
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
SECRETARIA EXECUTIVA

RECOMENDAÇÃO 05 / 2018

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  CEARÁ,  através  da  Secretaria-

Executiva do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – DECON/CE,

doravante  assinado,  fazendo  uso  de  suas  atribuições  legais,  especificadamente  com

fundamento no artigo 127 e 129 inciso II da Constituição Federal; art. 27, inciso IV e

parágrafo único, inciso IV da Lei Federal nº 8625, de 12 de fevereiro de 1993; art. 130

da Constituição do Estado do Ceará c/c art. 4º, inciso I, 6º, incisos II e VI, art. 39, todos

do CDC; 6º da Lei 9.870/1999 e 

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime

democrático e dos interesses sociais, coletivos e difusos indisponíveis, nos termos do

art. 127 da Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO que  cabe  ao  Ministério  Público  exercer  a  defesa  dos  direitos

assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe

o respeito a determinadas pessoas jurídicas de direito publico ou privado, essas quando

atuarem como  concessionárias  ou  permissionárias  ou  quando  executem serviços  de

relevância pública,  promovendo,  conforme o inciso IV do § 4º  do artigo 27 da Lei

Orgânica  Nacional  do Ministério  Público,  audiências  públicas  e  emitindo relatórios,

anual ou especiais;

CONSIDERANDO  que  compete  ao  Ministério  Público  adotar  as  medidas  legais

cabíveis, visando zelar pela proteção, prevenção e reparação dos danos causados aos

consumidores, garantida a efetivação dos seus direitos e garantias, conforme art.  6º,

inciso VI da Lei n°8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor);
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CONSIDERANDO que  a  Administração  Pública  deve  ser  pautada  pelos  princípios

constitucionais da legalidade e da eficiência no atendimento à população;

CONSIDERANDO que a Lei Estadual Complementar n° 30, de 26 de julho de 2002,

publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará, em 02 de fevereiro de 2002, criou o

Programa  Estadual  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  -  DECON,  nos  termos

previstos na Constituição do Estado do Ceará, e estabelecera as normas gerais para a

proteção e defesa do consumidor, previstas na Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990;

CONSIDERANDO que o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –

DECON, Órgão integrante da estrutura do Ministério Público do Estado do Ceará, bem

como do Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor – SNDC, possui a

finalidade  precípua  de  coordenar  e  organizar  a  Política  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor, com fundamento no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997, c/c

a Lei Complementar Estadual nº 30, de 26 de julho de 2002;

CONSIDERANDO que a  defesa  do consumidor é  direito  fundamental  reconhecido

pela Constituição da República de 1988 (CF, art. 5º, XXXII), bem como princípio geral

da  atividade  econômica,  na  forma  do  artigo  170,  inciso  V da  mesma Carta,  sendo

obrigatória por parte do fornecedor a observância da defesa do consumidor;

CONSIDERANDO a  natureza  cogente  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (Lei

8.078/90), que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública

e interesse social  (art.  1º da Lei 8.078/90), prevalecendo sobre quaisquer outras nas

relações de consumo;

CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade

enganosa  e  abusiva,  métodos  comerciais  coercitivos  ou  desleais,  bem como  contra

práticas  e  cláusulas  abusivas  ou  impostas  no  fornecimento  de  produtos  e  serviços,
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conforme preconiza  o  art.  6°,  inciso  IV da  Lei  n°  8.078/90 (Código de  Proteção e

Defesa do Consumidor); 

CONSIDERANDO que  o  consumidor,  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  é

reconhecidamente vulnerável,  de  acordo com o art.  4°,  inciso I  da Lei  n°  8.078/90

(Código de Proteção e Defesa do Consumidor), sobressaltando-se a vulnerabilidade do

consumidor turista que não está aclimatado com os elevados níveis de violência e a

ausência de segurança ostensiva em que vive a cidade de Fortaleza hodiernamente;

CONSIDERANDO que o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à

prevenção  ou  reparação  de  danos  patrimoniais  e  morais,  individuais,  coletivos  ou

difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados trata-

se de direito básico dos consumidores, previsto no inciso VII do art. 6º do CDC;

CONSIDERANDO que o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –

DECON/CE atua elaborando fiscalizações constantes e periódicas, a fim de verificar

irregularidades que atentem contra a proteção ao consumidor, elevada ao patamar de

direito  fundamental  na  Constituição  Federal  de  1988,  além  de  constituir  princípio

norteador da Ordem Econômica;

CONSIDERANDO que alguns direitos consumeristas  são completamente ignorados

por empresas que atuam no mercado, mormente quando estas buscam a qualquer custo

maior lucratividade, é dever do Estado propiciar meios de potencializar a proteção do

consumidor quanto à mitigação dos riscos a sua saúde e a sua segurança, bem como

assegurar sejam respeitadas outras garantias básicas a que os consumidores fazem jus,

tais como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, a informação adequada

sobre os diferentes produtos e serviços, a igualdade nas contratações e a proibição de

venda casada;
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CONSIDERANDO que  é  vedado  ao  fornecedor  de  produtos  ou  serviços  recusar

atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades

de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes, nos termos do art. 39, II

do CDC;

CONSIDERANDO que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no

mercado  de  consumo,  qualquer  produto  ou  serviço  em  desacordo  com  as  normas

expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem,

pela  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  ou  outra  entidade  credenciada  pelo

Conselho Nacional de Metrologia,  Normalização e  Qualidade Industrial  (Conmetro),

conforme inteligência do art. 39, VIII;

