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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato DA COMARCA DE
SãO RAIMUNDO NONATO
Praça Francisco Antonio da Silva, Centro, SãO RAIMUNDO NONATO - PI - CEP:

PROCESSO Nº: 0800409-42.2020.8.18.0073
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
ASSUNTO(S): [Liminar]
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUI

REU: BANCO BRADESCO SA, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA,
BANCO DO BRASIL SA

 

DECISÃO

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência liminar proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ em desfavor do BANCO DO BRADESCO S/A,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente
qualificados nos autos.
Aduz a parte autora que é de conhecimento público e notório a ocorrência de aglomerações de
pessoas nas portas das agências bancárias em razão do pagamento do auxílio emergencial. Alegou
que, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, expediu recomendações
administrativas com o seguinte conteúdo: constante desinfecção de objetos e superfícies tocados com
frequência, disponibilização de álcool em gel, atendimento ao público em horários diferenciados, limite
de pessoas no interior das agências e distância entre os consumidores.
Afirmou que, após denúncias, matérias jornalísticas e inspeções realizadas in loco, observou-se que
as requeridas não estão cumprindo o teor da Recomendação, o que expõe a risco de contaminação
não apenas as pessoas aglomeradas na frente das agências bancárias, mas, também, todas que se
encontram no entorno da cidade de São Raimundo Nonato/PI.
A parte autora alega que não está sendo observado o distanciamento mínimo entre as pessoas,
inexistindo cuidado das rés em promover a organização das pessoas com o fim de resguardar o
distanciamento, seja pela orientação de seus colaboradores ou pela colocação de simples marcas no
entorno dos estabelecimentos.
Aduz, ainda, que a situação é ainda mais preocupante na agência da ré Bradesco S/A, uma vez que
em tal local os idosos se dirigem para receber benefício previdenciário e a agência bancária possui
estrutura física incompatível com o fluxo de pessoas a serem atendidas.
Com base em tais fundamentos, pleiteia, em caráter de urgência, que seja determinado às requeridas:
a) a limitação do número de pessoas nos locais de espera; b) a organização de filas para atendimento
com distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas; c) a demarcação no piso das agências do
distanciamento necessário; d) a distribuição de senhas com hora marcada para atendimento, evitando-
se filas com espera fora do estabelecimento; e) criação de mecanismos de agendamento para o
atendimento; f) promoção da constante limpeza do ambiente; g) disponibilização de produtos para
higienização das mãos aos usuários e funcionários; h) a regularização do funcionamento de todos os
terminais de autoatendimento/caixas eletrônicos, acaso detectado mau funcionamento; i) a extensão
do horário de atendimento das agências, no mínimo em duas horas diárias, dando ampla divulgação
da medida; j) divulgação de campanha publicitária de desestímulo à ida às agências e, quando
necessário, por meios alternativos além da difusão em televisão e rádio. E, ainda, para a requerida
Bradesco S/A, que seja determinado o aumento do número de funcionários e de caixa eletrônico de
autoatendimento para, no mínimo, mais três. E, ainda, para as requeridas Banco Bradesco S/A e
Banco do Nordeste S/A, que seja determinada a organização de tendas e demarcação do piso, para
acomodar os usuários. Pleiteou, também, a imposição de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) por dia de inadimplência.
Juntou documentos.
Intimados os demandados.
O Banco Bradesco peticionou (ID 9728063) alegando que segue as recomendações do Ministério da
Saúde, as quais coincidem diretamente com as medidas propostas pelo Ministério Público. Assim,
alega a instituição bancária que adotou as seguintes medidas: limitação da quantidade de clientes a
ser atendido no ambiente da agência de forma geral, sendo a triagem na área de autoatendimento
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ainda mais rigorosa; todos os funcionários que atendem o público devem proceder com a limpeza das
mesas, estando sempre à disposição dos clientes o álcool em gel; a limpeza e higienização das
agências foram intensificadas, principalmente às áreas de caixas eletrônicos, incluindo as máquinas
de autoatendimento/teclados, maçanetas e afins; solicita-se aos clientes que mantenham uma
distância mínima de segurança entre as pessoas, sendo tal procedimento adotado também pelos
próprios funcionários; orientações frequentes são disponibilizadas aos clientes, com a afixação de
cartazes nas agências, contendo informações sobre medidas de prevenção, com destaque para a
utilização dos meios remotos de atendimento (internet banking e fone fácil) e, os clientes possuem os
contatos de seus gerentes (e-mail e telefones), podendo à qualquer momento agendar horários de
atendimento ou solucionar suas requisições por tais meios de comunicação.
