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URGENTE: PEDIDO TUTELA DE 

URGÊNCIA EM CARÁTER 

LIMINAR; SAÚDE PÚBLICA; 

PANDEMIA COVID-19; 

DESCUMPRIMENTO DE NORMAS 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 

 

 

 

 

Ref.: NF nº 1.35.000.000507/2020-44 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, vem, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II e III, 

todos da Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso I, alínea “h”, e inciso V, alínea “b”, 

e no artigo 6º, inciso VII, alíneas “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93 e na Lei nº 7.347/85, 

ajuizar a presente: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

(com pedido de medida liminar) 

 

em desfavor de: 

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), instituição financeira 

constituída sob a forma de empresa pública federal, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, cuja sede situa-

se em SBS – Quadra 4, Lotes 3 e 4, Entrada Norte, Ed. Sede Matriz I, Asa 

Sul, Brasília/DF, CEP 70.092-900, na pessoa do Superintendente Geral, 

representada em Sergipe por seu Superintendente Regional, tendo como 

correio eletrônico o e-mail sr2646se@caixa.gov.br, com sede na Avenida 

Hermes Fontes, 2120, 1.° andar, Luzia, CEP 49045-760 – Aracaju/SE; 

 

 

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, representada pelos 

Ministérios da Justiça e Segurança Pública (Esplanada dos Ministérios, 

Palácio da Justiça, Bloco T, Edifício sede. Cep: 70064-900 / Brasília-DF ) e 

da Defesa (Esplanada dos Ministérios Bl. Q Brasília - DF CEP: 70049-900), 

a ser representada pela Advocacia-Geral da União, a pu.se@agu.gov.br; e 
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ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público interno, 

representado judicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado, com endereço 

na Praça Olímpio Campos, n,º 14, Centro, Aracaju-SE, com e-mail: 

gabin@pge.se.gov.br; tendo por base os documentos anexos, contidos nos 

autos da Notícia de Fato nº 1.35.000.000507/2020-44, e as razões de fato 

e de direito a seguir expostas: 
 

1. DOS FATOS APURADOS NO PROCEDIMENTO Nº 

1.35.000.000507/2020-44. COMPROVADA AGLOMERAÇÃO DE 

PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DO SAQUE DO BENEFÍCIO 

EMERGENCIAL INSTITUÍDO PELA LEI 13.982/2020. 

POTENCIALIZAÇÃO EVIDENTE DO RISCO DE DISSEMINAÇÃO 

EXPONENCIAL DA COVID-19. 
 

Chegou ao conhecimento do Ministério Público Federal, por meio de notícias 

amplamente veiculadas nos sites de imprensa que, neste período de combate à disseminação do 

novo Coronavirus (COVID-19), os sergipanos estão se aglomerando na frente das agências 

bancárias da Caixa Econômica do Estado de Sergipe, especialmente nas últimas semanas, para 

terem acesso aos seus serviços, dentre eles recebimento de benefícios previdenciários, 

assistenciais e, em especial, solicitação de informações e recebimento do pagamento do 

Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal através da Lei nº 13.982/2020. 
 

O cenário constatado é de um elevado ajuntamento de pessoas em frente às 

agências bancárias, que contribuem para a disseminação do novo CORONAVÍRUS e, portanto, 

representam ameaça à sua saúde, bem como de todos aqueles que posteriormente estejam 

expostos ao contato com estes. 

Tendo em vista que a situação ora relatada se multiplica por todo o país, a 

unidade do MPF em Goiás ajuizou a Ação Civil Pública nº 1013347-93.2020.4.01.3500, em 

trâmite na 2ª Vara da Justiça Federal de Goiânia, com pedido de antecipação provisória de tutela 

liminar, em desfavor da Caixa Econômica Federal e da União para que tomem providências no 

sentido de evitar aglomerações de pessoas nas agências da instituição financeira em todo o país, 

buscando-se com tal medida impedir a ampliação dos riscos à saúde pública decorrente da 

pandemia do novo coronavírus. 

Devido à gravidade dos fatos, o MPF requereu que a liminar tivesse efeito em 

todo o território nacional, todavia, apesar de deferida a providência antecipatória, a decisão 

proferida limitou os efeitos da demanda ao âmbito regional (Estado de Goiás), tornando-

se imperativa a tomada de providências pelo MPF no Estado de Sergipe, uma vez que não 

alcançado, como se pretendia, pela tutela jurisdicional obtida. 

A população sergipana, portanto, segue desprotegida, urgindo a adoção 

de providências no âmbito do território deste Estado. 

Com o fito de colher informações sobre a situação das filas da Caixa 

Econômica do Estado de Sergipe, foi instaurado, no âmbito desta Procuradoria da República, o 

Procedimento de nº 1.35.000.000507/2020-44. 
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Inicialmente, verificou-se que, já em 25 de março de 2020, o Ministério 

Público do Estado de Sergipe, por meio de sua Promotoria de Defesa do Consumidor da Capital, 

integrante do Gabinete de Gerenciamento de Crise do MP/SE, expediu a Recomendação nº 

007/2020 (DOC. 01), direcionada a todas as instituições bancárias em Sergipe, em razão da 

necessidade de adoção de medidas de vigilância sanitária frente a pandemia de Covid-19. O 

documento possui o seguinte conteúdo e foi direcionado também à Caixa Econômica Federal: 

“CONSIDERANDO, que foram veiculadas informações, através da 

imprensa local e redes sociais, do atendimento a consumidores por 

algumas Instituições Bancárias na cidade de Aracaju, sem controle de fila 

de espera de usuários, inclusive com presença de idosos, com 

aglomerações, sem informações pertinentes, sem qualquer sinalização 

horizontal ou vertical, indicativa de afastamento mínimo preconizado de 

2m, algumas até mesmo sem afixação de aviso contendo o horário para 

atendimento; 

RECOMENDA : 

A todas as agências bancárias do BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – 

BANESE; BANCO DO BRASIL S.A; BANCO BRADESCO S.A ; ITAÚ 

UNIBANCO, BANCO SANTANDER e CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL na cidade de Aracaju 

1. Que assegurem a prestação dos serviços essenciais à população, cumprindo 

as determinações do Banco Central do Brasil, através da Circular 3.991/20, 

ajustando horário de atendimento ao público com acesso às dependências, 

devendo afixar aviso, de forma ostensiva e em local visível ao consumidor, na 

entrada das agências, sem prejuízo da comunicação aos clientes por outros 

canais de comunicação, sobre o novo horário de atendimento presencial; 

2. Que, através de aviso, afixado em local visível ao consumidor, de forma 

ostensiva, informe sobre a limitação da quantidade de clientes e usuários no 

interior da agência, bem como da necessidade de ser mantida a distância 

mínima entre os usuários do serviço em 2m, evitando sempre aglomeração de 

pessoas; 

3 – As agências bancárias do BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – 

BANESE; BANCO DO BRASIL S.A; BANCO BRADESCO S.A ; ITAÚ 

UNIBANCO, BANCO SANTANDER e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

deverão manter colaborador ou outra forma de controle eficaz para 

ordenar a fila de acesso às agências, não permitindo aglomerações, 

devendo ser respeitado o limite de 2m de distância entre os clientes ou 

usuários em fila, utilizando, inclusive, se necessário, sinalização vertical 

e/ou horizontal para o distanciamento, com fuste no Decreto Estadual 

40.567/20; 
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4 - As agências bancárias do BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – 

BANESE; BANCO DO BRASIL S.A; BANCO BRADESCO S.A ; ITAÚ 

UNIBANCO, BANCO SANTANDER e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

deverão, para manutenção da dinâmica dos serviços e fluxo de pessoas, 

assegurar a distância mínima de 2m entre as pessoas no interior das 

agências, inclusive utilizando sinalização horizontal e/ou vertical ou outro 

meio eficaz de controle; 

5 - As agências bancárias do BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – 

BANESE; BANCO DO BRASIL S.A; BANCO BRADESCO S.A ; ITAÚ 

UNIBANCO, BANCO SANTANDER e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

deverão, como forma de conter o contágio do COVID19, limitar o número de 

pessoas nas agências, adotando agendamento remoto, com disponibilização 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 bancários através dos canais remotos, como celular e internet, 

além da rede de autoatendimento ATMs; 

6 – As agências bancárias do BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – 

BANESE; BANCO DO BRASIL S.A; BANCO BRADESCO S.A ; ITAÚ 

UNIBANCO, BANCO SANTANDER e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

deverão adotar horários ou setores específicos para atendimento da 

população idosa e outros que comprovadamente integrem o grupo de 

risco para o COVID19, com a devida divulgação e atenção às medidas de 

prevenção ao contágio; 

7 – As agências bancárias do BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – 

BANESE; BANCO DO BRASIL S.A; BANCO BRADESCO S.A ; ITAÚ 

UNIBANCO, BANCO SANTANDER e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

deverão adotar as medidas de controle sanitário recomendadas pelas 

autoridades em saúde e sanitárias, especialmente quanto à higienização 

constante do ambiente interno e dos pontos de atendimento direto ao 

consumidor, inclusive disponibilizando álcool em concentração recomendada;” 

(Grifo nosso) 

Note-se que, ao final da recomendação, e diante da urgência da matéria e da 

proliferação rápida do COVID19, foi fixado prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que as 

empresas em questão, inclusive a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cumprissem 

efetivamente a Recomendação, em observância aos Decretos Estaduais que estabelecem 

medidas de distanciamento social, enquanto durar a crise pela proliferação do COVID-19. 

Todavia, a referida recomendação não vem sendo cumprida pela Caixa 

Econômica, como a seguir detalhado. 

Sob outra vertente, e também com o objetivo de acompanhar as medidas 

adotadas pela CEF quanto à situação das aglomerações, foi realizada reunião com a participação 
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dos três ramos do Ministério Público em Sergipe (MPF, MPT e MP/SE) com a empresa pública, 

no dia 06 de abril de 2020 (DOC. 02), por meio de videoconferência, conforme Memória de 

Reunião anexa. 

Na reunião, foi salientado pelos Ministérios Públicos que, atualmente, a 

principal preocupação é com o elevado número de pessoas que ficam fora das agências e de 

como organizar o acesso. Aos questionamentos feitos pelos membros do MPT, MPF e MP-SE, 

os representantes da Caixa Econômica Federal disseram que: 

 

- Nas próximas semanas haverá um aumento do movimento das pessoas, por 

conta dos benefícios; 

- A CEF tem importância como banco público e tem enormes desafios nessa 

época. 

- Preocupação – a saúde em primeiro lugar; 

- Higienização das unidades – limpeza de mais de 6 vezes ao dia com álcool 

em gel (porta de giratória, maçanetas etc); 

- uso de EPI, através de dispositivo de proteção como máscaras; 

- suspensão de treinamento e reuniões presenciais - grupos de riscos – estão 

trabalhando em home office. 