CONSIDERANDO que  este  Órgão  recebeu  denúncia  do  Excelentíssimo  Senhor

Deputado Federal  do Ceará,  Victor  Valim,  como também de diversos  consumidores

revoltados  com a  ausência  de  disponibilidade  de  cédulas  em  caixas  eletrônicos  de

algumas instituições financeiras, com maior destaque para o Banco do Brasil;

CONSIDERANDO que as denúncias relatam que, costumeiramente, os consumidores

deparam-se com a falta de dinheiro ao tentarem realizar saques nos caixas eletrônicos de

Fortaleza, especialmente durante finais de semana, gerando transtornos e prejuízos aos

usuários de serviços bancários de agência de grande movimento;

CONSIDERANDO que  este  Órgão  de  Defesa  do  Consumidor  enviou  o  Ofício  nº

770/2017/GAB/DECON/CE  ao  Banco  Central  do  Brasil,  requisitando  resposta  às

seguintes informações: 1. Qual o posicionamento do Banco Central quanto à ausência

de  cédulas  em  caixas  eletrônicos?  2.  Há  alguma  Resolução  que  autorize

temporariamente a indisponibilidade de dinheiro nos caixas 24h? 3. Quais as eventuais

providências adotadas pelo BACEN para regularizar o funcionamento das agências do

Banco do Brasil em Fortaleza?;
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CONSIDERANDO que  o  Banco  Central  do  Brasil  informou,  através  do  Ofício

027660/2018-BCB/Aspar/GATPC/Diadi/Coadi-05,  que  o  BACEN  não  atende

diretamente à demanda do público por numerário (cédulas e moedas), sendo que seu

papel, no que tange à distribuição de cédulas e moedas, é o de suprir as instituições

financeiras que por sua vez atendem ao público;

CONSIDERANDO que  o  BACEN  informou  ainda  que  a  obrigatoriedade  de

atendimento de saques  nos  bancos comerciais  restringe-se aos guichês  de caixa nos

quais  o  cliente  pode  sacar  a  integralidade  do  valor  desejado,  conforme  art.  3º  da

Resolução  nº  3.694/2009,  ressaltando  que  a  disponibilização  do  serviço  de  caixa

eletrônico de autoatendimento é uma discricionariedade do banco comercial, bem como

os valores de cédulas a serem disponibilizadas nesses equipamentos;

CONSIDERANDO que o Banco Central do Brasil,  no referido ofício, informa, por

fim, que não há normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional e/ou pelo BCB

que disciplinem o abastecimento de cédulas de reais em caixas eletrônicos das entidades

supervisionadas;

CONSIDERANDO  que,  não  obstante  ausência  de  regulamentação  pelo  Conselho

Monetário Nacional e/ou pelo BCB sobre o abastecimento de cédulas de reais em caixas

eletrônicos das entidades supervisionadas,  as  referidas entidades devem obedecer  ao

disposto Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990);

CONSIDERANDO,  por  fim,  que  a  prática  dos  estabelecimentos  bancários  de  não

abastecer com moeda nacional os caixas de autoatendimento durante todo o horário de

funcionamento,  inclusive  nos  finais  de  semana,  de  forma  a  disponibilizar  aos

consumidores a possibilidade de realizarem saques nas referidas máquinas configura

infração aos arts. 4º, I, 6º, inc. IV e 39, II e VIII da Lei Federal nº 8.078, de 11 de

setembro  de  1990  –  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  art.  3º  da  Resolução  nº

3.694/2009 do Banco Central do Brasil, 
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RESOLVE RECOMENDAR,  por força  do  que  determina  o  art.  4º,  inc.  I,  do

mencionado Decreto Federal 2.181, de 20 de março de 1997 c/c art. 4º, o Inc. I da

Lei  8.740, de 10 de julho de 2003 e inciso I  da Lei Complementar Estadual nº

30/2002, bem como nos demais dispositivos legais acimas mencionados, QUE os

estabelecimentos bancários e financeiros atuantes no Estado do Ceará cumpram com os

arts. 4º, I, 6º, inc. IV e 39, II e VIII da Lei Federal nº 8.078, com o fito de adotar postura

mais  condizente  com a  proteção  e  defesa  do  consumidor,  no  sentido  de  garantir  a

prestação de um serviço bancário eficiente, seguro, adequado e contínuo, nos conformes

da lei, em todas as agências bancárias do território do Estado do Ceará, devendo, para

tanto, obedecer as disposições abaixo:

Art. 1º – Os estabelecimentos bancários e financeiros estabelecidos no Estado do Ceará

que possuem caixas eletrônicos de autoatendimento devem garantir a disponibilização

de saques aos consumidores em todo o horário de funcionamento, inclusive nos finais

de semana.

Parágrafo único. O horário de funcionamento a que se refere o caput compreende ao

período em que o serviço de caixas eletrônicos de autoatendimento estiver disponível ao

público, incluindo feriados e finais de semana.

Art. 2º. A garantia de saques aos consumidores deve ocorrer mediante a disponibilização

de  numerário  suficiente  para  atender  a  demanda  prevista,  nos  termos  das  normas

expedidas pelo Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional.

Art.  3º.  As  recomendações  acima não excluem outras,  inclusive  com o objetivo  de

aperfeiçoá-las, com o escopo de assegurar a fiel observância do disposto na Lei Federal

nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Notifiquem-se os interessados. Publique-se, Cumpra-se.
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Fortaleza/CE, em 05 de novembro de 2018.

Ann Celly Sampaio

Promotora de Justiça

Secretária-Executiva/DECON-CE
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