O requerido alegou, ainda, não dispor de poderes para organizar as pessoas que estão em vias
públicas, por não gozar de Poder de Polícia. Ressaltou que obedece o distanciamento de 1,5m (um
metro e meio) entre os clientes, obedecendo o teor do Decreto Municipal nº  28, de 04 de maio de
2020, tendo demarcado o piso do estabelecimento com o distanciamento imposto. Asseverou,
ademais, que o Banco disponibiliza um funcionário para realizar a triagem do atendimento, bem como
que os mecanismos para atendimento/agendamento de atendimento estão em funcionamento regular;
outrossim, sustentou que o interior da agência é limpado diariamente, sendo disponibilizado álcool em
gel para higienização das mãos dos usuários e dos funcionários. A instituição financeira afirmou que
os terminais de autoatendimento/caixas eletrônicos estão em regular funcionamento, e que estão
sendo adotadas regras de horários diferenciados de atendimento, para alcançar a população que
integra grupo de risco ou pensionistas, bem como ampliando o horário de atendimento nos dias de
pagamento de benefícios do INSS. Sustentou que o Banco Bradesco S/A já orienta seus clientes
quanto à desnecessidade de comparecer à agência e entende desnecessário elevar o número de
atendentes, o que iria expor mais pessoas ao risco de contaminação pela covid-19. Alegou, ainda, que
a colocação de tendas e a organização de clientes na área externa importaria em fechamento do
espaço público, bem como atrapalharia o comércio vizinho e estimularia a ida à agência bancária.
O requerido peticionou, ainda, colacionando fotos do interior da agência bancária (ID 9753732).
O requerido Banco do Nordeste do Brasil S/A se manifestou (ID 9758714), afirmando ter orientado às
suas agências acerca dos cuidados necessários, assegurando melhor higienização das instalações,
promovendo controle de acesso de clientes, disponibilizando álcool em gel para colaboradores e
clientes, priorizando o atendimento de pessoas que integram grupo de risco, com divulgação ampla e
visível das regras de funcionamento das agências, além de realizar adaptação do horário de
funcionamento, realização de atendimento por agendamento. Especificamente em relação à Agência
de São Raimundo Nonato/PI, a requerida afirma ter fornecido máscaras para todos os colaboradores
próprios ou terceirizados, além de proteção facial acrílica para os colaboradores que têm contato com
portas e terminais de autoatendimento, bem como determinado a utilização de máscaras por todos os
clientes, fornecedores, entregadores e prestadores de serviços de entidades parceiras para fins de
ingresso na agência. A instituição financeira sustenta, ainda, que reforçou o abastecimento de sabão e
papel toalha nos banheiros da agência, e que disponibilizou na mesa de todos os empregados,
dispensador de álcool em gel 70% para higienização de mãos e dos objetos de uso pessoal, sendo
disponibilizado álcool em gel, também, nas bancadas de autoatendimento, sendo que o ingresso do
cliente na agência é precedido da borrifação de álcool líquido 70% em suas mãos. A requerida alega,
ainda, que instalou acrílico, de modo a vedar a abertura circular no vidro do biombo dos terminais de
caixa.
No que tange aos horários de atendimento, o banco requerido afirmou que reduziu o horário de
atendimento da agência, com os terminais de autoatendimento funcionando no período de 08h às 16h
e atendimento interno das 10h às 14h, com abertura da agência às 09h para clientes do grupo de
risco. Assevera, ainda, ter reforçado aos clientes a utilização dos canais de serviços disponibilizados
pelo Banco, a saber aplicativos e internet-banking. Afirma ter limitado o ingresso nas agências ao
máximo de 10 (dez) pessoas por vez, com limitação de 5 (cinco) pessoas por tipo de atendimento.
