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Pje n.º 1000341-78.2020 
 

Vistos. 
 

Trata-se de ação civil pública para tutela de interesses difusos 

dos consumidores do Município de Vila Rica/MT proposta pelo Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso, em desfavor do Banco Bradesco S.A., Banco Cooperativo 
Sicredi S.A. e Banco do Brasil S.A., todos devidamente qualificados e com filiais na 

cidade de Vila Rica-MT.  

 

Aduz o Requerente que as 03 (três) instituições bancárias, 

aparentemente agindo em conjunto, surpreenderam todos os consumidores do 

Município de Vila Rica/MT, sem qualquer aviso prévio ou audiência pública 

interrompendo o atendimento presencial ao público desde o dia 23/03/2020.  

 

Aduz ainda que oficiou às respectivas instituições bancárias 

solicitando informações e/ou embasamento para a paralisação interna, sendo 

informado apenas pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. que a suspensão deu-se com 

base no Decreto n.º 10.282 de 20/03/2020 – da Presidência da República (decorrente 

da disseminação do corona vírus (COVID-19)); com isso, foi expedida pelo Requerente 

a notificação recomendatória n.º 05/2020 aos Requeridos, que até o presente momento 

não foi cumprida/atendida.  

 

Assim, requer liminarmente que seja ordenado aos Requeridos 

a interrupção das atividades tão somente internas, mantendo-se o atendimento nos 

moldes descritos na notificação recomendatória n.º 05/2020, sob pena de aplicação de 

multa diária a instituição bancária e ao Gerente e, no mérito, a ratificação do pedido 

liminar.  

 

Vieram os autos conclusos.  

 

É o relatório. Fundamento e DECIDO.  
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Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento. 

 

Incialmente, se faz necessário registrar que na atual norma 

pertencente ao ordenamento jurídico brasileiro, foram estabelecidas como tutelas de 

emergência: a satisfativa (tutela antecipada) e a cautelar, sendo ambas consideradas 

tutelas provisórias, competindo ao Magistrado, ao apreciar pedido de concessão de 

tutela de urgência, como a apresentada e ora requerida, verificar, em nível de cognição 

sumária, se encontram presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: juízo de 

probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme 

dispõe o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis:  

 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 
risco ao resultado útil do processo”. 

 

É certo que pelo princípio do ônus da prova, quando alguém 

possui uma pretensão e deseja que a mesma seja reconhecida por meio da via 

jurisdicional, deve em regra provar o fato constitutivo do seu direito e em caráter de 

tutela de urgência, deve demonstrar os requisitos autorizadores para sua concessão.  

 

Registre-se: deixo de cumprir o determinado no artigo 2º, da 

Lei nº 8.437/92, haja vista a presença da probabilidade do direito (fumus boni juris) e o 

evidente perigo da insatisfação do direito (periculum in mora), decorrente da gravidade 

e peculiaridade do fato, aliados à premência da medida pleiteada o que, no sentir deste 

Magistrado e em consonância com a jurisprudência pátria justificam a concessão da 

liminar em ação civil pública, sem a audiência prévia do representante judicial das 

pessoas jurídicas requeridas, corroborada a disposição do artigo 495 do Código de 

Processo Civil, in verbis:  

 



 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE VILA RICA 
GABINETE DA 2ª VARA 

                                                                                                   

“Artigo. 497. Na ação que tenha por objeto a 

prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se 

procedente o pedido, concederá a tutela específica 

ou determinará providencias que assegurem a 

obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente”. 

 

In casu, conforme já ressaltado acima, a concessão da tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, encontra-se baseado em dois 

requisitos, sendo eles: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Assim, temos:  

 

- os serviços bancários são dotados de imprescindibilidade 

diante do seu caráter social e permanente da sua atividade, tendo como princípio 

norteador a ordem economia e social, tanto é que, no caput do artigo 192 da 

Constituição Federal encontra disposto que: “O Sistema Financeiro Nacional, 
estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a 

servir o interesse da coletividade,(...)”; feito este registro especial, diante dos 

brilhantes/fundamentos apresentados na inicial, tenho que, a probabilidade do direito 
invocado, encontra-se caraterizado e/ou estampado nos ditames constitucionais e 

argumentos contidos na peça vestibular.   