- casos detectados de Covid-19 em funcionários: o protocolo é de suspensão 

temporária, limpeza total, monitoram de empregados com sintomas (ainda 

não houve registro); 

- Atendimento na agência reduzido e passou a ocorrer na seguinte proporção, 

em regime de rodízio – 70% em home office e 30% nas unidades. 

- Atendimentos – prioritariamente essenciais (saque benefícios do INSS, 

saque FGTS, saque seguro-desemprego/seguro-defeso, saque bolsa-família, 

saque de PIS, desbloqueio de cartão e senha, saque de conta salário conta 

corrente sem cartão e senha (especialmente, em todos os casos citados, para 

aqueles sem cartão e senha); 
- Atendimento interno na agência está ocorrendo da seguinte forma: 

- Atendimento qualificado de apenas 1 cliente por máquina; 

- Permitida a entrada na agência de no máximo 50 % dos assentos disponíveis; 

- Horário de atendimento reduzido para de 10:00 as 14:00 (diminuir 

exposição dos empregados); 

- Há controle de acesso na porta da agência: verifica se é serviço essencial e 

permite a entrada de só 1 pessoa por ATM; 

- Preocupação é da porta pra fora, há pessoas sem consciência do dever de 

ficar em casa risco de contaminação e risco de agressão e ameaças a 

funcionários da CAIXA na área externa da agência, onde estão as pessoas que 

aguardam atendimento em fila; A CAIXA não dispõe de funcionário 

destacado especificamente para organizar a fila fora da agência pois essa 

função não existia em seu quadro de funcionários e entende que esse 

funcionário está sujeito a um risco de COVID-19 elevado e também a 

eventuais agressões/ameaças de clientes; 

- Já foi realizada a marcação com fita em cores no exterior da CEF, 

organizando as distâncias entre uma pessoa e outra na fila, sendo separadas 
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em duas filas, uma para entrar na agência e outra para entrar no 

autoatendimento, de modo a organizar a espera para ingresso; 

- Agências de Estância, Socorro, Serigy e Augusto Leite e algumas agências 

do interior são as mais movimentadas. 

- As pessoas nas filas não seguem as orientações dos funcionários da Caixa 

que eventualmente saem para a área externa e informa a desnecessidade de 

comparecimento pessoal para a demanda apresentada no caso concreto e 

permanece na fila, razão pela qual o funcionário fica impossibilitado de tomar 

outras providências e fica sujeito a conflitos; 

- Solicitam apoio do poder público para solucionar a questão, havendo grande 

afluxo de pessoas em razão dos problemas financeiros enfrentados pelos 

cidadãos durante a crise e que tende a aumentar com o início do 

cadastramento e pagamento do benefício social a ser pago pelo Governo 

Federal; 

- Ressalta a importância da caixa no momento como esse, fazendo chegar os 

recursos a população mais carente; A CEF vai atender um público 

diferenciado em relação aos demais bancos nesse período. Nesse momento de 

pandemia, milhões de pessoas são clientes CEF, sobretudo as pessoas mais 

carentes. 
- A CAIXA tem pedido apoio das prefeituras em relação às guardas; 

- Reiterou que está trabalhando com apenas 30% dos empregados, colocando 

as pessoas em primeiro lugar; 

- Há amarras legais em relação à contratação de vigilantes para segurança 

pessoal, não sabendo se existe tal autorização legal; 
- Ressaltou que a CEF tem outras vias para atendimento por meio eletrônico, 

mas as pessoas, principalmente as mais carentes, procuram as agências; 

- que muitas pessoas procuraram as agências para saber dos benefícios que 

estão por vir; 

- que houve duas mortes por COVID-19 de empregados da CEF, na Bahia e 

Espírito Santo. 

 

Quantos aos encaminhamentos finais da Reunião, a CEF se comprometeu a 

enviar a relação de todas as suas agências no Estado, apontando, inclusive, as mais críticas, bem 

como os piores horários em relação de fluxos, para que seja solicitado apoio das PMs e Guardas 

Municipais. O Ministério Público se comprometeu a manter contato com a Polícia Militar, 

valendo-se dessa relação para tentar viabilizar a presença de força policial na parte externa das 

agências. Foi sugerida, ainda, a colocação de avisos na parte externa das agências da CAIXA 

contendo alertas e orientações à população presente no atendimento. 

Note-se que, na citada reunião (em anexo - DOC. 02), a CAIXA informou 

que, com a finalidade de proteger clientes e empregados, suas agências têm funcionado em 

regime contingencial, com quadro reduzido e apenas para a prestação de serviços 

essenciais, preferindo e/ou restringindo o atendimento e acesso a determinadas operações 

bancárias aos meios digitais. Além disso, afirmou que as agências estariam funcionando com 

cerca de 30% dos respectivos quadros de trabalhadores e, a aqueles que continuam 
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operando em atendimento presencial, teriam sido repassadas orientações de proteção e 

prevenção à disseminação do vírus e equipamentos de segurança. 

 

Em seguida, a Caixa Econômica enviou ao MPF a relação das agências de 

movimento mais intenso (DOC. 03): 

 

 

 

Conforme ajustado, o MPF encaminhou o ofício 249/2020 ao Comando-

Geral da Polícia Militar de Sergipe  (DOC. 04), concitando-o à prestação do indispensável 

auxílio da instituição para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, no que concerne a 

aglomerações em filas na parte externa das principais agências da Caixa Econômica e Lotéricas 

do Estado de Sergipe (em anexo), com especial atenção para as agências acima relacionadas – 

não se afastando, obviamente, a ocorrência de aglomerações também em outras unidades. 

Também foram oficiados, em 13/04/2020, a Coordenação de Vigilância 

Sanitária de Aracaju (OFÍCIO N.253/2020 anexo - DOC. 05) e a Coordenação de Vigilância 

Sanitária do Estado de Sergipe (OFÍCIO N.251/2020, em anexo - DOC. 06) para que 

adotassem providências no sentido de auxiliar a organização dessas filas nos espaços públicos, 

com designação de servidores com esse fim, estabelecendo-se uma rotina de comparecimento 

às agências da CAIXA e Lotéricas, de modo a dispersar aglomerações mediante avisos e 

orientações aos cidadãos presentes, em especial para que mantenham a distância entre os 

dispostos nas filas externas/ área pública. 

Com o objetivo de acompanhar a evolução dos fatos e a implementação da 

organização das filas, o MPF destacou equipe para realização de inspeções in loco (DOCs. 07 

a 11), sendo colhidas fotografias das agências: 
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• Agência da CEF na Av. Mariano Salmeron, 561, Siqueira Campos , Aracaju, em 13 e 

14 de abril de 2020 (DOC. 07 e 08) 

 

 

(Agência CEF Siqueira Campos) 
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• Agência Serigy, Rua João Pessoa, 357, Centro, Aracaju, em 13 e 14 de abril de 2020 

(DOCs. 07 e 08), onde havia uma fila que começava na porta, chegando a dobrar a 

esquina da Rua Geru, dobrando novamente a esquina da Rua Itabaianinha, seguindo até 

próximo das lojas Americanas: 
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• Área externa próxima à Agência Hermes Fontes, Aracaju, em 14/04/2020 (DOC. 08); 

 

• Área Externa Agência Fausto Cardoso, Travessa José Faro, Aracaju, em 14/04/2020 

(DOC. 08); 

 

Não tendo constatado qualquer alteração no quadro, o MPF oficiou, em 15 de 

abril de 2020, o Exército, por meio do Comandante do 28º Batalhão de Caçadores, em 

Sergipe (DOC. 12), solicitando indispensável auxílio da instituição para o enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, no que concerne a aglomerações em filas na parte externa das principais 

agências da Caixa Econômica e Lotéricas do Estado de Sergipe. 
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Tal expediente foi respondido em 17 de abril de 2020 através do Ofício nº 75-

Ass Jur/S1/SUBCMDO(em anexo - DOC. 13), no qual se informou que o requerimento foi 

encaminhado ao Comando Conjunto Nordeste, sediado em Recife-PE, órgão militar 

responsável por autorizar o emprego da tropa em tais atividades. Até o momento, não houve 

recebimento de qualquer definição sobre o tema. 

Ainda em 15 de abril, foi realizada nova reunião, pelo MPF e MP Estadual de 

Sergipe, com a Caixa Econômica e as Vigilâncias Sanitárias do Estado e do Município de 

Aracaju (ata em anexo DOC. 14), por videoconferência. 

Na oportunidade, a Coordenação da Vigilância do Município de Aracaju 

informou que: 

“começou a fazer trabalho com os bancos antes da instituição do benefício 

do auxílio emergencial do Governo Federal, atuando junto com o PROCON, 

inclusive demarcando nas calçadas na parte externa. Que perceberam que na 

parte interna estão bem organizados e que o problema realmente é fora das 

agências. Que os resultados das ações estavam efetivos porque a quantidade 

de pessoas era menor, mas que agora as filas estão dobrando as ruas; Que as 

pessoas não querem ouvir e ficam hostis, que é um trabalho muito difícil 

como vigilância; Que ontem estivemos com a guarda municipal em 3 

agências e que o que percebemos é q não surte efeito diante do quadro que 

estava ali; Que tem que ser algo feito inicialmente antes que as pessoas 

cheguem, só com ajuda da polícia mesmo; Que quando as pessoas venham 

chegando, irem organizando a fila; Outra opção é a distribuição de senha e o 

banco limitar quantos atendimentos fazer naquele dia.” 

Outro pronto salientado na reunião pela Vigilância de Aracaju é de que possui 

um quadro de pessoal reduzido e está atendendo à demanda no Aeroporto de Aracaju, não 

conseguindo disponibilizar um funcionário fixo por agência e lotérica e que o que podem 

realizar são rondas diárias. 

Por sua vez, a Coordenação da Vigilância Sanitária do Estado de Sergipe 

informou que: 

“(…) as filas nas agências e a fila do CPF na Receita Federal estão muito 

grandes; que a situação se repete no interior do Estado; Que já a Vigilância 

Estadual já passou a orientação sobre como atuar para as vigilâncias dos 

municípios, mas eles afirmam que não tem pessoal para fazer isso em todas 

as agências e loterias. Que a sugestão que apresenta sobre o problema é 

envolver a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Quanto à CAIXA, 

necessita estabelecer qual é a capacidade de atendimento por dia de cada 

agência; Que com base nesse dado deve ser feita uma distribuição de senha, 

isso limitaria a quantidade de pessoas na fila, já que além desse quantitativo 

a agência já teria delimitado que está além da sua capacidade considerando o 

número de funcionários e as horas de funcionamento; Além disso, necessário 

a polícia e a guarda no local; Ao mesmo tempo estes devem ser orientados 
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sobre o uso da força, de não haver atos de violência, de conscientização sobre 

o momento difícil de crise e de que aquelas pessoas estão necessitadas, elas 

estão na fila porque precisam. Outra indicação para organizar a fila é a 

colocação de um “gradil” ou “baia”, que limita a fila e impede aglomerações 

e conflitos sobre lugar na fila; As Senhas seriam entregues por funcionário do 

banco, acompanhado pela polícia ou guarda. Além disso, uma equipe da 

Vigilância estadual e municipal pode fazer rondas diárias nas agências para 

verificar a situação, fazendo intervenções, orientando. Consignou que, como 

cooperação à Caixa Econômica, colocaria 2 pessoas em ronda nas agências e 

lotéricas, verificando a situação das filas.” 