Ainda, interditou cadeiras, de modo a evitar que clientes sentem próximos uns dos outros. A requerida
sustenta, ainda, que disponibilizou dois funcionários para fins de organização da fila e para auxílio nos
terminais de autoatendimento, além de reforço com colegas do Agroamigo e Crediamigo nos dias de
maior fluxo de liberação de crédito. Afirma, ainda, que afixou faixas com fita adesiva colorida na área
de autoatendimento e área externa da entrada da agência e pintou faixas coloridas no passeio da
unidade, para coordenação do fluxo de pessoas e manutenção do distanciamento recomendado de no
mínimo 2m (dois metros). A parte requerida afirma ter disponibilizado agendamento por telefone e
aplicativo de mensagens para atendimento na área negocial e, ainda, informa ter disponibilizado
cartazes dentro e fora da agência sobre os riscos de contaminação pelo covid-19, tendo
disponibilizado, no interior da agência, cartazes informando como se proteger do coronavírus.
Assevera, por fim, ter disponibilizado álcool em gel aos clientes que ingressam na agência ou no
autoatendimento, bem como que tem incentivado o pagamento por meio eletrônico e que tem
intensificado as atividades de limpeza, enfatizando os terminais de cash-dispenser, áreas de uso
comum, a exemplo da bancada disponível na área de autoatendimento, apoiadores da PGDM,
maçanetas internas e mesas com solução à base de água sanitária e álcool líquido 70%.
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Juntou documentos (ID 9758716, 9758723, 9758724, 9758725, 9758727, 9758728, 9758730,
9758732, 9758733, 9758735, 9758738, 9758945, 9758946, 9758949, 9758950, 9758951, 9758952,
9758953, 9758954, 9758955, 9758956, 9758958, 9758959, 9758960, 9758961, 9758964, 9758966,
9758970, 9758972, 9758974).
Intimado, o Banco do Brasil nada alegou (certidão de ID 9839265).
É o relatório. Decido.
Em relação ao pleito antecipatório, é relevante destacar que a concessão de tutela provisória sofreu
profundas alterações com o advento do Novo Código de Processo Civil.
Assim, tem-se que o sistema processual atual admite duas espécies de tutela provisória, a tutela de
urgência e a tutela de evidência.
Em relação à tutela de evidência, esta encontra-se regulamentada no art. 311 do Novo Código de
Processo Civil:
“Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada
em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de
depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de
multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do
autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”
A tutela de evidência, em que pese configurar novidade legislativa, já encontrava respaldo na
jurisprudência pátria. Evidente é aquilo que revela obviedade, clareza, hipótese em que o direito
alegado é cristalino, prescindindo de maiores delongas processuais para sua demonstração.
Outrossim, o novel diploma reconheceu ser cabível a concessão de tutela de evidência como meio de
sanção ao litigante que abusa do direito de defesa ou atua de modo manifestamente protelatório.
In casu, não configuradas nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 311, do Código de
Processo Civil, não há que se falar em tutela de evidência.
Passa-se, pois, à análise da tutela de urgência.
A tutela de urgência está regulamentada no art. 300 e ss. do Novo Código de Processo Civil:
“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.”
Como é cediço, e já o era assim antes do advento do novo CPC, toda tutela de urgência depende da
demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável (periculum
in mora) caso se tenha de aguardar o trâmite regular do processo para, apenas ao final, havendo
decisão procedente, atingir os efeitos materiais buscados pela parte requerente (tutela provisória de
urgência satisfativa) ou assegurar a efetividade de futuro processo (tutela provisória de urgência
cautelar).
In casu, trata-se de pleito de tutela provisória de urgência satisfativa.
No tocante ao periculum in mora tem-se que este decorre do alto grau de disseminação da covid-19,
cuja transmissão pela via aérea resta facilitada em circunstâncias de aglomeração de pessoas.
