
lator).

Presente  ao  julgamento,  também,  o Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar
Souto Maior, procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Fabiano Paulino Ga-
delha contra a sentença de fls. 63/69, proferida nos autos da Ação de Indenização por
Danos Morais ajuizada em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A, julgando impro-
cedente o pedido inicial.

O apelante,  em suas razões recursais (fls. 73/77), assegura ter
passado grande constrangimento em razão de ter sido impedido de adentrar no estabele-
cimento bancário. Alegou que, por ser policial militar, possui porte de arma de fogo,
ademais, foi humilhado pelo segurança da instituição financeira.

Contrarrazões às fls. 80/90.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 98/100, opi-
nou pelo prosseguimento do recurso, se manifestação de mérito.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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