 

Nesse mesmo sentido sugerido pela Vigilância Estadual, a Assessoria Jurídica 

da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju informou, na reunião em comento,  que o que a 

Vigilância Municipal poderia fazer, por questão da limitação de efetivos no setor, seria também 

a atuação por meio de rondas e que um funcionário do banco faria essa organização da fila com 

a presença da polícia. 

Note-se, portanto, que ambos os órgãos de vigilância afirmaram problemas 

com o quantitativo de servidores, que seria insuficiente para atender à demanda de atuação em 

todas as agências, só podendo atuar por rondas, o que é visivelmente insuficiente para 

solucionar o problema, o qual persiste até os dias atuais, de forma ainda mais agravada, em 

razão do início do pagamento em espécie da primeira parcela do auxílio emergencial pela CEF. 

Naquela assentada, o Ministério Público Estadual afirmou que a CAIXA, que 

está fazendo todo esse pagamento, precisa colocar funcionário para organizar a fila também 

na parte externa. Frisou-se que a empresa dever fazer um mínimo, colocar as baias sugeridas 

para ordenar a fila e um funcionário para ordenar e orientar os usuários do serviço. Outro ponto 

fundamental pontuado foi o de que as Vigilâncias Estadual e Municipal deveriam apresentar 

Relatório de risco desses locais. 

Em reunião, foi proposta a seguinte sistemática de funcionamento (ata anexa): 

1) Colocar um gradil de fila na parte externa; é mais fácil de manter a 

vigilância e evitar conflitos por furar fila; marcar a distância de 2 metros entre 

as pessoas na fila; 
2) Colocar a quantidade de senhas a serem distribuídas por dia; após a 

distribuição fecha o gradil e não há mais entrada de pessoas na fila; 
3) Presença da PM/Guarda Municipal: distribuição das senhas por 

funcionário do banco acompanhado do agente de segurança. Após a 

distribuição, o agente de segurança deve dispersar a aglomeração, orientando 

as pessoas; 
4) Atuação das Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, que fariam 

uma ronda em cada local para visualizar a situação e elaborariam o 

correspondente relatório. 
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Na ocasião, a Caixa Econômica informou que: 

“(…) necessitaria verificar a viabilidade de colocação do gradil, bem como a 

situação das lotéricas, que teriam que arcar com o custo, por serem 

permissionários do serviço. Sobre Agência Serigy (Centro de Aracaju), 

confirmou que houve fila muito grande nos últimos dias e que sobre a 

distribuição de senhas a uma quantidade máxima de pessoas por dia a serem 

atendidas, precisaria verificar a viabilidade pois são regidos por normas do 

Banco Central. Que estima no atendimento de 500 a 600 pessoas na agência e 

que o fluxo é muito grande e o receio dos funcionários é sair para área externa 

e estarem expostos; Que as pessoas não observam a distância de 2 metros e 

meio; Que as pessoas não vão sozinhas à agência, elas vão com mais 

familiares e isso causa mais aglomeração; Que os funcionários da Caixa que 

saem para a parte externa e orientam elas se desorganizam e formam rodinhas 

em torno do funcionário; Que a CAIXA aceita colocar um funcionário com o 

suporte do agente de segurança; Que após o ofício do MPF à Polícia Militar, 

recebeu um telefonema do Coronel Melo para verificar o auxílio da PM, que 

quando houver aglomerações irá avisá-los. Que se a CAIXA tiver o apoio 

permanente da polícia consegue colocar um funcionário para orientar a fila. 

Que o horário de funcionamento é das 09:00 às 14:00. Que entendemos que 

nos dias de pagamento o movimento vai ser maior. Que a quantidade de 

pessoas que vão ter direito é muito maior do que qualquer outro benefício que 

a CAIXA já pagou.” 

 

Ao final, restou encaminhado que a CAIXA consultaria à sede sobre instalação 

de gradil nas agências e às lotéricas, bem como sobre a distribuição de senhas de modo a limitar 

o atendimento diário. Até o momento, porém, no houve resposta formal da Caixa sobre o 

tema, nem a adoção de tais providências. 

As Vigilâncias Sanitárias estadual e municipal restaram encarregadas na 

reunião de implementar as rondas diárias com o relatório de risco sanitário dos locais, que seria 

encaminhado ao Ministério Público, porém, até o momento, também não foram remetidos 

os documentos. 

Em resposta ao Ofício do MPF no qual se requereu auxílio da Polícia Militar 

para organização das filas nas agências da Caixa, evitando aglomerações e contágios, o 

Comando-Geral encaminhou, em 16/04/2020, o documento intitulado “Parte n°. 048/2020 – 

CPMI” (DOCs. 15 e 16), no qual informou: 

“Conforme solicitado no Oficio nº. 249/MPF/MPF/PRDC/SE, encaminhado 

a este CPMI através de e-mail no dia 14/04/2020, informo a Vossa Senhoria 

que foram tomadas as devidas providências quanto à demanda operacional: 

- PRIMEIRA FASE: Fora confeccionada Ordem de Serviço nº. 330/2020 do 

CPMI, datado de 15/04/2020 aos Comandantes de Batalhões especificados 

no documento em tela, ordenando o emprego do P. O. ordinário na 
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fiscalização das medidas expressas nos Decretos de nº 40.567 e 40.570/2020 

– Governo do Estado de Sergipe, a fim de garantir a ordem pública, com o 

objetivo de evitar aglomerações de pessoas nas proximidades de agências 

bancárias da Caixa Econômica e lotéricas, localizadas nas áreas de cada OPM, 

no período elencado no documento em anexo, conforme informações abaixo 

descritas. 

Fora também cientificado o caráter de MISSÃO, na realização de rondas e 

PBs com emprego do Policiamento Ordinário, nas proximidades das agências 

bancárias da Caixa Econômica e de casas lotéricas, priorizando os pontos 

mais críticos e horários de pico, a fim de garantir o cumprimento dos Decretos 

estaduais citados e evitar a formação de aglomeração de pessoas, adotando as 

providências que forem necessárias no enfrentamento da Pandemia de 

COVID-19. - 

SEGUNDA FASE: Fora estabelecido contato com a Superintendência da 

Caixa Econômica Federal na pessoa do Senhor Superintendente Diego 

Carraro, aonde fora criado rede social whatsapp web para recebimento de 

demandas referente a atuação da polícia militar. Dessa forma solicito a esse 

digníssimo Comando da PMSE, que este documento seja tramitado ao MPF, 

em virtude do prazo ser de 72 horas .” 

 

A Vigilância Sanitária do Estado de Sergipe encaminhou ao MPF em 

17/04/2020 o Ofício Externo nº 945/2020-SES (DOC. 17), em resposta ao requerimento de 

atuação quanto às filas nas agências da Caixa Econômica. No expediente, afirmou, após traçar 

considerações sobre quais as ações de vigilância sanitária atribuídas à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS, o 

seguinte: 

“A par da definição normativa de exclusivas responsabilidades, acima 

descrita pela União Federal, coordenadora nacional do SNVS, vimos alegar 

a incompetência desta Coordenação de Vigilância Sanitária Estadual no 

tocante a adoção de providências no sentido de auxiliar a organização de 

filas nos espaços públicos, para que os usuários das agências bancárias e 

lotéricas mantenham a distância entre os dispostos nas filas externas/área 

pública, com marcações de distância afixadas no chão.” 

 

Com o passar dos dias, verificou-se que, não obstante as tentativas do 

Ministério Público de solucionar a situação, persiste a inoperância e a falta de 

coordenação entre os entes requeridos, os quais, mesmo diante do inédito cenário de 

ameaça à saúde pública, não adotaram medidas concretas e efetivas a fim de solucionar a 

problemática das aglomerações nas imediações das unidades da CEF, o que vem sendo 

noticiado cotidianamente na imprensa local. 
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O resultado de tal inércia é que a situação não apenas permanece, como vem 

se mostrando cada vez mais grave, potencializando, num momento crítico de aumento do 

número de casos de Covid-10 no Estado de Sergipe, o risco de disseminação da doença. 

É o que se pode constatar das seguintes notícias que circularam durante toda 

a semana de 27 a 30 de abril, nos meios de comunicação locais, das quais citamos, a título 

exemplificativo: 

Jornal da Cidade em 29 de abril de 2020: 

 

Notícia no portal https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2020/04/27/filas-

sao-registradas-em-agencias-da-caixa-em-sergipe-no-primeiro-dia-de-saque-da-poupanca-

digital.ghtml , datada de 27 de abril de 2020: 

Agência no Município de Nossa Senhora do Socorro: 

 

 

 

 

Filas em agências da Caixa de Nossa Senhora do Socorro (SE) na 

manhã desta segunda-feira (27) — Foto: Kedma Ferr/TV Sergipe 

15/49



 

M
IN

IS
TÉRIO PÚBLIC

O

  

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 
 GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DE 

CRISE/COVID-19      
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO  

 20ª REGIÃO 
 

 

PÁGINA 16 DE 49 

 

Reportagem veiculada na TV Atalaia – Programa Balanço Geral, dia 

30/04/2020, noticia a permanência de forte aglomeração na agência Serigy no Centro de 

Aracaju: 

 

 

 

 

 

 

(Imagem Exibida no Balanço Geral – TV Atalaia – em 30/04/2020) 

 

Note-se que a reportagem noticia a presença pontual da polícia no local, 

garantindo a segurança pública, porém tal não soluciona a questão referente ao grave risco 

sanitário de tais aglomerações, decorrente da ausência de organização das filas, o que 

propicia a disseminação do coronavírus: 

          (Imagem Exibida no Balanço Geral – TV Atalaia – em 30/04/2020) 
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Também no município de Estância, o segundo com maior número de 

infecções por Covid-19 no Estado de Sergipe, também foram observadas aglomerações: 

 

 

https://sergipereporter.com.br/semana-inicia-com-mais-um-dia-de-filas-na-agencia-da-caixa-

economica-de-estancia/ 

 

 

 

 

https://sergipereporter.com.br/estancia-populacao-faz-fila-em-agencia-da-caixa-e-desrespeita-

medida-de-isolamento-prefeitura-e-a-covid-19/ 

Como se observa, com a finalidade de retardar a disseminação do coronavírus 

e de resguardar a saúde da população, é indispensável a adoção de medidas específicas voltadas 

à operacionalização dos pagamentos de forma que não se potencialize o risco à vida dos 
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sergipanos por meio de aglomerações daqueles que anseiam por receber o necessário 

pagamento do auxílio e outros recursos (benefícios previdenciários, assistenciais como o BPC 

e outros benefícios sociais como o bolsa família e empréstimos para população de baixa renda 

etc). 