Ademais, por meio da Portaria nº 454/20, o Ministério da Saúde reconheceu o estado de transmissão
comunitária do novo coronavírus em todo o território nacional, não se devendo ignorar, ainda, o
elevado número de casos confirmados na cidade de São Raimundo Nonato/PI, constando, do último
Boletim da SESAPI, 42 (quarenta e dois) casos confirmados, o que, diante da inevitável
subnotificação, inerente em especial à existência de casos assintomáticos, são fatores que revelam o
risco de dano irreparável, preenchendo, assim, o requisito do periculum in mora para fins de
concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que aguardar-se o fim do processo para decidir
quanto à adoção, ou não, daquelas medidas, importaria em graves riscos à saúde pública.
Preenchido tal requisito, e considerando-se que para concessão da medida de urgência, exige-se a
presença cumulativa de ambos requisitos, passa-se à análise do requisito do fumus boni iuris.
No ponto, urge, de início, destacar que a Lei nº 13.979/2020 dispôs sobre medidas para fins de
enfrentamento à pandemia do coronavírus, estabelecendo, dentre as medidas cabíveis, o isolamento
social.
Outrossim, releva destacar que, regulamentando a referida norma, o Decreto Federal nº 10.282/2020
prevê os serviços de pagamento, de crédito, de saque e aporte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Central (art. 3º, § 1º, XX) como essenciais, dispondo, ainda, que na
execução destes, devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da covid-
19 (§7º).
No âmbito do Município de São Raimundo Nonato/PI, ainda, desponta o Decreto Municipal nº 28/2020,
que regulamentou o funcionamento das agências bancárias, em regular exercício de sua competência
concorrente, conforme decidido pelo STF ao julgar medida cautelar na ADI 6341.
Referido Decreto fixa as seguintes regras para funcionamento das agências bancárias:
“Art. 1º O funcionamento de bancos, serviços financeiros e lotérias deverão obedecer as seguintes
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disposições:
a)    funcionamento durante o período das 10 horas às 15 horas;
b)    a distância mínima, dentro e fora do estabelecimento, de 1,5m (um metro e meio) entre as
pessoas e entre as filas;
c)    reforçar as medidas de controle de acesso ao estabelecimento, devendo organizar as filas,
internas e externas, utilizando faixas ou marcações para assegurar a distância mínima de 1,5m (um
metro e meio) entre os clientes e entre as próprias filas, se existir mais de uma;
d)    disponibilizar um ou mais responsáveis para organizar as filas, em especial as externas ao
estabelecimento, e para orientar e verificar os serviços que os clientes estão buscando;
e)    só permitam a entrada no estabelecimento de quem estiver usando máscara de proteção facial;
f)      forneçam máscaras e álcool em gel 70% a todos os funcionários, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço, durante o expediente de trabalho;
g)    disponibilizem álcool em gel 70% a todos os clientes e frequentadores, inclusive nos terminais de
autoatendimento;
h)    adoção de medidas para que seja possível manter o distanciamento mínimo de segurança de
1,5m (um metro e meio) entre os seus trabalhadores;
i)      executar a desinfecção frequente, com hipoclorito de sódio 1,0% (um por cento) a 2,5% (dois
vírgula cinco por cento) ou álcool 70% (setenta por cento), seguindo as orientações sanitárias, de
superfícies e objetos como balcões, bancadas, maçanetas, corrimãos, interruptores, máquinas de
cartão, caixas eletrônicos e outros itens tocados com frequência no estabelecimento.”
Releva ressaltar, ainda, que, in casu, incidem as normas consumeristas, uma vez que o Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento firmado pelo
STJ na Súmula nº 297:
"Súmula nº 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
Fixadas referidas premissas jurídicas, e analisando-se o caso submetido ao Juízo nos autos em
epígrafe, tem-se que desponta das normas aplicáveis ao caso em tela, a exigência de que as
requeridas observem os direitos básicos do consumidor, dentre eles, a saber, o direito à saúde (art. 6º,
I, da Lei nº 8.078/90), a impor ao fornecedor, em especial no atual momento de pandemia provocada
pela covid-19, o dever de higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de
serviço ao consumidor (art. 8º, § 2º, do CDC).
