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ATA DE JULGAMENTO 178 

 

 Aos 15 dias do mês de Abril do ano de 2020, às 14h30, no Paço Municipal , 

reuniram-se a pedido da ,representantes do Comitê Emergencial de Combate ao 

Coronavírus para realizar o julgamento do recurso da empresa Adobe Assessoria de 

Serviços Cadastrais S/A  referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

     

 O representante do estabelecimento Henrique Manzini informou que Prezados., boa 

noite!Meu nome é Henrique Zeefried Manzini (OAB/SP nº 281.828), e sou advogado da 

Empresa Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A.No dia 09 de abril de 2.020, o 

Estabelecimento da ADOBE, situado na Cidade, recebeuNotificação desta Douta 

Prefeitura, determinando a imediata interrupção de suas atividades, sob a alegação de 

suposto descumprimento dos Decretos Municipais nº 140, 142, 143, 145, 146, 155 e 156 

de 2.020.No entanto, a Empresa ADOBE ASSESSORIA está enquadrada entre aquelas 

que prestam serviços essenciais, tendo em vista a prestação de serviços bancários.A 

Empresa ADOBE ASSESSORIA é prestadora de serviços, e, dentre suas atividades, presta 

serviços ao BANCO CREFISA S/A. e CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOSRessalte-se que a Empresa ADOBE ASSESSORIA detém, inclusive, 

cadastro ativo junto ao Banco Central do Brasil, autarquia responsável pela regulação da 

atividade bancária no país.Assim, a Empresa ADOBE ASSESSORIA presta serviços de 

cadastro, assessoria e atendimento ao público, sendo, portanto, imprescindível o seu 

funcionamento, a fim de que a Instituição Financeira possa prestar o devido atendimento 

ao público.Por outro lado, é necessário acrescentar que, nos termos do Decreto Federal nº 

10.292/2020, os serviços prestados por instituições financeiras são serviços essenciais, de 

onde se extrai o trecho abaixo transcrito:Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 

2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades 

essenciais a que se refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim 

considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde 

ou a segurança da população, tais como:XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque 

e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;Nesse 

diapasão, o Decreto Federal nº 10.282/2020 estabelece que as atividades acessórias às 

atividades essenciais, da mesma forma, devem ter o seu pleno funcionamento preservado:, 

note-se texto do Decreto Federal:§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores 

que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas 

de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à 

população.Sendo assim, não há dúvidas de que mostrou-se irregular a determinação de 

fechamento do estabelecimento da ADOBE, motivo pelo qual é a presente para solicitar a 

sua reabertura, a fim de que a mesma prossiga prestando seus serviços absolutamente 

essenciais.Sendo só para o momento, agradecemos.Obrigado.Henrique Z. 

ManziniAdvogado ContenciosoDepartamento Jurídico Cível Tel.: 11 3897-6200 – Ramal 

6962 
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Parecer :  Indeferido, pois a atividade de comercio em geral e prestação de serviços 

esta prevista como vedada no Decreto Municipal 140/2020 ,Decreto Municipal 

145/2020 e Decreto Estadual 64881/2020 O local não possui alvará de licença para 

lotérica e banco.A atividade de correspondente bancário não consta pelo Decreto 

Municipal como autorizada para o funcionamento. 

 

São Carlos, 15 de Abril de 2020 
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