Diversas medidas concretas foram apontadas aos representantes dos 

demandados como aptas para solucionar ou, ao menos, melhorar substancialmente a situação, 

tais como a colocação de pessoas permanentemente encarregadas de organizar as filas e 

garantir que os usuários dos serviços bancários estejam dispostos em marcas fixadas no 

chão com distância mínima de 02 (dois) metros, a exigência do uso de máscaras para 

entrar no local, a distribuição de senhas, a organização de atendimento com hora marcada, 

dentre outras. Tudo, é claro, com o devido auxílio permanente do Poder Público, através 

das forças de segurança e de servidores de outros setores adequados para atuar na organização 

de espaços público. 

De fato, o que se aferiu das reuniões realizadas é que a CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL não pode atuar sozinha, sendo necessário o apoio de diversos órgãos públicos, a 

exemplo da força policial permanente durante o atendimento. 

Como visto, o MPF já solicitou o indispensável apoio policial, mas esse, 

apesar de disponibilizado em alguma medida (mediante acionamento pela Superintendência da 

CEF, como registrado por esta em reunião acima mencionada), mostrou-se insuficiente para 

solucionar a questão da organização das filas. Com efeito, é necessária a presença permanente 

de funcionários da Caixa na parte externa das agências para organizar as filas, com o necessário 

e permanente respaldo da força policial que lhes garanta a manutenção da ordem pública nos 

espaços públicos (área externa das agências). 

Outras ideias também podem ser agregadas pelos entes públicos réus, os 

quais devem somar forças, inclusive junto aos órgãos municipais, para formação de uma 

estratégia de contenção desse preocupante foco de disseminação do coronavírus: as 

numerosas e diárias filas existentes nas agências da Caixa em todo o Estado. 

Sabe-se que a aglomeração de pessoas tende a se intensificar nos próximos 

dias com novos pagamentos de auxílios do governo federal, haja vista que boa parte da 

população não dispõe dos meios tecnológicos para recebimento dos recursos pela via virtual, 

dependendo, portanto, do comparecimento aos pontos de atendimento presenciais. 

É importante dizer que milhões de brasileiros já receberam pagamentos, mas, 

pelo cronograma oficial da CEF, novos pagamentos foram feitos nesta semana de abril — dias 

28 e seguintes —, e novos pagamentos serão feitos em maio, sem prejuízo dos meses 

subsequentes, a depender do estado da crise da pandemia. 

Além das pessoas que se dirigem à agência para receber efetivamente o 

pagamento, ainda há número expressivo que vai à agência buscar informações, já que a 

solicitação dependente do manejo de meios tecnológicos aos quais nem todos tem acesso ou 

conhecimento, bem como há notícias de amplo número de cidadãos com benefícios pendentes 

de análise até os dias atuais, o que vem causando a situação de verdadeiro tumulto. 
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O pagamento escalonado da primeira parcela do auxílio, segundo informação 

oficial da CEF, ocorre nas seguintes datas, conforme o mês de aniversário do titular 

(http://www.caixa.gov.br/auxilio/Paginas/default2.aspx#calendario?utm_source=site_caixa&u

tm_medium=botao_home&utm_campaign=auxilio ): 

 

 

 

 

Futuramente, serão anunciadas as datas de pagamento das 2ª e 3ª parcelas 

do auxílio, como também informado pela Caixa Econômica em seu site oficial, o que indica 

o prolongamento da situação. 

Além disso, como já frisamos, a “corrida” às agências da CAIXA não 

decorre apenas dos pagamentos em espécie, mas também da busca por informações acerca 

do auxílio, já que milhões de brasileiros se encontram ainda com o requerimento “sob 

análise” ou “indeferido” e, diante da situação de necessidade, buscam o agente pagador para 

sanar dúvidas e obter orientações presencialmente. Tal fato vem sendo noticiado na imprensa 

nacional: https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/mais-de-13-milhoes-de-informais-terao-

que-refazer-cadastro-no-app-da-caixa/ e https://oglobo.globo.com/economia/auxilio-

emergencial-em-analise-saiba-os-principais-erros-apontados-no-sistema-da-caixa-24402808 , 

dentre outros exemplos. 

Deve-se relembrar que esse repentino e monumental aumento das atividades 

das unidades da CEF decorreu, quase que exclusivamente, de medidas adotadas pela ré UNIÃO 

– o pagamento de benefícios do Governo Federal –, não tendo, porém, esse ente federal 

adotado nenhuma medida específica de apoio logístico ao banco público. 

Além disso, à parte da necessidade de que a CAIXA contribua com a 

organização das filas, disponibilizando funcionários para operacionalização de pagamentos 

para o qual fora contratada pelo Governo Federal – que também deve colaborar –, a situação 

concreta é de impacto social também para os entes locais, uma vez que gera aglomerações em 

espaços públicos e risco grave de contaminação de coronavírus, com prejuízo direto para a 

saúde pública, e para as próprias políticas de enfrentamento à pandemia adotadas por aqueles 

entes. Em razão de aludidas circunstâncias, imperativa, também, a atuação permanente do 

Estado de Sergipe, que deve buscar e organizar a articulação junto aos Municípios. 
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Evidentemente, o caso em questão enseja o envolvimento de todos os entes 

ora demandados para, numa união de esforços, adotar medidas eficientes que garantam o 

distanciamento social mesmo em filas numerosas e por tempo prolongado. Guardadas as 

proporções, alguns exemplos de atuação proativa e que necessariamente ensejam a participação 

das variadas instâncias podem ser observados nos exemplos abaixo: 

Organização de filas no Município de Petrolina/PE, após a Caixa Econômica 

Federal ter sido multada pela prefeitura, no dia 23 de abril, por não ter respeitado as regras de 

distanciamento social e filas que estavam se formando dentro e fora do banco de maneira 

desordenada e gerando aglomeração de pessoa (fonte: 

https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2020/04/5607703-em-parceria-com-a-prefeitura-caixa-

economica-de-petrolina-da-exemplo-de-como-organizar-multidao-na-fila-de-espera.html ): 

 

 

Organização de filas no Município de Goianinha/RN, utilizando-se como 

apoio um ginásio público, em parceria entre a CEF e a Prefeitura (fonte: 

https://agorarn.com.br/cidades/caixa-realiza-atendimento-dentro-de-ginasio-para-evitar-filas-

em-goianinha/ ): 

 

 

 

 

 

 

 

20/49



 

M
IN

IS
TÉRIO PÚBLIC

O

  

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 
 GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DE 

CRISE/COVID-19      
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO  

 20ª REGIÃO 
 

 

PÁGINA 21 DE 49 

 

Além desses exemplos, consta, ainda, anexado ao procedimento que subsidia 

esta petição o Parecer nº 14508025/2020-DELP/CGCSP/DIREX/PF (DOC. 18), no qual a 

Direção Geral da Polícia Federal, após consultada pela Caixa Econômica Federal, 

autoriza a  flexibilização da aplicação de serviços de vigilância, notadamente da Portaria 

n.º 3.233/12-DG/DPF, para que seja possível alocar vigilantes, desarmados, no exterior de 

algumas agências com o objetivo de organizar o controle de acesso e a demarcação das 

filas. 

Malogradamente, a união de esforços entre os demandados para que fosse 

alcançada, de forma célere e eficiente, uma solução para a situação em exame não foi obtida 

pelo Ministério Público e, dada a sua gravidade e necessidade urgente cessação do ilícito 

(aglomerações contrárias às medidas de vigilância em estado de emergência em saúde 

pública por Covid-19), não restou outra saída que não a propositura desta ação. 

A presente demanda visa, portanto, obrigar os demandados a adotar 

providências quanto às aglomerações que vem ocorrendo em razão da operacionalização 

do pagamento do auxílio emergencial instituído pelo Governo Federal através da Lei n. 

13.982/2020 (DOC. 19 – informativo), além dos outros serviços regulares, realizados pela 

pela Caixa Econômica Federal, especialmente para que impeçam aglomerações dos 

usuários dos serviços (clientes da CEF) na parte externa das agências (espaços públicos), 

respeitando-se o distanciamento mínimo entre estes em filas organizadas. 

Desse modo, visa-se reunir os esforços da Caixa Econômica, da União e do 

Estado de Sergipe, estes últimos por meio de suas Forças de Segurança Pública, no âmbito 

federal, pelo Exército Brasileiro (Ministério da Defesa) e, no âmbito estadual, pela Polícia 

Militar de Sergipe (Secretaria de Segurança Pública), para, em conjunto com a instituição 

bancária, no exercício do Poder de Polícia, fazerem cessar as situações de aglomerações nas 

agências bancárias e entornos (calçadas, ruas, quarteirões), amplamente noticiadas pelos meios 

de comunicação. 

Busca-se, ainda, compelir a CEF a, com apoio do poder público, adotar 

medidas bastantes para prevenir o contágio da doença, como, por exemplo, a disponibilização 

de funcionários para organização das filas formadas pelos usuários de seus serviços, 

manutenção de distância mínima entre estes, demarcação no piso do distanciamento necessário 

em toda a longitude da fila, fixação de agendamentos, promoção da distribuição de senhas com 

hora marcada para atendimento, triagem de atendimentos nas filas, tudo com o fito de reduzir 

ao máximo as aglomerações. 
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2. FUNDAMENTOS JURÍDICO-FACTUAIS. 

2.1) DA ATUAL CRISE SANITÁRIA PROVOCADA PELA COVID-19. 

SITUAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. 

O novo coronavírus, registrado na China aos 31 de dezembro do ano pretérito, 

alastrou-se por quase todos os países do globo, tendo também já manifestado seus efeitos em 

todos os Estados da Federação brasileira. 

Considerando o turbulento quadro, a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

no dia 30 de janeiro de 2020, declarou situação de emergência de saúde pública de interesse 

internacional (ESPII), e aos 11 de março de 2020, declarou a pandemia do novo coronavírus, e 

a permanência da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII. 

É fato notório a crise sanitária atravessada pelo mundo em decorrência da 

pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-23 ou HcoV-19). Até o 

dia 02 de maio de 2020, foram confirmados 3.470.277 casos de COVID-19 e 243.966 óbitos, 

com taxa de letalidade de 7%. No Brasil, até o dia 02 de abril de 2020, foram confirmados 

92.865 casos de COVID-19 e 6.491 óbitos, com taxa de letalidade que gira em torno de 6,9%1. 