O fornecimento de dispensador de álcool em gel em quantidade suficiente a atender os consumidores,
bem como a assegurar a higienização das mãos daqueles que terão contato com os consumidores
(funcionários e terceirizados) é medida inerente à assegurar o direito à saúde daquele que faz uso do
serviço bancário presencial em tempos de pandemia, e encontra expressa imposição no Decreto
Municipal cujo art. 1º, consta supratranscrito (art. 1º, alíneas “f” e “g”).
Assim, o pleito de promoção da constante limpeza do ambiente encontra, bem como de
disponibilização de produtos para higienização das mãos aos usuários e funcionários (itens b.6
e b.7 do pleito liminar), numa análise superficial do feito, típica do momento processual, encontram
respaldo no ordenamento jurídico pátrio, preenchendo o requisito do fumus boni iuris.
No tocante à limitação do número de pessoas nos locais de espera (item b.1 do pleito liminar), tem-se
que as requeridas Banco Bradesco e Banco do Nordeste sustentam já atender a tal medida.
No ponto, tem-se que a limitação requerida pela parte autora numa análise superficial, é relevante
para fins de garantir-se o isolamento social, medida relacionada, pois, com a finalidade de evitar-se
aglomerações, para fins de reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus, relacionando-se, pois,
ao direito do consumidor à saúde.
Tem-se, pois, neste momento processual, de análise perfunctória, que as meras afirmações das
partes requeridas, desprovidas de comprovação e de elementos que afastem as alegações da parte
autora, revelam-se insuficientes a afastar a plausibilidade do direito alegado pela parte autora, razão
pela qual tenho pelo preenchimento do requisito do fumus boni iuris, em relação ao pleito de limitação
do número de pessoas nos locais de espera (item b.1 do pleito liminar).
Ainda, no tocante à organização das filas para atendimento com distância mínima de 2 metros entre
as pessoas, desponta dos autos que o pleito do Parquet merece parcial reconhecimento de
plausibilidade jurídica, uma vez que, o Município de São Raimundo Nonato/PI, no exercício de sua
competência concorrente, estabeleceu o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas
e entre as filas (se houver mais de uma fila), fator que deve orientar, pois, este decisum, tendo em
vista inexistir, por ora, nos autos, elementos que indiquem que referido marco de distanciamento seria
insuficiente.
Releva destacar que, por ora, as imagens colacionadas são insuficientes a formar neste Juízo a
convicção de que as marcações realizadas atenderam ao distanciamento imposto pelo normativo
municipal, razão pela qual, são insuficientes a afastar a plausibilidade do pleito antecipatório.
Desse modo, pois, tem-se que a imposição aos requeridos de organização das filas para
atendimento com distanciamento de 1,5 (um metro e meio), com demarcação do piso das
agências (itens b.2 e b.3 do pleito liminar), é medida que encontra plausibilidade jurídica,
preenchendo, pois, o requisito do fumus boni iuris.
Quanto à distribuição de senhas com hora marcada para atendimento, tem-se que os requeridos nada
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alegaram, limitando-se a afirmar que o atendimento via agendamento é possível.
Assim, e considerando-se que o prévio agendamento do atendimento com hora marcada, inclusive por
intermédio da distribuição de senhas com horário definido de atendimento, é medida que
inegavelmente importa em redução da aglomeração de pessoas, que retornarão à agência, apenas,
no horário previamente estabelecido, medida que guarda relação com o direito à saúde, assegurado
ao consumidor pelo CDC, tem-se, num exame superficial, pela plausibilidade do direito alegado.
Logo, trata-se de medida que encontra respaldo jurídico na necessidade de assegurar o direito à
saúde dos consumidores, supraesclarecido, resta demonstrada a plausibilidade do direito pleiteado.
Assim, tem-se que a imposição aos requeridos de distribuição de senhas com hora marcada para
o atendimento e criação de mecanismos de agendamento para o atendimento (itens b.4 e b.5 do
pleito liminar), é medida que encontra plausibilidade jurídica, preenchendo, pois, o requisito do fumus
boni iuris.
Quanto ao funcionamento de todos os terminais de autoatendimento/caixas eletrônicos, tem-se que,
em que pese a requerida alegue que todos estão em funcionamento, tem-se que a mera juntada de
fotos de clientes fazendo uso de dois terminais de autoatendimento, é insuficiente a afastar a alegação
de que, nas primeiras horas do dia, ficam desabastecidas, afirmação que não foi refutada pela
requerida em sua manifestação.
