Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Promotoria de Justiça de Porto Esperidião

URGENTE

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA N.º 11/2020
NOTIFICADOS: ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E LOTÉRICAS DOS
MUNICÍPIOS DE PORTO ESPERIDIÃO E GLÓRIA D´OESTE

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio de sua Promotora de Justiça, no uso de
suas atribuiçõ es constitucionais e legais, com fundamento na Lei Federal n° 8.625/93, artigos 27 e 80,
NOTIFICA e RECOMENDA o que se segue:

1.

Considerando ser o Ministério Pú blico instituiçã o permanente, essencial à

funçã o jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrá tico e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127 da Constituiçã o da Repú blica), em
especial a fiscalizaçã o do cumprimento das leis em defesa da saú de pú blica;

2.

Considerando que as normas de defesa do consumidor sã o de ordem pú blica e

interesse social e que constitui relaçã o de consumo as atividades fornecidas no mercado pelas
instituiçõ es bancá rias;

3.

Considerando que o Decreto Estadual nº 432/2020 estabelece medidas de

enfrentamento e prevençã o à epidemia causada pelo COVID19 no Estado de Mato Grosso,
disciplinando o funcionamento local de agências bancá rias, com fuste no artigo 8º, §3º,bem como as
determinaçõ es da Circular do Banco Central, nº 3.991/20;

4.

Considerando que no Estado de Mato Grosso existem, até a data de hoje

60(sessenta) casos confirmados da doença, com um ó bito;

5.

Considerando, que o BANCO DO BRASIL S.A; BANCO BRADESCO S.A ; Banco

SICREDI, CORREIOS, BANCO CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL, LOTÉ RICAS exercem atividade econô mica
nas cidades de Porto Esperidiã o e Gló ria D´Oeste/MT;

6.
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7.

Considerando que foram veiculadas informaçõ es do atendimento a

consumidores por algumas Instituiçõ es Bancá rias nas cidades de Porto Esperidiã o e Gló ria D´Oeste ,
sem controle de fila de espera de usuá rios, inclusive com presença de idosos, com aglomeraçõ es, sem
informaçõ es pertinentes, sem qualquer sinalizaçã o horizontal ou vertical, indicativa de afastamento
mínimo preconizado de 1.5m, algumas até mesmo sem afixaçã o de aviso contendo o horá rio para
atendimento;

8.

Considerando o crime insculpido no artigo 268 do Código Penal, que

dispõe a pena de detenção, de um mês a um ano, e multa, àquele que infringir determinação do
poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO expede a presente
recomendaçã o aos ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS DE PORTO
ESPERIDIÃO E GLÓRIA D`OESTE, notificando-os para que, IMEDIATAMENTE

adote todas as

medidas necessárias para prevenção de disseminação do coronavírus, especialmente no
tocante ao impedimento de aglomerações.
Para este fim, recomendam-se as seguintes medidas:

1. Que assegurem a prestaçã o dos serviços essenciais à populaçã o, cumprindo as
determinaçõ es do Banco Central do Brasil, através da Circular 3.991/20,
ajustando horá rio de atendimento ao pú blico com acesso à s dependências,
devendo afixar aviso, de forma ostensiva e em local visível ao consumidor, na
entrada das agências, sem prejuízo da comunicaçã o aos clientes por outros
canais de comunicaçã o, sobre o novo horá rio de atendimento presencial;
2. Que, através de aviso, afixado em local visível ao consumidor, de forma
ostensiva, informe sobre a limitaçã o da quantidade de clientes e usuá rios no
interior da agência, bem como da necessidade de ser mantida a distâ ncia
mínima entre os usuá rios do serviço em 1.5m, evitando sempre aglomeraçã o
de pessoas;

3. Os estabelecimentos bancá rios deverã o manter colaborador ou outra forma de
controle eficaz para ordenar a fila de acesso à s agências, nã o permitindo
aglomeraçõ es, devendo ser respeitado o limite de 1.5m de distâ ncia entre os
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clientes ou usuá rios em fila, utilizando, inclusive, sinalização vertical e/ou
horizontal para o distanciamento;

4. Os estabelecimentos bancá rios deverã o, para manutençã o da dinâ mica dos
serviços e fluxo de pessoas, assegurar a distâ ncia mínima de 1.5m entre as
pessoas no interior das agências, inclusive utilizando sinalização horizontal
e/ou vertical ou outro meio eficaz de controle, tanto no interior quanto
no exterior dos estabelecimentos;

5.

Os estabelecimentos bancá rios deverã o, como forma de conter o contá gio do
COVID19, limitar o nú mero de pessoas nas agências, adotando agendamento
remoto, com disponibilizaçã o de senha por telefone ou internet para os
serviços que exijam atendimento presencial nas agências e ainda estimular,
através de avisos aos clientes o uso dos serviços bancá rios através dos canais
remotos, como celular e internet, além da rede de autoatendimento ATMs;

6. Os estabelecimentos bancá rios deverã o adotar horá rios ou setores específicos
para atendimento da populaçã o idosa e outros que comprovadamente
integrem o grupo de risco para o COVID19, com a devida divulgaçã o e atençã o
à s medidas de prevençã o ao contá gio;

7.

Os estabelecimentos bancá rios deverã o adotar as medidas de controle
sanitá rio

recomendadas

pelas

autoridades

em

saú de

e

sanitá rias,

especialmente quanto à higienizaçã o constante do ambiente interno e dos
pontos de atendimento direto ao consumidor, inclusive disponibilizando álcool
em concentraçã o recomendada;

8. Os estabelecimentos bancá rios deverã o manter ampla a ventilação do
ambiente onde há atendimento ao pú blico e em especial onde estã o localizados
os caixas eletrô nicos;
9. Cumprir todas as demais medidas determinadas pelo ó rgã o de Vigilâ ncia
Sanitá ria;
Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para resposta acerca desta
recomendaçã o1.
1 A resposta deve ser encaminhada ao e-mail: portoesperidiao@mpmt.mp.br
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Encaminhe-se có pia da presente notificaçã o recomendató ria a Polícia Militar dos
Municípios de Gló ria D´Oeste e Porto Esperidiã o, Delegacia de Polícia de Porto Esperidiã o e Vigilâ ncia
Sanitá ria de Porto Esperidiã o e Gló ria D´Oeste para conhecimento e adoçã o de medidas para
fiscalizaçã o da referida recomendaçã o.
Determino ainda que as Prefeituras de Porto Esperidiã o e Gló ria D´Oeste adotem as
medidas necessá rias para a devida divulgaçã o da presente recomendaçã o, em especial na zona rural,
como divulgaçã o através de carros de som, aplicativos de telefones celulares (whatsApp, telegram) e
site oficial das Prefeituras, no prazo de 24 horas.
Ressalto que a omissã o das medidas recomendadas nesta notificaçã o poderá ensejar a
responsabilizaçã o cível, administrativa e criminal dos agentes responsáveis, além de outras medidas
judiciais voltadas ao atendimento dos interesses da coletividade.
Cumpra-se, COM URGÊNCIA.
Porto Esperidiã o/MT, 06 de abril de 2020.

Natália Guimarães Ferreira
Promotora de Justiça
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