A doença chama atenção pela velocidade e facilidade de transmissão, bem 

como pelas severas consequências àqueles a quem acomete, os quais apresentam quadros 

infecciosos nos pulmões que levam à deficiência respiratória e culminam com o paciente em 

óbito. Nessa trilha, as características que mais impressionam em relação à COVID-19, são as 

seguintes:2 

(1) A diferença entre a velocidade de propagação da doença e do número de 

óbitos nos diversos países. Compare-se, por exemplo, a Coreia do Sul 

(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-korea/) com a Itália 

(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/). 

(2) A aparente constância no momento em que o crescimento exponencial 

do número de infectados passa a ser verdadeiramente percebido, aproximadamente um mês 

após detecção do primeiro caso. Veja-se, por exemplo: Suécia 

(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/), Estados Unidos 

(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/), Austrália 

(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/) e Brasil 

(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/. 

Esse segundo fato impõe-nos o reconhecimento, baseado em dados empíricos, 

de que o pior está por vir e é iminente, exigindo-se redobradas cautelas sanitárias. 

Estudo conduzido e divulgado pelo Imperial College COVID-19 Response 

Team em 26 de março de 2020 (https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-

                                                 
1
V. dados disponíveis em: <https://www.worldometers.info/coronavirus/>. Acesso em: 02 de maio 2020. 

2
V. dados disponíveis em: <https://www.worldometers.info/coronavirus/>. Acesso em: 02 de maio 2020. 
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college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Global-Impact-26-03-

2020.pdf3), do Imperial College de Londres, uma das mais respeitadas instituições de pesquisa 

da Inglaterra, projeta o impacto da pandemia e estima mortalidade e demanda dos sistemas de 

saúde baseado em dados da China e países de primeiro mundo, consideradas estratégias de 

mitigação e supressão. 

Estimam os pesquisadores que, em cenário de ausência de intervenções, a 

COVID-19 resultaria em 7 bilhões de infectados e 40 milhões de mortes globalmente neste 

ano de 2020. 

Estratégias de mitigação com foco na proteção de idosos (60% de redução em 

contatos sociais) e no retardo do ritmo de transmissão/contágio (40% de redução em contatos 

sociais da população em geral) poderia reduzir pela metade as consequências, com 20 milhões 

de vidas salvas. Todavia, nesse caso, predizem os pesquisadores que os sistemas de saúde 

de todos os países seriam rapidamente levados a exaustão, com maior gravidade para 

aqueles países (notadamente de baixa renda) que dispõem de sistemas de saúde com 

menor capacidade. 

Finalmente, sugere a análise que apenas se pode manter a demanda em níveis 

suportáveis pelos sistemas de saúde com rápida adoção de medidas de saúde pública para 

suprimir a transmissão (incluindo testagem, isolamento e medidas de distanciamento social para 

a população em geral), similar àquelas medidas atualmente já adotadas em variados países. 

Nesse cenário, caso a estratégia de supressão seja adotada rapidamente (no marco de 0,2 morte 

por 100.000 pessoas por semana) e mantida, então 38,7 milhões de vidas poderiam ser salvas, 

ao passo que 30,7 milhões poderiam ser salvas se aplicadas tais medidas de supressão no 

momento em que maior o número de mortes (1,6 mortes por 100.000 pessoas por semana), a 

denotar que o retardo na implementação de medidas de supressão leva a resultados 

significativamente piores. 

A explicação do primeiro fato decorre de uma multiplicidade de fatores, como: 

perfil etário da população, clima do país, hábitos culturais e religiosos, estratégias adotadas etc.; 

alguns mais, outros menos controversos. Há, no entanto, um ponto de relativo consenso e, 

exatamente por isso, é que a ele se dará ênfase: o distanciamento/isolamento social é 

estratégia que se tem mostrado eficaz no retardamento da velocidade de propagação da 

doença. Retardar sua velocidade de propagação é a única forma de mitigar os impactos sobre 

o Sistema de Saúde, impedindo – ou, ao menos reduzindo –, com isso, o número de mortes 

evitáveis. Compreenda-se: mortes que decorram não diretamente da doença Covid-19 ou de sua 

associação a comorbidades, mas de ineficiência no atendimento médico-hospitalar. 

Com efeito, a adoção de providências relativas ao distanciamento social e 

esquivança de aglomerações ganha especial relevo porque as principais formas de transmissão 

do agente são gotículas de saliva, espirro, tosse, secreções e o contato com tais partículas por 

meio de apertos de mão ou pelo toque em objetos e superfícies contaminadas, como celulares, 

                                                 
3
Articulistas australianos fizeram apresentação explicativa de vários dados sobre a disseminação do coronavírus 

no link a seguir: https://www.abc.net.au/news/2020-03-26/coronavirus-covid19-global-spread-data-

explained/12089028. 
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mesas, maçanetas, brinquedos e teclados de computador, ou ainda quando tais fluidos se 

encontram dispersos no ar. 

Nesta toada, os noticiários são uníssonos sobre a lastimosa situação 

vivenciada por países como Itália, Espanha, França e Estado Unidos, dentre outros, frente ao 

colapso do sistema de saúde sem precedentes, diante do aumento exponencial do número de 

infectados e do despreparo da rede de saúde para cuidar de todos os enfermos, principalmente 

no que se refere ao número de leitos e aparelhos respiratórios. 

O mais recente estudo do Imperial College de Londres 4 , amplamente 

divulgado pelos meios de comunicação5, concluiu que Brasil tem maior taxa de contágio de 

covid-19 no mundo, estimando que o número de óbitos por coronavírus no país pode 

chegar a 5.000 novas mortes em uma semana. 

A velocidade na taxa de propagação da doença é muito grave, sobretudo 

quando considerada com: (i) a deficitária realização de testes da COVID-19 no território 

brasileiro; (ii) o fato de que os sintomas dessa doença podem surgir até duas semanas após o 

contágio – ou seja, muitos dos sintomáticos de meados de abril já fazem parte dos contaminados 

de hoje –; (iii) as estratégias de desaceleração até aqui adotadas. 

Especificamente no Estado de Sergipe, com uma população de cerca de 2,3 

milhões de habitantes, temos atualmente um total de 517 (quinhentos e dezessete) casos 

confirmados e 14 (catorze) mortes por Covid-196. 

Periodicamente, o Estado de Sergipe vem divulgando à população o número 

total de casos confirmados, suspeitos e descartados no chamado Boletim Covid-19, nos 

seguintes moldes (publicação de 01/05/2020)7: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 https://mrc-ide.github.io/covid19-short-term-forecasts/index.html 
5 https://exame.abril.com.br/ciencia/estudo-mostra-que-brasil-tem-maior-taxa-de-contagio-de-covid-19-no-

mundo/ 
6 In: https://www.saude.se.gov.br/ . Acesso em 06/04/2020. 
7 https://todoscontraocorona.net.br/wp-content/uploads/2020/05/Boletim-diário-corona-01_05_2020_19h.pdf 
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O aumento geométrico do número de casos no Estado de Sergipe, e a 

aceleração de tal incremento nos últimos 10 (dez) dias, chamou a atenção do Coordenador 

Científico do Consórcio Nordeste, o neurocientista Miguel Nicolelis, que, em entrevista8 , 

criticou o afrouxamento das medidas de isolamento adotado pelo Governador de Sergipe 

Belivaldo Chagas por meio do Decreto nº 40.588/2020, apontando o nosso estado como o mais 

preocupante do Nordeste. 

Referido decreto, editado no dia 27 de abril último, estabeleceu um 

cronograma para reabertura gradual de vários segmentos do comércio e serviços, sem qualquer 

traço de essencialidade. 

Segundo o renomado cientista, a flexibilização programada pelo governo 

sergipano pode desencadear uma expansão descontrolada da curva de infecções por covid-19, 

com repercussões nos demais estados nordestinos, uma espécie de “efeito dominó”. 

Após a repercussão social da elevação do número de infectados, o governador 

revogou parte das medidas, que teriam validade já a partir da próxima semana. 

Como se vê, a situação vem se agravando rapidamente no Estado de 

Sergipe, e as aglomerações formadas nas agências da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

se não solucionadas, vão contribuir ainda mais para a dissipação do novo coronavírus 

entre a população sergipana. 

Nesse cenário, é importante repisar que, como é sabido, não existe 

tratamento para a Covid-19. Os médicos somente tratam os sintomas, para evitar 

agravamento da doença, reduzir desconforto e evitar complicações que levem a óbito9. 

A principal recomendação da Organização Mundial de Saúde para conter o 

contágio é justamente o isolamento social10, que, de acordo com evidências científicas, é capaz 

de achatar a curva numérica de pessoas infectadas, fazendo com que haja um menor número de 

pessoas infectadas em curto espaço de tempo11. 

Em brevíssimo resumo: se circular livremente, o vírus tem a capacidade de 

infectar cerca de 80% da população geral em período muito curto. Das pessoas infectadas, cerca 

                                                 
8 https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2020/04/30/neurocientista-diz-que-afrouxamento-do-isolamento-social-

em-sergipe-e-motivo-de-preocupacao.ghtml 
9
https://coronavirus.saude.gov.br/index.php/sobre-a-doenca, acesso em 27/03/2020 

10https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-reforca-proposta-de-isolamento-social-contra-coronavirus-mas-diz-que-e-

preciso-fazer-mais,70003249476,acesso em 27/03/2020 
11

https://www.dw.com/pt-br/por-que-isolar-grupos-contra-o-novo-coronav%C3%Adrus-n%C3%A3o-%C3%A9-

vi%C3%A1vel-no-brasil/a-52933336, acesso em 27/03/2020 
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de 20% precisam de hospitalização, 5% dos casos são críticos e demandam UTI e suporte 

respiratório e cerca de metade dos casos críticos vêm a óbito. 

 

2.2) DO ESFORÇO INTERNACIONAL, NACIONAL E LOCAL NO 

COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2). 

OBRIGATORIEDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO 

DAS MEDIDAS 

O Ministério da Saúde divulgou uma série de diretrizes para enfrentamento 

da pandemia, sendo a principal delas o isolamento social. Em seus boletins epidemiológicos e 

em manifestações oficiais, o órgão federal vem frisando que as medidas de distanciamento 

visam, principalmente, reduzir a velocidade da transmissão do vírus. Ela não impede a 

transmissão. No entanto, a transmissão ocorrerá de modo controlado em pequenos grupos 

(clusters ) intradomiciliares. Com isso, o sistema de saúde terá tempo para reforçar a estrutura 

com equipamentos (respiradores, EPI e testes laboratoriais) e recursos humanos capacitados 

(médicos clínicos e intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas, bioquímicos, biomédicos, 

epidemiologistas etc.). 

Em virtude dessa orientação, vários estados e municípios brasileiros passaram 

a editar normas jurídicas, cujo propósito é determinar fechamento de estabelecimentos que 

desempenhem atividades não essenciais. Isso permitirá que as pessoas estejam menos 

aglomeradas e se impeça o contato, sobretudo durante a fase assintomática da doença. 

Sabe-se que o isolamento social, mediante fechamento de serviços não 

essenciais, é medida que vem sendo determinada em todos os países que enfrentam a pandemia. 