Desse modo, considerando-se que os fatos narrados pelo Parquet apresentam, nesta primeira ótica
perfunctória, plausibilidade, considerando-se que a garantia de acesso ao autoatendimento reduz o
número de pessoas que precisarão ser atendidas pessoalmente pelos funcionários e, ainda, que a
eventual confirmação do alegado importaria em constatação de má prestação dos serviços bancários
pelas requeridas, tem-se que, numa análise perfunctória do feito, constata-se o fumus boni iuris.
Assim, em relação ao pedido de regularização do funcionamento de todos os terminais de
autoatendimento/caixas eletrônicos, acaso detectado mau funcionamento (item b.8 do pedido
liminar), diante da plausibilidade do direito, tem-se por preenchido o requisito do fumus boni iuris.
Em relação ao pedido de extensão do horário de atendimento das agências, no mínimo em duas horas
diárias, dando ampla divulgação à aludida medida, tem-se que não desponta das alegações
apresentadas pela parte autora os benefícios que decorreriam da medida.
É que, em referido tópico, a requerente limita-se a afirmar que a extensão do horário de atendimento é
um dos mecanismos recomendados pela Circular nº 3.991/2020, do Banco Central.
Ocorre que referida Circular estabelece que as instituições financeiras deverão ajustar o horário de
atendimento ao público, não se depreendendo, ao sentir deste Juízo, e numa análise perfunctória do
feito, que referido ajuste deva se dar, necessariamente, com ampliação do horário de funcionamento
da agência bancária.
Ademais, não decorre das alegações da parte autora que as requeridas estejam descumprindo o
horário de funcionamento estabelecido pelo Decreto Municipal, nem há elementos que indiquem de
modo fundamentado deva ser afastado o horário de funcionamento estabelecido por aquele Decreto.
Assim, em relação ao pedido de extensão do horário de atendimento das agências, no mínimo em
duas horas diárias, dando ampla divulgação à aludida medida (item b.9), entendo pelo não
preenchimento do requisito do fumus boni iuris.
Em relação ao pleito liminar no sentido de obrigar as requeridas à divulgação de campanha publicitaria
de desestímulo à ida às agências por meios alternativos, além da difusão em televisão e rádio, tem-se
que a medida, numa análise superficial, típica do momento processual, guarda íntima relação com o
dever de informação, assegurado no art. 6º, III, do CDC, bem como encontra amparo, nesta ótica
inicial, no direito do consumidor à receber informações necessárias à educação e divulgação sobre o
consumo adequado dos serviços fornecidos (art. 6º, II, do CDC).
Assim, e numa análise superficial, tem-se que o pleito de obrigar as requeridas à divulgação de
campanha publicitaria de desestímulo à ida a às agências por meios alternativos, além da
difusão em televisão e rádio (item b.10 do pedido liminar), goza de plausibilidade jurídica, razão pela
qual entendo pelo preenchimento do requisito do fumus boni iuris.
Em relação ao pleito antecipatório formulado em face da requerida Banco Bradesco, no sentido de,
aumentar o número de funcionários e de caixas eletrônicos para, no mínimo, mais três, tem-se que tal
pedido, num exame inicial, revela-se sustentável para fins de evitar aglomeração de pessoas,
agilizando o atendimento ao público, medida potencialmente eficaz para fins de evitar a proliferação do
coronavírus entre usuários dos serviços bancários nas agências bancárias das requeridas na cidade
de São Raimundo Nonato/PI.
Assim, e numa análise superficial, tem-se que o pleito antecipatório de aumentar o número de
funcionários e de caixa eletrônico de auto atendimento para, no mínimo, mais três (item b.11 do
pedido liminar), goza de plausibilidade jurídica, razão pela qual entendo pelo preenchimento do
requisito do fumus boni iuris.
