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Processo n. 0801209-56.2019.8.14.0125

Autor Ministério Público e Defensoria Pública

Requerido Banco do Brasil S.A.

Fundamento ação civil pública

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
PARÁ, através do Promotor de Justiça da Comarca de São Geraldo do Araguaia, ajuizou a presente AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, em defesa dos direitos do consumidor, em face do BANCO DO BRASIL S.A., agência
desta cidade, Avenida Presidente Vargas, n. 01, Centro, CEP 68.570-000, São Geraldo do Araguaia-PA,
qualificado na inicial.

Relata que a instituição financeira demandada, através de sua agência bancária nesta cidade, está funcionando
em “regime de contingência”, após sucessivos assaltos e arrombamentos, o atendimento bancário de modo
amplo e geral na agência bancária tem funcionado com suas atividades reduzidas, deixando de oferecer
serviços de movimentação em espécie no guichê de caixas e de autoatendimento, bem como outros serviços
relacionados tais como depósitos e pagamentos, pois alguns consumidores estão sendo privilegiados em
detrimento dos demais.

Ressalta ainda que o Banco demandado gera prejuízos econômicos presumíveis, óbvios aos
consumidores/usuários que residem neste município e no município de Piçarra, que utilizam serviços da
agência de São Geraldo do Araguaia, além de em razão da ausência de uma agência física plenamente
funcional não são adequados, eficientes, seguros nem tampouco contínuos.

Intimado pelo parquet quedou-se inerte.

Ao final postulou a concessão de medida liminar “inaudita altera parte” a fim de obrigar o BANCO DO
BRASIL S.A., através de sua agência bancária instalada nesta cidade, a regularizar o atendimento bancário
aos consumidores locais sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A inicial seguiu escoltada pelos documentos de fs. 10-18.

É como relato. DECIDO.

A legitimidade do órgão Ministerial está previsto nos art. 27, 1º, I, da Lei 8625 ( Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público) além do art. 1º, III, 5º , 6º, 127, 129 , II,, 196, e 198 da Constituição Federal. 

No caso da Defensoria Pública a legitimidade está prevista nos art. 4º, VII, da lei Complementar n. 80/9427
(Lei Orgânica da Defensoria Pública), além do art. 5º, II, da Lei n. 7.347/85 (lei da ação civil pública) e ainda
nos recentes julgamentos do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal. 

Dentre as suas atribuições cumpre a de zelar pelos direitos individuais indisponíveis, podendo atuar como
substituto processual da parte autora, uma vez que a questão ordem pública, ou seja, tutela dos direitos dos
consumidores. 
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O meio processual cabível, na forma do art. 1º, da Lei nº 7.347/85, é a ação civil pública, com legitimidade
ativa do Ministério Público, além de outros entes públicos e privados, para responsabilizar danos morais e
patrimoniais praticados em face de qualquer interesse difuso ou coletivo.

A ação civil pública é eficaz para tutelar direitos característicos da sociedade, visando proteger o meio
ambiente, o consumidor, bens e direitos de valor estético, histórico, turístico e paisagístico, o patrimônio
público, por infração da ordem econômica e da economia popular e qualquer outro interesse difuso ou
coletivo.

"Art. 120. São funções institucionais do Ministério Público: II - zelar pelo efetivo respeito dos poderes
públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição e na da República,
promovendo as medidas necessárias à sua garantia." 

No caso em tela, o requerido Banco do Brasil S.A. está enquadrado no conceito legal de fornecedor de um
serviço de natureza bancária, a teor do comando normativo emergente do artigo 3º, "caput", e § 2º, do Código
de Defesa do Consumidor; cumprindo mencionar, que o artigo 1º da Lei n. 7.347/85, que disciplina as
hipóteses de cabimento da ação civil pública, prevê em seu inciso II o emprego da referida norma para
amparar lesão ou ameaça a direito em detrimento dos consumidores, o que faz com que a medida intentada se
revele idônea para debelar condutas como tais.

Em sede de tutela, na forma antecipada, para efeito de deferimento da medida urgente, exige-se a existência
dos pressupostos usualmente denominados de fumus boni juris – probabilidade do direito e a plausibilidade
das alegações da parte – e de periculum in mora – perigo que a demora do provimento definitivo traga como
consequência a sua própria ineficácia.

Os serviços bancários incluem-se no âmbito das relações de consumo da lei 8078/90, em seu art. 3º,
submetendo-se assim, as normas protetivas e de direito público que tutelam o consumidor, dentre elas o
direito de continuidade do serviço.