Foi estabelecida, inicialmente, na China, depois na Itália, na Inglaterra e nos Estados Unidos, 

entre outros. 

No Brasil, foi aprovada a Lei Federal nº 13.979/2020, com vigência enquanto 

perdurar a ESPII, por meio da qual estabeleceram-se mecanismos de enfrentamento à pandemia, 

tais quais o isolamento, quarentena, realização compulsória de exames, dentre outros12. 

Na mesma linha o Ministério da Saúde, que editou a Portaria nº 188/2020, 

por meio da qual foi declarada Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional em 

decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. 

No âmbito local, muitos Estados e também municípios demonstraram a 

mesma preocupação com a disseminação da COVID-19, reflexo disto é a edição de decretos 

municipais e estaduais que suspenderam atividades consideradas não essenciais e 

estabeleceram medidas sanitárias de prevenção e contenção de riscos à saúde pública a serem 

implementadas por estabelecimentos com atendimento ao público, em cumprimento, ressalta-

se, ao que disciplina o art. 197 da Constituição Federal. 

                                                 
12

 A citada lei foi, ainda, regulamentada pelo Decreto n. 10.282/2020 e Decreto n. 10.292/2020, além da Portaria 

n. 356/2020 do Ministério da Saúde 
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No âmbito do Estado de Sergipe, foi expedido o Decreto nº 40.560, de 

16/03/2020, que decretou situação de emergência na saúde pública, em razão da disseminação 

do vírus COVID-19 (novo coronavírus), elencando diversas medidas para enfrentamento da 

crise de saúde pública, suspendendo, em seu art. 2º, todos os eventos públicos de que 

ensejassem aglomerações (fixando número de máximo de participantes), tais como eventos 

desportivos, shows, passeatas, feiras, eventos científicos ou escolares, comícios, dentre outros 

(inciso I), além de atividades coletivas de cinema, teatro e afins (inciso II), e atividades 

educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e 

privada (inciso IV). 

As medidas voltadas à redução da circulação e do agrupamento de pessoas, 

foram posteriormente ampliadas pelo Decreto nº 40.567, de 24/03/2020, que, em seu art. 2º, 

inciso I, proibiu, independentemente do número de participantes, a realização de eventos 

e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas  excursões, 

cursos presenciais, missas e cultos de qualquer credo ou religião. 

Esse último ato normativo, apesar de autorizar expressamente o 

funcionamento de estabelecimentos bancários e correspondentes (art. 2º, §5º, XII), uma vez que 

consistem em serviços essenciais, estes tem que observar algumas condições destinadas à 

limitar a aglomeração de pessoas, in verbis: 

Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1º deste Decreto, ficam 

determinadas as seguintes medidas em todo o território do Estado de Sergipe, 

com vigência até o dia 17 de abril de 2020: 

(…) 

II – a determinação de que: 

(…) 

e) os estabelecimentos comerciais essenciais adotem sistemas de escalas, de 

revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos 

e aglomerações de trabalhadores, preservando uma distância mínima de 2m 

(dois metros) entre empregados, com uso obrigatório de equipamento de 

proteção individual de acordo com a atividade laboral, limpeza das 

superfícies de trabalho e equipamentos, disponibilizando material de higiene 

e orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a 

necessidade da prevenção. 

(…) 

 

Note-se que o Estado de Sergipe encarregou os órgãos de Segurança Pública 

e as autoridades sanitárias de fiscalizar a observância das normas de distanciamento social pelas 

empresas, bem como a fiscalização para impedir e dispersar aglomerações em geral, nesse 

mesmo dispositivo do Decreto em comento: 
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“Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1º deste Decreto, ficam 

determinadas as seguintes medidas em todo o território do Estado de Sergipe, 

com vigência até o dia 17 de abril de 2020: 

(...) 

III – a fiscalização, pelos órgãos de Segurança Pública e pelas 

autoridades sanitárias, dos estabelecimentos, entidades e empresas,  

públicas e privadas, concessionários e permissionários de transporte  

coletivo e de serviço público, bem como das fronteiras e divisas do Estado, 

acerca do cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto,  em especial 

das proibições de que trata o inciso I deste artigo e das determinações de que 

trata o inciso II; 

§ 2º Sempre que necessário, a Secretaria competente solicitará o auxílio de 

força policial para o cumprimento do disposto neste Decreto, cabendo às 

forças de segurança fazer valer o poder de polícia, podendo, para  tanto, 

fotografar e filmar todos aqueles que descumprirem as medidas previstas 

no presente artigo, a fim de instruir ato de comunicação ao Ministério 

Público do Estado de Sergipe, Ministério Público Federal e Ministério 

Público do Trabalho, sem prejuízo da instauração de procedimento 

investigatório para apurar a ocorrência de crime e infração administrativa. 

 

Como se vê, os próprios decretos do Governo Estadual, como não poderia ser 

diferente, já trouxeram expressamente a obrigação de suas forças policiais e autoridades 

sanitárias realizar a fiscalização do cumprimento das medidas de distanciamento social, aí 

obviamente incluída a adoção de medidas para controle das aglomerações em vias 

públicas situadas nas imediações das agências da CEF e causadas pelos clientes desta 

enquanto aguardam o atendimento. 

A situação ilustra, portanto, a necessidade de mobilização das autoridades 

executivas, legislativas e judiciárias para a adoção de todas as medidas que estejam ao seu 

alcance, exigindo-se, de todos os agentes da sociedade, ações e comportamentos voltados à 

defesa do direito fundamental à saúde da população, em especial aquela mais vulnerável, que 

se vê obrigada a amontoar-se em busca do recebimento de renda mínima em tempos de crise 

(auxílio emergencial e demais benefícios pagos pela Caixa). 
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2.3) DO CAOS SOCIAL E DA NECESSIDADE DE AUXÍLIO DAS 

FORÇAS ARMADAS OU DE OUTRA AÇÃO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DOS MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DA DEFESA (UNIÃO) 

E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (POLÍCIA 

MILITAR). 

Como é sabido, em razão da atual crise de saúde pública, o citado auxílio 

emergencial visa atender em favor de trabalhadores informais, autônomos, desempregados e 

microempreendedores individuais (MEIs), bem como daqueles que já recebem bolsa-família ou 

que já estão inscritas no CadÚnico, que se enquadrem nos perfis de renda ali fixados, no valor 

de R$ 600, por três meses, para até duas pessoas da mesma família (Lei n. 13.982/2020). 

Tal pagamento, conforme divulgado na mídia, para os trabalhadores com 

cadastro aprovado, se dará através de conta depósito ou poupança já existente em nome do 

trabalhador ou conta poupança social digital, aberta automaticamente pela CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, em nome de quem fez o pedido. Recentemente, a CAIXA divulgou 

o primeiro cronograma de pagamento da 1ª parcela benefício do Governo, que abrangerá os 

cidadãos já cadastrados no Cadastro Único (CADúnico) e que não estão no Bolsa Família, o 

que se iniciou em 09/04/2020. Divulgou, também, que o pagamento para os cidadãos que 

fizeram o cadastramento por meio do site ou APP AuxílioEmergencial, se daria a partir do dia 

14/04/2020. 

A busca pelas agências da Caixa se intensificou, portanto, com o início do 

cronograma de pagamentos iniciados nas primeiras semanas de abril e que irão se 

prolongar ao longo dos meses seguintes. 

Além disso, independentemente do calendário de depósito nas contas e 

do calendário para o saque em espécie do auxílio, percebeu-se que grande parte desses 

cidadãos que fazem jus ao benefício não possuem sequer acesso à internet e a maioria das 

pessoas recorre às agências e casas lotéricas para obter mais informações sobre o auxílio. 

Ou seja, a instituição do benefício pelo Governo Federal vem acarretando 

um afluxo intenso de pessoas às agências da CAIXA ECONÔMICA, não só para 

recebimento das parcelas, mas também buscando informações relacionadas às 

dificuldades que vem sendo enfrentadas pela população, especialmente aqueles mais 

vulneráveis economicamente, em razão da pandemia de Covid-19 e seus impactos 

econômicos. 

Como já assinalado, foi definido no Decreto Estadual n. 40.567/2020 (art. 2º, 

§5º, XII), editado pelo Governador de Sergipe, os estabelecimentos bancários são considerados 

serviços essenciais à população sergipana, não podendo ser sujeitos a fechamentos e embaraços. 

No entanto, visando justamente evitar situações de aglomeração como essas, no mesmo 

Decreto (art. 2º, §7º), restou determinado que os cidadãos só podem entrar no recinto 

bancário em número reduzido e por motivos de vigilância sanitária, a fim de evitar a 

disseminação da COVID-19. 
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Em complemento, uma das medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde 

é um distanciamento mínimo entre as pessoas de pelo menos 1 (um) metro, salientando-se a 

manutenção de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando, conforme se 

verifica a orientação prestada em cartilha elaborada pelo referido Ministério 

(https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/21/Informa----es-Sobre-Coronav--rus.pdf). 

Não obstante os regulamentos publicados pelo governo federal e estadual, o 

Ministério Público do Estado de Sergipe, ciente da problemática, expediu, conforme relatado 

em linhas anteriores, a Recomendação nº 007/2020 – digitalizado em anexo) a todas as 

instituições bancárias em Sergipe, em razão da necessidade de adoção de medidas de vigilância 

sanitária frente a pandemia de Covid-19. As medidas recomendadas, porém, não foram 

implementadas em sua integralidade. 

Por outro vértice, o Setor de Pesquisa Descentralizado (SEPAD) do MPF, nos 

dias 13 e 14 de abril, através dos seus agentes de Segurança Institucional (relatórios 

digitalizados em anexo), realizou inspeção in loco das agências de maior movimento da Caixa 

Econômica Federal em Aracaju/SE, bem como na Delegacia da Receita Federal, constatando 

que, em todas as agências visitadas, havia aglomerações de pessoas do lado externo, sem 

obedecer qualquer distanciamento entre as pessoas. E mesmo nas agências com pouco 

fluxo de pessoas, observou-se que não era obedecido o distanciamento recomendado. 

Pelas fotos juntadas ao relatório e já exibidas nesta petição inicial, fácil se 

perceber a aglomeração de pessoas e ausência de colaboradores do banco réu nas filas de suas 

agências. Também se constatou a ausência de agentes públicos adotando medidas específicas 

quanto à organização das filas. Outra possibilidade é a de que essa atuação por parte da 

Caixa e do Estado, embora tenha ocorrido, não se deu de forma permanente ou com o 

emprego de logística eficiente e com a articulação de todos os setores necessários, de modo 

que as filas tivessem uma efetiva organização e guardassem as distâncias recomendadas. 

Além disso, como demonstrado, mesmo após a realização de reuniões e 

expedições de ofícios, a situação permaneceu igual ou mesmo de forma piorada, como 

noticiado pela imprensa em imagens também exibidas no item 1 desta inicial. 

