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APTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REMTE: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA DE DOURADOS / 2ª SSJ / MS
RELATORA: DES. FED. CECÍLIA MARCONDES – TERCEIRA TURMA

Consumidor. Dano moral coletivo. Serviço bancário. Tempo superior a
15 minutos. Intranquilidade social. Pelo não provimento da apelação e
da remessa necessária.

Colenda Turma,

Nobre Relatora,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Caixa Econômica

Federal  –  CEF e  de  remessa  necessária  interposta  ex lege em face da r.

sentença a f.  1552-1556v, que julgou parcialmente procedentes os pedidos,

extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do

CPC,  para  condenar  a ré  ao  pagamento  de indenização por  danos morais

coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A apelante  pleiteia  em  seu  recurso  a  f.  1561-1568,  em  síntese,  a

reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido de condenação ao

pagamento de indenização por danos morais coletivos, sob os fundamentos de

inexistência de dano moral coletivo, haja vista ter ocorrido, em verdade, mero

dissabor,  o  qual  não é  passível  de  indenização,  por  não atingir  direitos  da

personalidade;  e  de  ausência  de  prova quanto  à existência  do  dano moral
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coletivo,  por  não  restar  comprovado  nos  autos  que  a  instituição  bancária

descumpre reiteradamente o tempo de espera em fila.

O apelado apresentou suas contrarrazões de apelação a f. 1570-1574v

requerendo seja negado provimento ao recurso.

Vieram os autos com vista  para  apresentação  de  parecer por  este

órgão do Ministério Público Federal atuante em segundo grau de jurisdição.

É o breve relatório.

Da análise dos autos depreende que o inconformismo da apelante não

merece guarida.

Dito isso, é cabível e devida, in casu, sua condenação ao pagamento

de compensação por danos morais coletivos. Com efeito, a instituição bancária

comprovadamente dispensa tratamento indigno para os consumidores de seus

serviços por longo período de tempo e em descumprimento à legislação. 

Ora, os danos morais estão configurados pela falta de consideração

para com os consumidores, quer pelo desrespeito à Lei Municipal 2.642/2004,

quer pelo fato de a ré abster-se de tomar providências para evitar prejuízos aos

clientes. 

De  outra  parte,  deve-se  ter  em  mente  que,  descumprindo  a  lei,  a

instituição bancária deixou de contratar funcionários em número adequado, e

valeu-se do tempo de seus clientes, que para ela  é gratuito.  Ora,  tempo é

dinheiro –  especialmente  no  caso  em  comento.  O  banco  usa  a  força  de

trabalho alheia  para  não pagar  salários  a  um número de funcionários  que,

evidentemente, deveria ser maior do que é.

A  ciência  econômica  está  repleta  de  teóricos  que  estudaram  e

sistematizaram a  teoria  do  valor-trabalho,  desde  Adam Smith  a  Karl  Marx,

apontando a força de trabalho como a mais importante das forças produtivas.

Em O Capital, Marx explicita que a compra e venda da força de trabalho é a

base do capitalismo industrial. Os trabalhadores (proletariado) “vendem”, como

mercadoria, suas aptidões e habilidades (= força de trabalho) ao capitalista,

proprietário dos meios de produção, em troca do salário, que seria o custo da

força de trabalho. Porém, essa “mercadoria” – a força de trabalho – gera mais
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valor do que ela mesma custa. Esse excedente é a  mais-valia, trabalho não

pago que é apropriado pelo capitalista sob a forma de lucro.

Nas últimas décadas,  o  setor  bancário  no Brasil  vem passando por

mudanças  que  afetam  diretamente  o  cotidiano  dos  funcionários  e  clientes.

Algumas  tarefas  e  funções  foram  praticamente  eliminadas  e  outras  foram

transplantadas  para  lugar  diverso  e/ou  terceirizadas.  A  maior  parte  das

atividades  manuais  foram  informatizadas  e  automatizadas  para  que  as

operações  bancárias  ocorressem  dentro  de  critérios  eficientes  de  controle,

atualização e de rapidez, a um custo cada vez menor para o banqueiro.

Os clientes tiveram seu papel redefinido para atuar nas mudanças que

atingem a gestão da produção e da força de trabalho no contexto do sistema

bancário.  Estes  passaram a “trabalhar”  para  os  bancos,  e,  ao  contrário  de

serem  beneficiados  por  isso,  diante  da  economia  de  custos  derivada  das

operações  eletrônicas,  feitas  via  telefone,  caixas  eletrônicos  e  internet,

passaram a ter a ampliação da cobrança das tarifas bancárias.

Os clientes são parte do processo produtivo, tendo a sua ação também

controlada pelos bancos que os fazem trabalhar para si e ainda assim cobram

tarifas  por  cada  uma  das  operações  efetuadas  para  e  pelos  clientes  que,

inclusive, seguem e obedecem às ordens enunciadas de modo imperativo.

Nas operações realizadas via sistema telefônico, as ordens são,  por

exemplo: “digite sua agência, número de conta, senha etc”, “tenha sempre à

mão  o  seu  cartão”,  “escolha  a  operação  desejada”,  “anote  o  número  de

confirmação”. 

No caso das operações feitas em caixas eletrônicos, as mensagens

costumam ser: “digite”, “retire o envelope”, “coloque o envelope”, somadas a

outras regras para o “bom andamento do trabalho”, como: “não peça ajuda a

estranhos”, “não divulgue sua senha para estranhos”, etc. Nessas operações

bancárias feitas nos caixas eletrônicos, até mesmo o tempo é controlado. Caso

o próprio cliente demore para efetivar uma operação, a tela de trabalho será

removida e ele terá que voltar ao ponto inicial e refazer todo o trajeto que fora

interrompido.
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E, caso o cliente se recuse a efetuar por si só o trabalho e se dirija ao

caixa, “pagará” por isso com o seu próprio tempo, que equivale a seus afazeres

não desempenhados, e a horas de trabalho de funcionários inexistentes.

