
Promotoria de Justiça da Comarca de Curiúva/PR

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 19/2020

Procedimento Administrativo nº MPPR-0047.20.000441-5

DESTINATÁRIO:

Ao Gerente da Agência do Banco Itaú de Sapopema/PR

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, pela Promotora

de Justiça adiante assinada, no uso de suas atribuiçoõ es, com fundamento no artigo 27,

paraágrafo  uá nico,  inciso  IV,  da  Lei  nº.  8.625/1993,  c/c  artigo  129  e  seguintes  da

Constituiçaõo Federal de 1988, e

CONSIDERANDO que  a  Lei  10.741/2003  e  a  Lei  7.347/1985

conferem ao  Ministeário  Puá blico  a  incumbeência  de  tutelar  e  defender  os  interesses

transindividuais das pessoas idosas e das pessoas com deficieência;

CONSIDERANDO que  cabe  ao  Ministeário  Puá blico  zelar  pelos

interesses sociais e indisponíáveis da populaçaõo idosa e com deficieência da Comarca de

Curiuá va/PR, a qual abrange tambeám os Municíápios de Sapopema/PR e Figueira/PR,

nos termos da Constituiçaõo Federal de 1988 e do artigo 74 do Estatuto do Idoso e do

artigo 8º do Estatuto da Pessoa com Deficieência, aleám de outros grupos vulneraáveis;

CONSIDERANDO a  orientaçaõo  da Carta  de Brasíália,  que prima por

uma atuaçaõo extrajudicial e resolutiva dos membros do Ministeário Puá blico;

CONSIDERANDO que o Estado brasileiro assinou diversos tratados

internacionais de direitos humanos no aêmbito do Direito das Pessoas com Deficieência

e dos Idosos;

1



Promotoria de Justiça da Comarca de Curiúva/PR

CONSIDERANDO que ao Ministeário Puá blico foi dada legitimaçaõo ativa

para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses sociais e individuais indisponíáveis,

bem como dos chamados direitos ou interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que  incumbe  ao  Ministeário  Puá blico  a  tutela  dos

direitos  dos  consumidores,  precipuamente  aqueles  que  estaõo  em  situaçaõo  de

hipervulnerabilidade,  tais  como  idosos,  lactantes,  gestantes  e  pessoas  com

deficieência;

CONSIDERANDO que o Estatuto do Idoso dispoõ e em seu artigo 3º

que: “É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar

ao  idoso,  com  absoluta  prioridade,  a  efetivação  do  direito  à  vida,  à  saúde,  à

alimentação,  à educação,  à cultura,  ao esporte,  ao lazer,  ao trabalho, à cidadania,  à

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitário”;

CONSIDERANDO que o Estatuto do Idoso dispoõ e no §1º do artigo 3º

que: “A garantia de prioridade compreende: I – atendimento preferencial imediato e

individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à

população”;

CONSIDERANDO que  o  para  o  atendimento  prioritaá rio  deveraá  ser

garantido ao idoso o faá cil acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinaçaõo

a idosos em local visíável e caracteres legíáveis, nos termos do artigo 71, §4º do Estatuto

do Idoso;

CONSIDERANDO que  deixar  de  cumprir  as  determinaçoõ es  do

Estatuto  do  Idoso  sobre  a  prioridade  no  atendimento  ao  idoso  constitui  infração
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administrativa punida com multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00 (um

mil reais) e multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pelo idoso;

CONSIDERANDO que  o  artigo  8º  do  Estatuto  da  Pessoa  com

Deficieência (Lei nº. 13.146/2015) dispoõ e que: “É dever do Estado, da sociedade e da

família assegurar à pessoa com deficiência, com  prioridade, a efetivação dos direitos

referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação,

à  habitação,  à  educação,  à  profissionalização,  ao  trabalho,  à  previdência  social,  à

habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao

turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à

dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros

decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu

bem-estar pessoal, social e econômico”;

CONSIDERANDO que  o  artigo  9º  do  Estatuto  da  Pessoa  com

Deficieência dispoõ e que:  “A pessoa com deficiência tem direito a receber  atendimento

prioritário, sobretudo com a finalidade de: (…) II - atendimento em todas as instituições

e serviços de atendimento ao público”;