Discuti-se nesta demanda interesses difusos, pois a indeterminabilidade dos sujeitos afetados é um traço
característico da relação - arts. 129, III, da Constituição Federal e arts. 5º, II, e 82, I, e 106, VI, do Código de
Defesa do Consumidor.

O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, assegura ao consumidor que os serviços
essenciais, devem ser contínuos, caso contrário, aos responsáveis, caberá indenização. Pode-se usar por
analogia, o artigo 10 da lei 7783/89, que enumera os serviços que seriam considerados essências:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

XI - compensação bancária.

Ressalta-se ainda que a continuidade do serviço essencial é extraído do preceito do art. 6º, X, da Constituição
Federal, que assegura a prestação de serviços de interesse público de forma eficiente e continua, logo assim
manter a agência fechada parcialmente e sem dinheiro, como tem feito o requerido, fere normas
constitucionais e consumeristas, cabendo ação do Poder Judiciário, como guardião das leis para retornar a
prestação.

De toda forma uma determinação da prestação do serviço, não tem o condão de impedir o livre exercício da
atividade desempenhada pelas instituições financeiras acionadas, mas tão somente condicioná-lo ao
atendimento das normas que regem o tema, em especial da Constituição Federal, assim resguardar-se o
interesse geral dos consumidores em detrimento daquele particular e restrito dos integrantes do mercado
financeiro nacional. 
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Celso Ribeiro Bastos (in Curso de direito administrativo, 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 1996, p. 165.), sobre o
tema da continuidade do serviço público essencial nos ensina que:

"O serviço público deve ser prestado de maneira continua, o que significa dizer que não é passível de
interrupção. Isto ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste, o que implica ser
colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade, assim como com eficiência e
oportunidade"... "Essa continuidade afigura-se em alguns casos de maneira absoluta, quer dizer, sem qualquer
abrandamento, como ocorre com serviços que atendem necessidades permanentes, como é o caso de
fornecimento de água, gás, eletricidade. Diante, pois, da recusa de um serviço público, ou do seu
fornecimento, ou mesmo da cessação indevida deste, pode o usuário utilizar-se das ações judiciais cabíveis,
até as de rito mais célere, como o mandado de segurança e a própria ação cominatória"". 

Assim, outro entendimento não resta a não ser que diante do abuso em manter os serviços prestados de forma
mitigada, fere o interesse maior do consumidor e de toda cidade, eis que as pessoas tem que se deslocar para
agencia mais próxima na cidade de Tucumã, gastando tempo e dinheiro, conduta que deve ser combatida pelo
órgãos protetores do interesses sócias, para a manutenção do serviço bancário.

As falhas imputadas ao Banco do Brasil S.A., no que diz respeito ao atendimento de seus clientes e demais
consumidores, estão demonstradas a contento nos autos, pelo menos para o escopo sumário do presente juízo
de cognição sumaria e não exauriente.

Aludidas disposições, sabe-se, fundou-se inclusive em preceito de natureza constitucional (CRFB/88, arts. 5º,
inciso XXXII, 170, inciso V, e 48, este de suas Disposições Transitórias).

Por fim, é inadmissível que situação em tela perdure indefinidamente, principalmente quando se considera
que a empresa demanda deve arcar com os riscos ínsitos da atividade que escolheu para auferir seu imenso
lucro.

Por esses fundamentos e, principalmente, não olvidando que os assuntos relativos aos direitos do consumidor
merecem especial proteção do Estado, conforme art. 5º, XXXII, da CRFB/88, entendo que o Poder Judiciário
não pode se omitir na hipótese.

Isso posto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA postulada para DETERMINAR que o Banco do Brasil
S.A., por meio de sua agência em São Geraldo do Araguaia – Pará, regularize, no PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS, a prestação de seus serviços durante o horário normal de expediente, consistente no atendimento
adequado, eficiente e de forma continua a seus clientes e demais consumidores, com pelo menos três caixas
eletrônicos, DOTADOS DE DINHEIRO, como aliás presta em várias localidades do pais, de forma a evitar
eventuais constrangimentos, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais).

A multa, se de fato ocorrer a omissão, será destinada à reestruturação da Praça Edson de Jesus.

Cite-se o requerido, na pessoa de seus representantes legal, para apresentar defesa preliminar, no prazo da lei
e cumprir a liminar concedida.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO.

P.R.I.C. 

São Geraldo do Araguaia, 4 de setembro de 2019.

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS

Num. 12471102 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: ANTONIO JOSE DOS SANTOS - 04/09/2019 15:07:55
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19090415073933100000012030930
Número do documento: 19090415073933100000012030930



Juiz de Direito

Titular da Comarca de São Geraldo do Araguaia
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