Assim,  as  filas  nos  caixas  dos  bancos  equivalem  a  trabalho  não

remunerado que os clientes desempenham para o banqueiro. Cada minuto a

mais que o cliente permanece nas filas equivale a um minuto a menos pago

pelos  banqueiros  a  funcionários,  que  deveriam  estar  ali  para  prestar  os

serviços pelos quais os clientes já pagaram ou estarão prestes a pagar.

O  tempo  despendido  em  filas  de  caixas  automáticos  equivalem  a

equipamentos a menos adquiridos pelos bancos. Tudo isso somado onera o

cliente e remunera o banqueiro.

Assim, vê-se que os bancos brasileiros inovaram ao se apropriarem da

mais-valia de seus clientes – e não só da de seus funcionários – como fator

econômico  gerador  de  riqueza.  Não  é  à  toa  que,  ano  após  ano,  o  setor

bancário bate sucessivos recordes de lucros.

Também não é por “bondade” ou por “maldade” que se tem procurado

intervir, pela via legislativa e pela via judicial, nessa  relação descontrolada e

desequilibrada  de  apropriação  de  mais-valia.  Trata-se  simplesmente  da

constatação de um fenômeno econômico moderno para o qual o arcabouço

jurídico precisa encontrar uma resposta adequada. Em se tratando de relação

de  consumo  –  e  o  Supremo  Tribunal  Federal  já  declarou  que  os  serviços

bancários estão sujeitos às regras consumeristas – aplicam-se as regras do

Código  de  Defesa  do  Consumidor  que  preveem,  expressamente,  a

recomposição  do  patrimônio  coletivo  espoliado  por  ação  do  prestador  de

serviços.

Por  isso,  não  há  que  se  falar  em  mero  “dissabor”  sofrido  pelos

consumidores  dos  serviços  bancários,  restando  configurado  o  dano  moral

coletivo. Caso esse direito coletivo evidente não seja reconhecido, restará um

passivo individual e chegará o dia em que clientes de bancos deverão dirigir-se

à  Justiça  do  Trabalho  para  reclamar  remuneração  salarial  pelos  serviços

involuntariamente prestados.
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Ademais,  a  condenação  buscada  teria  ainda  efeito  pedagógico,

desestimulando o descumprimento da lei e estimulando o tratamento adequado

aos usuários.

Vale ressaltar que é possível a existência de danos morais coletivos em

outras áreas, não somente em Direito Ambiental, como é o caso do Direito do

Consumidor. Nesse sentido, a 3ª Turma do STJ decidiu o seguinte:

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)

E em caso semelhante ao dos presentes autos, este Egrégio Tribunal

Regional  Federal  reconheceu  a  possibilidade  de  condenação  de  instituição

bancária em danos morais coletivos por ultrapassar o tempo máximo para o

atendimento do consumidor:
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DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.  ILEGITIMIDADE  DO
BACEN.  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.  ART.  109,  I,  DA  CF.
COMPETÊNCIA FEDERAL.  REGULAMENTAÇÃO  DO  TEMPO  DE
ESPERA  PARA  O  ATENDIMENTO  BANCÁRIO.  LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL E ESTADUAL. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE
DANOS MORAIS COLETIVOS.
1.  Evidente  que o  aspecto  trazido  com a inicial  não  se  insere  de
qualquer modo no rol de atribuições administrativas do Banco Central.
2. Ainda que o BACEN não detenha legitimidade passiva, verifica-se a
competência  da  Justiça  Federal  em  razão  da  presença,  no  polo
passivo,  do  Banco  Caixa  Econômica  Federal,  empresa  pública
federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.
3.  Cabível  o  pedido  do  Ministério  Público  Federal  consistente  na
imposição  imediata  de  obrigação  de  fazer,  ante  o  manifesto
descumprimento  da  legislação  estadual  (  e  municipal  pelas
instituições bancárias rés, localizadas nos Municípios que integram a
circunscrição judiciária de São Carlos/SP.
4.  Quanto  ao  pedido  de  danos  morais  coletivos,  procedente  a
irresignação do "parquet", haja vista que a autoexecutoriedade da lei
reclama seu pronto atendimento, sem que haja a necessidade de o
órgão de defesa dos interesses difusos e coletivos recorrer ao Poder
Judiciário.
5. Tal postura das Rés, de fato, prejudica uma infinidade de pessoas
que se valem diariamente das instituições bancárias para efetuar as
mais  diversas  operações  que  exijam  a  intervenção  do  sistema
financeiro,  como,  por  exemplo,  pagamentos  de  obrigações  civis,
trabalhistas, tributárias e administrativas, depósitos, recebimentos de
salários etc.
6. Apelação do BACEN e remessa oficial parcialmente providas para
reconhecer a ilegitimidade passiva do BACEN.
7. Apelação do MPF provida.
8. Apelações das rés desprovidas. 
(TRF  3ª  Região,  QUARTA TURMA,   AC  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -
1581193  -  0002082-60.2006.4.03.6115,  Rel.  DESEMBARGADORA
FEDERAL  MARLI  FERREIRA,  julgado  em  30/08/2013,  e-DJF3
Judicial 1 DATA:26/09/2013)

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  requer  seja  negado

provimento  à  apelação  e  à  remessa  necessária  cíveis,  mantendo-se  a  r.

sentença por seus próprios fundamentos.

São Paulo, 28 de agosto de 2018.

OSVALDO CAPELARI JUNIOR
Procurador Regional da República
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