Ainda, no que tange ao pleito antecipatório formulado em face das requeridas Banco Bradesco e
Banco do Nordeste, no sentido de proceder à organização de tendas e demarcação do piso, para
acomodar os usuários, haja vista o pequeno espaço das agências, que não comportam os usuários no
seu interior, tem-se que, em relação, às tendas, nada foi argumentado pela parte autora que indique a
relevância de tal medida para os fins que se propõe a Ação Civil Pública ajuizada.

Num. 9905523 - Pág. 5



Assim, em relação ao pleito de instalação de tendas, este Juízo entende, por ora, não restar
demonstrada a plausibilidade do pedido, não preenchendo, pois, o requisito do fumus boni iuris.
Por outro lado, em relação ao pleito de demarcação do piso, tem-se que tal medida, conforme já
explanado na apreciação dos pleitos contidos nos itens b.2 e b.3 supra, é medida que visa assegurar o
distanciamento social entre os usuários do serviço bancário na cidade de São Raimundo Nonato/PI.
Outrossim, tal medida encontra respaldo no Decreto Municipal supra transcrito (art. 1º, “b” e “c”).
Assim, a medida de demarcação do piso na área externa da agência (item b.12 do pleito
antecipatório), num exame sumário, revela-se como adequada a assegurar o direito à saúde dos
consumidores, restando demonstrada a plausibilidade jurídica do pedido antecipatório, razão pela qual
preenchido o requisito do fumus boni iuris.
Dos autos constam imagens do ambiente externo das agências bancárias das requeridas na cidade de
São Raimundo Nonato/PI, das quais evidenciam-se aglomerações de pessoas (ID 9653934 e
9653935), bem como representação da OAB referente a tais ocorrências.
As imagens acostadas pelas requeridas não são suficientes, por ora, a afastar a plausibilidade do
direito alegado.
Urge destacar que as imagens do interior da agência da requerida Banco do Nordeste,
disponibilizadas no ID 9758716 apontam, aparentemente, e numa análise perfunctória, para possível
compartilhamento entre os funcionários do álcool em gel disponível, ex vi, da imagem de fls. 06
(disponível, também, no ID 9758733), na qual consta apenas 01 (um) frasco de álcool em gel, em que
pese trate-se de local em que há potencialmente dois funcionários trabalhando, tendo em vista a
disposição de cadeiras e telefones naquela mesa. Ademais, imagem de ID 9758961 aparentemente
revela mesa de trabalho na qual não há dispensador de álcool em gel, destoando, novamente, das
alegações do requerido. Outrossim, na imagem de fls. 07 (disponível, também, no ID 9758735 e
9758738) vislumbra-se não haver dispensador de álcool em gel aos clientes na mesa de apoio.
Ademais, as imagens colacionadas aos autos pela requerida Bradesco também são, por ora,
insuficientes a afastar a plausibilidade do direito alegado, em especial considerando-se que nem todas
as medidas pleiteadas teriam sido atendidas.
Assim, numa análise perfunctória dos autos, típica do momento processual, tem-se que a alegação de
ter a parte requerida já procedido ao prévio atendimento das medidas pleiteadas pelo Ministério
Público, não encontra respaldo nos elementos colacionados aos autos.
Dessa maneira, e tendo em vista que, ao menos neste momento inicial, foram preenchidos os
requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência, verifica-se o preenchimento dos requisitos
legais necessários à concessão da medida liminar.
Ante o exposto, recebo a petição inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais e defiro
parcialmente a tutela provisória de urgência, para fins de DETERMINAR às requeridas, sob pena de
imposição de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a obrigação de fazer consistente
na adoção das seguintes medidas, cumulativas, a serem observadas nas agências da cidade de São
Raimundo Nonato/PI:
I - Limitação do número de pessoas nos locais de espera;
II - Organização de filas para atendimento com distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre as
pessoas;
III - Demarcação no piso das agências do distanciamento necessário, equivalente, no mínimo, a 1,5m
(um metro e meio);
IV - Distribuição de senhas com hora marcada para atendimento, evitando-se filas com espera fora do
estabelecimento;
V - Criação de mecanismo de agendamento para o atendimento;
VI - Promoção da constante limpeza do ambiente, observando-se o normativo municipal e as
recomendações das autoridades de saúde pública;
VII - Disponibilização de produtos para higienização das mãos aos usuários e funcionários, em
quantidade suficiente e acessíveis ao público, disponibilizadas, em especial, em áreas de
autoatendimento, como balcão e caixas de autoatendimento;
VIII - Regularização do funcionamento de todos os terminais de autoatendimento/caixas eletrônicos;
IX - Divulgação de campanha publicitaria de desestímulo à ida às agências por meios alternativos de
comunicação, bem como pela difusão em televisão e rádio locais.
