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1 - Trata-se de ação civil pública proposta pela AUTARQUIA DE PROTEÇÃO AO 

CONSUMIDOR E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em 

face BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO BRADESCO S/A BANCO SANTADOR 

(BRASIL) S.A., com fundamento em reclamações dos consumidores sobre suposta 

prática abusiva das instituições bancárias rés consistente na recusa de atendimento 

a quem não é correntista que deseja efetuar o pagamento de boletos e fichas de 
compensação de outros bancos até o vencimento.  

Conforme se extrai das aludidas reclamações juntadas aos autos a conduta das rés, 

fazendo a distinção entre clientes e não clientes, viola os princípios norteadores das 

relações de consumo, tais como da boa-fé objetiva, confiança, vulnerabilidade e 
equilíbrio consagrados nos artigos 4º, incs. I e III e 39, incs. II e VIII.  

Ademais, há também flagrante inobservância ao artigo 1º, §2º da Resolução 

1.865/91 do Banco Central que assim dispõe: ´ Na prestação dos serviços neste 

artigo, não poderá haver discriminação entre clientes e não clientes, nem ser 

estabelecidos, nas dependências, local e horário de atendimento diversos daqueles 
previstos para as demais atividades executadas pela instituição.´  

Convém, ressaltar que inobstante a instauração de procedimentos administrativos 

constatou-se a persistência das irregularidades apontadas. Nesse contexto, verifica-

se de forma nítida, a presença dos requisitos legais exigidos para concessão da 

tutela ab initio.  

A conduta abusiva das rés juntamente com a desídia destas em se adequar às 

normas impostas pela legislação reguladora justificam a concessão da tutela 
antecipada, com o objetivo de corrigir as práticas lesivas perpetradas.  

Isso posto, antecipo parcialmente a tutela e determino que os bancos réus aceitem 

o pagamento de boletos bancários de correntistas e não correntistas, sem qualquer 

discriminação, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). Ciência do 

MP. Publique-se. Intime-se.  

2 - Cite-se.  

3 - Publique-se o edital do artigo 94 da Lei 8.078/90, no prazo de 20 dias. 


