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ATENDIMENTO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS, DANO MORAL COLETIVO E O
FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
O Superior Tribunal de Justiça – STJ recentemente
decidiu que o descumprimento de normas municipais e
federais que estabelecem parâmetros para a adequada
prestação do serviço de atendimento presencial em
agências bancárias, gerando a perda do tempo útil do
consumidor, é capaz de configurar dano moral de natureza
coletiva (REsp 1.737.412-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, por
unanimidade, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019).
O dano moral coletivo é consequência da tutela dos
interesses coletivos, prevista na Constituição Federal - CF,
como, por exemplo, no mandado de segurança coletivo
(art. 5°, LXX, CF) e na consagração da representação judicial
e extrajudicial das entidades associativas para a defesa de
seus próprios membros como direito fundamental (art. 5º,
XXI). Também merece menção a função institucional do
Ministério Público em defender os direitos difusos e
coletivos, com a possibilidade de ampliação desse rol de
legitimados (art. 129, II, 1°, CF). Percebe-se então que o
constituinte prestigiou a tutela dos interesses coletivos no
texto constitucional e seguindo essa diretriz, o Código de
Defesa do Consumidor – CDC, estabeleceu a tutela coletiva
como direito básico do consumidor (art. 6, VI e VII, CDC).
No caso analisado pelo STJ, o Banco do Estado de
Sergipe – Banese descumpriu reiteradamente leis
municipais que dispunham sobre acessibilidade, conforto e
o tempo de atendimento ao público em suas agências
bancárias. Diante disso, o juízo de primeiro grau condenou
o Banese ao pagamento de danos morais coletivos, o que
foi reformado pelo Tribunal de Justiça do Sergipe – TJSE. Em
sede de Recurso Especial, a ministra relatora Nancy
Andrighi apontou que o dano moral coletivo é espécie
autônoma de dano que “está relacionada à integridade
psicofísica da coletividade, de natureza transindividual

e que não se identifica com aqueles tradicionais atributos da
pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico),
amparados pelos danos morais individuais”, e que existe,
mesmo nas relações privadas entre fornecedores e
consumidores, um aspecto coletivo que incide na integridade
da sociedade. Nesta oportunidade esse aspecto está
relacionado ao aproveitamento dos recursos produtivos,
dentre eles, o tempo. Dessa forma, o reiterado
descumprimento das leis municipais pelo Banese atinge o
aproveitamento do tempo útil da sociedade, lesando assim
um interesse coletivo, gerador de dando moral coletivo. A
corte superior, então, interpretou que o dever de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos
fornecedores de produtos e serviços (art. 4º, II, d, do CDC)
possui uma vertente coletiva subjacente à relação privada
consumerista.
Nesse cenário, ressaltamos que a cidade do Rio de
Janeiro possui legislação em vigor sobre atendimento em
agências bancárias. A Lei n° 5.254/2011 estabelece, entre
outras obrigações como a necessidade de bebedouro e
banheiro para uso dos clientes, o atendimento no prazo
máximo de quinze minutos em dias normais e de trinta
minutos em dias precedentes ou posteriores a feriados
prolongados. A obrigatoriedade de assentos para pessoas
idosas, gestantes ou com criança de colo e portadores de
necessidades especiais está prevista na Lei n° 3.013/2000; e o
sistema de controle de fila por senha eletrônica, na Lei n°
5.111/2009.
O STJ, portanto, reforça a aplicabilidade das leis
municipais sobre o tema, fortalecendo este Parlamento,
tendo em vista que, além da proteção individual, caberá a
tutela coletiva para constranger as instituições financeiras a
cumprir a legislação vigente.
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