CONSIDERANDO que o artigo 216,  caput, da Constituiçaõo do Estado

do  Paranaá  dispoõ e  que:  “É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  assegurar  à

criança,  ao adolescente  e  ao deficiente,  com absoluta  prioridade,  o  direito  a  vida,  à

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo

de  toda  forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,  violência,  crueldade  e

opressão”;
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CONSIDERANDO que  a  Lei  nº  10.048/2020,  que  dispoõ e  sobre

prioridade de atendimento, preveê  no artigo 1º que  “as pessoas com deficiência, os

idosos  com  idade  igual  ou  superior  a  60  (sessenta)  anos,  as  gestantes,  as

lactantes,  as  pessoas  com  crianças  de  colo  e  os  obesos  terão  atendimento

prioritário, nos termos desta Lei.” e determina no paraágrafo uá nico do artigo 2º que “é

assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade de atendimento às

pessoas mencionadas no art. 1º”.

CONSIDERANDO que  o  Decreto  Federal  nº  5.296/2004  preveê  no

artigo 6º, §1º que “o tratamento diferenciado inclui, dentre outros: (..) VII - divulgação,

em  lugar  visível,  do  direito  de  atendimento  prioritário  das  pessoas  portadoras  de

deficiência ou com mobilidade reduzida”;

CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 13.400/2001 do Estado do

Paranaá , que dispoõ e que as instituiçoõ es bancaá rias deveraõo providenciar medidas para

efetivar, em tempo razoaável, atendimento a seus usuaá rios, preveê  no artigo 1º que “fica

determinado que as instituições bancárias, financeiras e de crédito, bem como os

supermercados, deverão colocar a disposição dos seus usuários, pessoal suficiente

e necessário, no setor de caixa, para que o atendimento seja efetivado em tempo

razoável” e  que  “entende-se  atendimento em tempo razoável,  como mencionado no

caput, o prazo máximo de 20 (vinte) minutos em dias normais e de 30 (trinta) minutos

em véspera ou após feriados prolongados”;

CONSIDERANDO que a Lei estadual mencionada tambeám determina

que  “o atendimento preferencial e exclusivo dos caixas destinados aos maiores de 65

(sessenta e cinco) anos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência física e pessoas com

crianças no colo, será realizado através de senha numérica e oferta de, no mínimo, 15

(quinze) assentos com encosto”;
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CONSIDERANDO que  a  Lei  estadual  mencionada  preveê  diversas

penalidades administrativas pelo seu descumprimento;

CONSIDERANDO que  chegou  ao  conhecimento  da  Promotoria  de

Justiça  de  Curiuá va/PR  que  a  ageência  bancaá ria  do  Banco  Itauá  localizada  em

Sapopema/PR  vem desrespeitando  as  normas  que  dizem  respeito  ao  atendimento

preferencial dos idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e pessoas

com deficieência;

CONSIDERANDO que  foi  relatado  ao  Ministeário  Puá blico  que  na

ageência mencionada existem filas longas e demoradas sem observar as prioridades

legais, e tambeám naõo haá  divulgaçaõo no local sobre atendimento prioritaá rio;

CONSIDERANDO que tambeám foi informado que naõo haá  emissaõo de

senhas tampouco cadeiras para as pessoas aguardarem seu atendimento, de modo que

passam horas em peá  esperando;

CONSIDERANDO que a recomendaçaõo eá  um importante instrumento

de que dispoõ e o Ministeário Puá blico para ver respeitado o ordenamento juríádico sem

que  haja  a  necessidade  da  judicializaçaõo  de  eventuais  conflitos,  alertando  seus

destinataá rios sobre a existeência de normas vigentes e da necessidade de seu estrito

cumprimento, sob pena de responsabilizaçaõo;

O MINISTÉRIO PÚBLICO RECOMENDA:

1. Que a ageência do Banco Itauá  localizada em Sapopema/PR observe

os  dispositivos  da  Constituiçaõo  Federal,  da  Constituiçaõo  Estadual  do  Paranaá ,  do