A consequência disso é, certamente, a contaminação de grande parte da 

população de maneira simultânea, impedindo o sistema único de saúde estadual – 

estruturalmente precário – de fornecer respostas adequadas ao novo Coronavírus e às demais 

doenças que necessitam de atendimento e leitos hospitalares, estendendo a pandemia não 

somente aos clinicamente vulneráveis. 

Vale destacar ainda que a situação tende a ficar mais grave eis que 

certamente haverá, cada vez mais, um aumento significativo de pessoas em busca dos 

serviços das agências bancárias, a fim de obterem o seu benefício do programa do Governo 

Federal de distribuição de renda. Essa situação, se não for devidamente tutelada pelo poder 

Judiciário, provocará um aumento de casos de COVID-19 no Estado de Sergipe. 

Na atual e trágica conjuntura, o não atendimento às regras sanitárias impostas, 

de modo razoável e proporcional, viola o princípio da proteção integral à saúde pública, e não 
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protege, suficientemente, os direitos fundamentais de todos aqueles sujeitos à contaminação e 

contágio do vírus posto que, na valorosa intenção de deixar de se imiscuir nos exercícios e 

direitos de liberdade econômica, faz contribuir para o contágio e contaminação comunitária 

do vírus. 

Estamos diante de situação reconhecida de emergência global em que a 

criação de políticas públicas na área da saúde para contingência da transmissão do novo 

Coronavírus, especialmente quanto à restrição de circulação de pessoas e quanto à preparação 

do sistema público de saúde para receber os doentes, é medida que foge à discricionariedade 

administrativa e passa a consistir em ato vinculado, cuja inércia indevida na sua prática pode – 

e deve – ser controlada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário sempre em prol dos 

mais vulneráveis – aqueles que mais sofrem com a crise. 

Trata-se, de fato, do que se denomina de “discricionariedade reduzida a 

zero”13, em que todas as ações do Estado de Sergipe devem ser levadas a sério, sendo enérgicas, 

contundentes, coerentes com os próprios motivos e finalidades para as quais foram criadas, 

eficientes o suficiente para precaver e prevenir a disseminação do surto de COVID-19. Nesse 

sentido, trata-se de matéria em que a ordem jurídica elimina quaisquer oportunidades de 

valoração, juízo de oportunidade. 

Mais uma vez, são notórias as declarações prestadas à imprensa por 

autoridades vinculadas ao Ministério da Saúde de alerta sobre o risco de crescimento 

exponencial de casos confirmados nas próximas semanas. É dizer: o crescimento exponencial, 

inclusive com óbitos, já é declarado oficialmente como inevitável, de modo que o 

atendimento das normas restritivas sanitárias expostas no Decreto Estadual n. 

40.567/2020 e as recomendações do Ministério da Saúde são medidas de diminuição de 

danos às pessoas e ao sistema de saúde. 

Diante disso, não resta outra via senão o ajuizamento da presente Ação 

Civil Pública, a fim de corrigir as omissões praticadas por agências bancárias no trato dos 

seus clientes e consumidores, especialmente no que tange à  obrigação dos mesmos de 

cumprirem as normas de vigilância sanitária, notadamente disponibilizando funcionários 

para organizarem filas externas com distanciamento mínimo exigido e zelando pela 

qualidade dos serviços e salubridade dos ambientes utilizados para a prestação dos seus 

serviços. 

 

 

 

                                                 
13  A explicação de Hartmut Maurer é que, para haver “redução do poder discricionário a zero” 

(“Ermessensreduzierung auj Null”, no caso concreto, somente uma solução teoricamente possível deixa de 

apresentar vício do poder discricionário – transgressão de limites, abuso de poder ou violação de direitos 

fundamentais ou princípios gerais do direito. 
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2.4) DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS 

PELA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE SANITÁRIO EM 

SITUAÇÃO DE PANDEMIA. AGLOMERAÇÕES DECORRENTES 

DE PROGRAMA DE AUXILIO ASSISTENCIAL DO GOVERNO 

FEDERAL. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SITUAÇÃO VERIFICADA EM VIAS 

PÚBLICAS. RISCO DE POTENCIALIZAÇÃO DA DISSEMINAÇÃO 

DA COVID-19. AMEAÇA À EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS. 

 

Os fundamentos básicos do direito à saúde no Brasil estão elencados nos arts. 

196 a 200 da Constituição da Republica. Especificamente, o artigo 196 dispõe que: 

 

Art. 196. A Saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

 

Não se pode negar que o direito à saúde é dos bens jurídicos mais importantes 

protegidos pelo ordenamento vigente, porquanto, em um Estado Democrático de Direito, não 

há interesse maior do que a vida de seus cidadãos, estando este acima de qualquer outro 

interesse público. No entanto, sem o mínimo econômico, o mínimo existencial, o ser humano 

também não sobrevive. 

Na situação excepcional de pandemia em que se vive, não se pode 

negligenciar a saúde em face da economia mas também não se podia abrir mão desta, 

principalmente em face dos grupos vulneráveis economicamente. Para tanto, para que todos 

possam ter acesso aos serviços essenciais dos estabelecimentos bancários, é preciso que se 

respeite as normas e diretrizes vigentes para evitar a disseminação e o aumento de casos do 

COVID-19 em Sergipe. 

Por sua vez, regulamentando a qualidade e segurança das relações de 

consumo, o Código de Defesa do Consumidor previu a forma de prestação dos serviços por 

meio bancos e demais prestadores de serviços, nos seguintes termos: 

Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do 

consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, 

inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas 

Disposições Transitórias. 

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final. 
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Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda 

que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 

produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

 

Sobre a exegese da incidência das Normas do Código de Defesa do 

Consumidor acerca das instituições bancárias e da relevância social dos serviços bancários, o 

Superior Tribunal de Justiça entende aplicável a espécie o CDC, quando no RESP 57974/RS 

decidiu que: 

“Os bancos, como prestadores de serviços especialmente contemplados no 

artigo 3º, parágrafo segundo, estão submetidos às disposições do código de 

defesa do consumidor. O recorrente, como instituição bancária, está 

submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, não porque 

ele seja fornecedor de um produto, mas porque presta um serviço consumido 

pelo cliente, que é o consumidor final desses serviços, e seus direitos devem 

ser igualmente protegidos como o de qualquer outro, especialmente porque 

nas relações bancárias há difusa utilização de contratos de massa e onde, com 

mais evidência, surge a desigualdade de forças e a vulnerabilidade do usuário. 

A circunstancia de o usuário dispor do bem recebido através da operação 

bancaria, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, 

não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo 

banco.” (REsp 57974 RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, 

QUARTA TURMA, julgado em 25/04/1995, DJ 29/05/1995, p. 15524). 

 

Tendo este julgamento como parâmetro, inclusive, fora editada o enunciado 

de Súmula n. 297 do STJ, que preceitua que: 

Súmula 297 – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras. 
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Visto isso, resta evidente que constitui obrigação das agências bancárias 

assegurar a prestação de serviços essenciais, garantindo a segurança no atendimento ao público, 

especialmente aos segmentos dos idosos e portadores de doenças crônicas, que estão mais 

vulneráveis aos efeitos do Covid-19. 

Dentre essas obrigações que devem ser assumidas e cumpridas pelos bancos 

perante os seus clientes são as recomendações do Ministério da Saúde que, como dito alhures, 

englobam a adoção de medidas para a manutenção do distanciamento mínimo entre os 

seus clientes, como também, medidas para a manutenção de ambientes limpos e bem ventilados, 

evitando-se aglomerações. 

No caso dos autos, verifica-se que as agências bancárias do Estado de Sergipe, 

não têm cumprido com as determinações impostas pelo Ministério da Saúde, mormente 

quando se observa que, uma grande quantidade de clientes seus tem se aglomerado em 

frente aos seus estabelecimentos, para aguardarem o momento em que serão atendidas. 

Salienta-se que, apesar dessa situação, os bancos não têm adotado nenhuma 

medida efetiva para evitar ou diminuir as filas para atendimento e a aglomeração de clientes 

nas portas dos seus estabelecimentos, violando dessa forma os direitos do consumidor. 

Por oportuno, é válida a transcrição do teor do art. 6º, I e X do CDC, que 

preceitua que: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 

práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 

nocivos; 

(…) 

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

 

Pois bem, as circunstâncias de pandemia mundial, provocada pelo novo 

Coronavirus, tornaram perigosos os atendimentos presenciais em agências bancárias, devendo, 

portanto referidos estabelecimentos adotar todas as providências para a garantia da saúde e 

segurança de seus clientes, enquanto aguardam atendimento, dentro ou fora das agências 

bancárias. 

Ademais, referidos estabelecimentos prestam serviço público quando atuam 

como canal de pagamento de benefícios previdenciários e outros benefícios governamentais de 

distribuição de renda (BPC, FGTS, Bolsa Família, Seguro-Defeso etc), tendo portanto a 

obrigação de prestar este serviço, de forma adequada e eficaz, sempre zelando pela limpeza e 

higiene e, evitando-se filas e aglomerações. 
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A eficácia, por sua vez, está atrelada ao atendimento eficiente e organizado 

prestado pelas agências bancárias aos seus clientes. 

No entanto, apesar de todo o arcabouço legal acima exposto, ainda nos 

deparamos, no Estado de Sergipe, com a omissão da ré CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no 

que tange aos cuidados com a aglomeração de clientes em filas externas, sem a disponibilização 

de funcionário (seja do quadro seja mediante uma contratação emergencial) destacado para, 

ao menos, promover a organização das indevidas filas que têm se formado na frente dos seus 

estabelecimentos, potencializando a disseminação do COVID-19 entre seus clientes. 

Diante disso, resta patente o dever das rés em organizarem os seus 

estabelecimentos, adotando medidas para a conservação da limpeza e higiene dos seus 

ambientes, assim como soluções para evitar aglomerações nos ambientes internos e externos 

do seu estabelecimento, de clientes seus que estão a aguardar atendimento. 

Assim, uma das finalidades da presente Ação Civil Pública é a obtenção de 

provimento jurisdicional que obrigue a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e a UNIÃO a 

corrigirem as omissões praticadas por agências bancárias no trato dos seus clientes e 

consumidores, especialmente no que tange à obrigação das mesmas de cumprirem as 

normas de vigilância sanitária, notadamente disponibilizando funcionários para 

organizarem filas externas com distanciamento mínimo exigido e zelando pela qualidade 

dos serviços e salubridade dos ambientes utilizados para a prestação dos seus serviços. 