Ainda, DETERMINO à requerida Banco Bradesco, sob pena de imposição de multa diária no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do cumprimento das medidas supraimpostas, a obrigação
de aumentar o número de funcionários e de caixas eletrônicos de autoatendimento para, no mínimo,
mais três.
Ainda, DETERMINO às requeridas Banco Bradesco e Banco do Nordeste, sob pena de imposição de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do cumprimento das medidas
supraimpostas, a obrigação de demarcar do piso na área externa da agência, para acomodar os
usuários, haja vista o pequeno espaço das agências, que não comportam os usuários no seu interior.
Expeça-se edital para conhecimento de interessados (art. 94, do Código de Defesa do
Consumidor), garantindo-se, ainda, ampla divulgação a esta decisão antecipatória.
Expeça-se Ofício à Secretaria de Saúde do Município de São Raimundo Nonato/PI, para fins de
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ciência e fiscalização das medidas ora impostas.
Após, e observando-se o peculiar período de Plantão Extraordinário, justificado pela pandemia
provocada pela covid-19, e considerando-se que, na forma do art. 7º, da Portaria nº 1295/2020 -
 PJPI/CGJ/GABJACOR/GABJACORJUD, de 22 de abril de 2020, a audiência só poderá ser realizada
por meio de videoconferência se todas as partes consentirem, intimem-se as partes para que, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se manifestem expressamente acerca do interesse na
realização de audiência de conciliação pelo sistema de videoconferência.
Na eventualidade das partes não manifestarem interesse pela realização de audiência de
conciliação pelo sistema da videoconferência, e tendo em vista a Portaria Nº 1402/2020-
PJPI/TJPI/SECPRE, de 08 de maio de 2020, e em observância ao princípio da adequação, nos
termos do Enunciado nº 35 da ENFAM, que preceitua que além das situações em que a
flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de
ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas
as garantias fundamentais do processo, DEIXO de designar à Audiência de Conciliação deste
feito, sem prejuízo da tentativa de conciliação preceder à Audiência de Instrução e
Julgamento, em virtude do quadro vivenciado, atualmente, pela população mundial em relação
ao COVID-19 (Coronavírus), que impõe a necessidade de implementação de medidas restritivas
e preventivas por parte deste Juízo, com o objetivo de limitar/evitar uma possível disseminação
do citado vírus.
Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze), a ser contado da
audiência de conciliação, se esta for realizada, ou, não sendo esta realizada, na forma do
parágrafo supra, contando-se o prazo da juntada do mandado cumprido aos autos, sob pena de
serem considerados verdadeiros os fatos articulados pelo autor, nos termos do art. 344 do
CPC.
 Caso haja levantamento de preliminares de mérito arroladas pelo art. 337 do CPC, defesas de mérito
indiretas (fatos extintivos, modificativos ou impeditivos nos termos do art. 350 do CPC), intime-se a
parte autoral para replicar, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive, quanto à possibilidade do art. 338
do CPC.
Optando a parte autora, no momento da manifestação à contestação, em juntar novos documentos,
intime-se a parte ré para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1º do
CPC.
Em seguida, intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, indicarem se ainda têm
provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e relevância para o deslinde do feito, sob
pena de indeferimento.
Intimações e expedientes necessários.
O b s e r v e  a  S e c r e t a r i a  o  c o n t e ú d o  d o  O f í c i o - C i r c u l a r  n º  7 4 / 2 0 2 0  -
PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER (Sei nº 20.0.000026556-0).
Cumpra-se com urgência e pelos meios mais céleres.

 

SãO RAIMUNDO NONATO-PI, 26 de maio de 2020.

 

Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato 
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