Estatuto do Idoso, do Estatuto da Pessoa com Deficieência, da Lei nº 10.048/2020, do
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Decreto  Federal  nº  5.296/2004  e  Lei  Estadual  nº  13.400/2001,  garantindo

atendimento prioritário aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo

e pessoas com deficieência ou mobilidade reduzida;

2.  Que seja sinalizado de forma clara e perceptíável, em local visíável,

cartaz ou placa de faá cil leitura proáximo ao local de atendimento, no intuito de alertar

idosos, lactantes, gestantes, pessoas com crianças de colo, pessoas com deficieência ou

mobilidade reduzida sobre o seu direito de atendimento prioritaá rio;

3. Que  coloque  a  disposiçaõo  dos  usuaá rios  pessoal  suficiente  e

necessaá rio para que o atendimento seja efetivado em tempo razoaável, entendendo-se

como tempo razoaável o prazo maáximo de 20 (vinte) minutos em dias normais e de 30

(trinta) minutos em veáspera ou apoá s feriados prolongados, conforme expressamente

dispoõ e o artigo 2º da Lei Estadual nº 13.400/2001;

4. Que realize o atendimento aà s pessoas com prioridade legal atraveás

de senha numeárica e oferta de assentos com encosto.

Requisita-se que o destinataá rio, no prazo de 15 (quinze) dias, envie

resposta a esta Promotoria de Justiça, se manifestando acerca das medidas adotadas

para fiel cumprimento da Recomendaçaõo.

Registre-se que, com o recebimento da presente Recomendaçaõo, fica

prejudicada eventual alegaçaõo de “desconhecimento” para fins de caracterizaçaõo do

dolo da conduta.

ALERTA-SE, por  fim,  que  o  naõo  cumprimento  das  recomendaçoõ es

acima  referidas  importaraá  na  tomada  das  medidas  judiciais  cabíáveis,  inclusive  no
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sentido da apuraçaõo da responsabilidade administrativa, criminal e civil, incluindo a

possibilidade de caracterizaçaõo de dano moral coletivo1.

Curiuá va/PR, 03 de setembro de 2020.

KARINA FREIRE GONÇALVES DE ALMEIDA

Promotora de Justiça

1 RECURSO  ESPECIAL.  CONSUMIDOR.  TEMPO  DE  ATENDIMENTO  PRESENCIAL  EM  AGÊNCIAS
BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, “D”, DO
CDC.  FUNÇÃO  SOCIAL  DA  ATIVIDADE  PRODUTIVA.  MÁXIMO  APROVEITAMENTO  DOS  RECURSOS
PRODUTIVOS.  TEORIA  DO DESVIO  PRODUTIVO  DO CONSUMIDOR.  DANO  MORAL  COLETIVO.  OFENSA
INJUSTA E INTOLERÁVEL.  VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE.  FUNÇÕES.  PUNITIVA,  REPRESSIVA E
REDISTRIBUTIVA.  1.  Cuida-se  de  coletiva  de  consumo,  por  meio  da  qual  a  recorrente  requereu  a
condenação  do  recorrido  ao  cumprimento  das  regras  de  atendimento  presencial  em  suas  agências
bancárias  relacionadas  ao  tempo  máximo  de  espera  em  filas,  à  disponibilização  de  sanitários  e  ao
oferecimento de  assentos  a  pessoas com dificuldades  de  locomoção,  além da compensação dos  danos
morais coletivos causados pelo não cumprimento de referidas obrigações. (…) 7. O dever de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art.
4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao
máximo  aproveitamento  dos  recursos  produtivos  disponíveis  na  sociedade,  entre  eles,  o  tempo.  8.  O
desrespeito  voluntário  das  garantias  legais,  com  o  nítido  intuito  de  otimizar  o  lucro  em  prejuízo  da
qualidade do serviço,  revela ofensa aos deveres  anexos ao princípio  boa-fé objetiva e configura lesão
injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. 9.
Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos
padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de
tempo  útil  e  acarretando  violação  injusta  e  intolerável  ao  interesse  social  de  máximo
aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral
coletivo. 10. Recurso especial provido.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.737.412 - SE julgado em 05/02/2019)
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