 

- é cristalino e vidente a nocividade e prejudicialidade aos 

Munícipes de Vila Rica/MT ocorrido pela interrupção dos serviços bancários prestados 

presencialmente pelos Requeridos, ao passo que, as outras formas de atendimentos 

não garantem e/ou asseguram o caráter essencial dos referidos serviços; e ainda, 

tenho que, se perdurar a presente situação por mais dias, poderá ocorrer um enorme 

prejuízo às pessoas que dependem de tais serviços, mas não possuem e/ou 

conseguem utilizar as outras formas on-line de atendimento, ocasionado o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo.  

 

Faz-se necessário ressaltar que, apesar de, atualmente, 

vivermos no chamado “mundo tecnológico”, o aspecto/atendimento presencial pelos 
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Requerido ainda continua sendo a melhor forma de garantir o acesso aos serviços 

bancários (tido por essencial), diante da gama diversificada de serviços de utilidade 

pública prestados, não podendo apenas cessar a referida modalidade de atendimento, 

devendo diante da natureza dos serviços manter o atendimento (com as cautelas e 

medidas que neste momento de pandemia – COVID-19 devem ser 

observados/realizados). 

 

Por fim, a notificação recomendatória n.º 05/2020 do Ministério 

Público Estadual de Vila Rica/MT busca/buscou assegurar o atendimento presencial 

pelos Requeridos, ao passo que, resguarda/assegura e/ou contem medidas de 

proteção e protocolos a serem seguidos pelos mesmos, ou seja, neste momento é a 

medida que demonstra ter bom senso, proporcionalidade e razoabilidade.  

 

Ademais, destaque-se, a relação é consumerista, tendo os 
clientes /associados o direito de escolherem por meio de qual modalidade 
desejam ser atendidos: aplicativo whatsapp; caixa eletrônico, internet bank, ou na 

modalidade presencial, a qual, ao sentir deste juízo, não pode, ao livre arbítrio e sem 

qualquer respaldo legal, ser retirado de acesso aos hipossuficientes e aos que 

necessitam de atendimento presencial para negociação/renegociação de empréstimos, 

abertura de contas, depósitos identificados, pagamentos de boletos em espécie, 

recebimento de Auxílios do Governo diretamente no Caixa interno, dentre tantas outros. 

 

Desta maneira, e por tudo mais que nos autos constam, de uma 

análise superficial e perfunctória, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR perseguida pelo 

“Parquet”, DETERMINANDO IMEDIANTAMENTE (a partir da citação/intimação) a 

interrupção das atividades internas dos Requeridos desempenhadas junto às agências 

local de Vila Rica/MT, devendo os mesmos manter os atendimentos nos moldes 
indicados na notificação recomendatória n.º 05/2020, sob pena de multa diária, 

individual, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Requerido/Insituição 

Financeira, que descumprir esta decisão, e ainda, multa diária pessoal ao Gerente do 

Banco no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das demais cominações 

legais, À CONTAR DO RECEBIMENTO.  
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Proceda-se a citação da Parte Requerida, para que, querendo, 

respondam a presente demanda, no prazo legal, com as advertências e sob as penas 

da lei. 

 

Encaminhem cópia da inicial e desta decisão as Agências 

Matrizes do Banco Bradesco S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A., Banco do 
Brasil S.A. e Banco Central.  

 
Sirva a presente como citação, mandado, ofício e carta 

precatória 

 

Intimem-se.  

 

Às providências, expedindo-se o necessário, COM URGÊNCIA. 

 

Cumpra-se. 

 

Vila Rica/MT, 27 de março de 2020. 

 

 
Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito 

 

 

 