Já a atuação do Ministério da Defesa se faz necessária para que determine o 

trabalho do Exército Brasileiro, consistente em auxiliar a CEF na organização das filas, 

sobretudo nos locais onde as filas ocupam “quarteirões”. Sobre atuação de tal força armada, 

colhem-se as seguintes disposições: 

Das Forças Armadas 

Portaria n. 1.232/GM-MD, de 18 de março de 2020 

Em razão dos possíveis impactos para a população brasileira, causados pelo 

novo coronavírus (COVID-19), declarado como de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde e a 

possibilidade de solicitação de emprego das Forças Armadas para apoio 

às ações aos órgãos de saúde e de Segurança Pública, com fulcro no art. 

16 e seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 97, de 9 de julho de 1999, 

Determino 

[..] 

2. Ao Comandante do Exército Brasileiro que: 

2.1. Permaneça em condições de disponibilizar recursos operacionais e 

logísticos aos Comandos Conjuntos ativados, necessários ao 

planejamento das ações, indicando os representantes dessa Força para 

compor seus Estados-Maiores; 

35/49



 

M
IN

IS
TÉRIO PÚBLIC

O

  

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 
 GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DE 

CRISE/COVID-19      
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO  

 20ª REGIÃO 
 

 

PÁGINA 36 DE 49 

[..] 

 

 

Decreto n. 7.957, de 12 de março de 2013 

Art.7º As Forças Armadas prestarão apoio logístico, de inteligência, de 

comunicações e de instrução às ações de proteção ambiental, com a 

disponibilização das estruturas necessárias à execução das referidas ações, 

conforme disposto na legislação vigente. 

Art. 8º No caso de emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da 

ordem em operações de proteção ambiental, caberá ao Ministério da Defesa 

a coordenação, o acompanhamento e a integração das ações a serem 

implementadas pelos órgãos e entidades envolvidos, resguardadas as 

respectivas competências legais. 

 

Lei Complementar n. 97, de 9 de junho de 1999 

Art. 9º O Ministro de Estado da Defesa exerce a direção superior das Forças 

Armadas, assessorado pelo Conselho Militar de Defesa, órgão permanente de 

assessoramento, pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e pelos 

demais órgãos, conforme definido em lei. 

Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar 

com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo 

Presidente da República. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, integra as referidas ações de 

caráter geral a participação em campanhas institucionais de utilidade pública 

ou de interesse social. 

Art. 17-A. Cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como 

atribuições subsidiárias particulares: 

I – contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam 

respeito ao Poder Militar Terrestre; 

II – cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais e, 

excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras e serviços 

de engenharia, sendo os recursos advindos do órgão solicitante; 
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III – cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão 

aos delitos de repercussão nacional e internacional, no território nacional, na 

forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução; 

[…] 

 

 

Constituição Federal 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas 

com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do 

Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos 

poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 

organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. 

 

Dessa forma, tentou-se, como relatado, buscar o auxílio do 28º Batalhão de 

Caçadores do Exército Brasileiro, em apoio às autoridades estaduais de segurança pública, mas 

os esforços foram debalde. O Comando do 28 BC informou em 17 de abril que o requerimento 

foi encaminhado ao Comando Conjunto Nordeste, sediado em Recife-PE, órgão militar 

responsável por autorizar o emprego da tropa em tais atividades, o qual, entretanto, nada 

comunicou ao MPF. 

Em adição, cumpre à Polícia Militar de Sergipe a atuação, com exclusividade, 

ressalvadas as missões peculiares às Forças Armadas, a polícia ostensiva, bem como atuar de 

maneira preventiva, como força de dissuasão em locais ou áreas onde se presuma ser possível 

qualquer perturbação da ordem pública, dentre outras funções de notável relevância, conforme 

previsto no art. 126 da Constituição do Estado de Sergipe: 

 

Art. 126. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, são forças 

auxiliares e reserva do Exército, são instituições permanentes e regulares 

organizadas com base na hierarquia e disciplina militares, competindo-lhes 

respectivamente: 

(…) 

§ 1° - Polícia Militar: 
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II - executar atividades de polícia ostensiva, relacionadas com a prevenção 

criminal, preservação, restauração da ordem pública; 

III - garantir o exercício do poder de polícia dos órgãos públicos, 

especialmente os das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de 

uso e ocupação do solo e de outras cujas atividades interessem à segurança 

pública; 

IV - atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão em locais ou 

áreas específicas; 

V - atuar de maneira repressiva em casos de perturbação da ordem pública. 

 

Além disso, como já mencionado, os decretos editados pelo Governador de 

Sergipe, por motivos de vigilância sanitária, determinou que os cidadãos só podem entrar no 

recinto bancário em número reduzido, a fim de evitar a disseminação da COVID-19, e também 

trouxeram expressamente a obrigação de suas forças policiais e autoridades sanitárias 

(estas coordenando os trabalhos em articulação com os órgãos municipais) realizar a 

fiscalização do cumprimento das medidas de distanciamento social, aí obviamente 

incluída a adoção de medidas para controle das aglomerações em vias públicas situadas 

nas imediações das agências da CEF. 

Patente, portanto, que o ESTADO DE SERGIPE deve prestar todo o apoio 

necessário na solução das aglomerações provocadas pelo pagamento do benefício assistencial 

nas imediações de unidades da CEF. 

Com a finalidade de robustecer a presente demanda, cumpre citar que, 

além da Ação Civil Pública proposta pelo MPF no estado de Goiás, na qual proferida 

liminar de caráter regional (decisão em anexo), houve, também a propositura de duas 

ações civis públicas perante a Justiça Federal no Estado de Pernambuco, sendo uma pelo 

próprio Estado contra a Caixa Econômica (processo nº 0804533-89.2020.4.05.0000) e uma 

proposta pelo MPF em face da CEF, da União e do Estado de Pernambuco (processo nº 

0808133-50.2020.4.05.8300), na qual também proferida liminar semelhante à ora 

requerida este Juízo (em anexo). 

Na primeira ação citada (Estado de Pernambuco X Caixa Econômica), houve 

inicial indeferimento da liminar pelo Juízo de 1º grau, ao acolher a argumentação da Caixa de 

que esta teria sua responsabilidade restrita aos limites da agência, de modo que, nas áreas 

externas a estas, a responsabilidade pela organização do público deveria ser atribuída aos 

Municípios e aos Estados. 

 

A decisão em questão foi objeto de Agravo de Instrumento (nº 0804533-

89.2020.4.05.0000) e reformada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região em 

01/05/2020, para reconhecer que a resolução do problema passa pela contribuição de todos 

os envolvidos na questão: CAIXA e Estado, em conjunto. 
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De fato, o TRF da 5ª Região, através de seu Exmo. Desembargador Presidente 

Vladimir Souza Carvalho, no exercício do plantão, acolheu o argumento invocado pelo 

MPF na outra Ação Civil Pública conexa (acima citada), no sentido de que não só ao 

Estado cumpre atuar disponibilizando suas forças de segurança, mas também à Caixa 

Econômica Federal. 
 

Vejamos o seguinte excerto extraído da fundamentação da decisão liminar em 

comento (em anexo): 

 

“É certo que, como anotado pelo Juízo 'a quo', deve ser conjunta a responsabilidade 

dos entes envolvidos. Este, de fato, é um ponto de partida que não se deve perder 

de vista. Oportuno anotar aqui, entretanto, que, em manifestação oferecida nos 

autos da Ação Civil Pública nº 0808133-50.2020.4.05.8300, em trâmite na mesma 

1ª Vara, o próprio Estado de Pernambuco já se mostrou propenso a reconhecer sua 

quota de responsabilidade e disposto a fornecer o devido (e possível) apoio à 

organização do público nas filas. Confira-se, a propósito, o seguinte excerto da 

manifestação aludida (com grifos acrescidos): 
 

O ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito 

público interno, (...) vem perante V.Exa., tendo tomado 

conhecimento quanto ao ajuizamento da AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

em epígrafe, pelo Ministério Público Federal, aduzir, a título de 

cooperação, sua concordância com os pedidos liminares contidos 

nos itens a.1.11 e a.2.1, nos quais o MPF requer, respectivamente: 
 

a.1.11. Contratar a CEF equipe terceirizada para auxiliar o 

atendimento presencial e promover, com o auxílio dos órgãos de 

Segurança Pública (União e Estado de Pernambuco) a organização 

e o controle das filas externas durante o horário normal de 

funcionamento, considerando a redução temporária do quadro 

funcional de trabalhadores presenciais, se a CEF não considerar 

oportuno usar seu próprio corpo de servidores, respeitados os 

cuidados sanitários com o grupo de risco; 

 

a.2.1 Obrigação de fazer consistente em que a União e o Estado 

de Pernambuco, ao buscar colaboração com o poder municipal, 

prestem cooperação com a Caixa Econômica Federal (CEF), 

apresentando plano de ação em 05 (cinco) dias úteis, para que as 

filas fora das agências sejam organizadas e fiscalizadas de modo 

constante e diuturno, e não apenas em caráter pontual e, quando 

chamada pelo número 190, enquanto perdurar o atendimento nas 

agências bancárias da Caixa Econômica, fazer uso da força, se 

extremamente necessário; Cumpre ressaltar que o Estado de 

Pernambuco, por meio de seus órgãos e instituições competentes, 

notadamente a Polícia Militar do Estado, nunca se negou nem se 
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furtou a cumprir seu 'munus' público, sobretudo no atual contexto 

de pandemia da COVID-19. 
 

Na mesma petição, mais adiante, salienta o Estado de Pernambuco que: 

 

Entretanto, não pode deixar de pontuar que o papel dos órgãos de 

segurança pública, em relação às filas que se formam nas áreas 

externas das agências bancárias, é de auxílio - como 

expressamente consignado pelo próprio MPF no item a.1.11 dos 

seus requerimentos - às instituições financeiras, estas sim 

responsáveis primeiras pela organização daquelas. As forças 

policiais não devem e não podem assumir as atribuições das 

instituições financeiras nesse particular; devem, sim, prestar todo 

o apoio àquelas, dentro da sua esfera de competência, quando 

necessário. A isso, nunca se furtaram.” 

 

Foi com base em tal argumentação que o Exmo. Presidente do TRF5, no 

exercício do plantão, reformou a decisão de 1º grau para reconhecer a necessidade de 

atuação conjunta, não só do Estado, com a garantia de presença permanente de suas 

forças de segurança, fornecendo o necessário apoio na organização das vias (seja mediante 

bloqueio destas, seja mediante marcação de espaços para o distanciamento entre as 

pessoas), mas também da Caixa, através da adoção de providências voltadas à redução 

das filas que se têm formado no entorno de suas agências. Vejamos a parte final da 

fundamentação e o dispositivo: 
 

 

“A leitura da aludida manifestação, ao lado do presente agravo de 

instrumento, faz-se necessária para melhor compreensão do reconhecimento, 

pelo Estado de Pernambuco, de seu papel de poder de polícia. Verifica-se, de 

fato, que se compromete a fornecer o apoio necessário à organização do 

público nas áreas externas às agências bancárias. Nada obstante, defende 

um protagonismo por parte da ré/agravada no tocante à organização de tais 

filas e na adoção de medidas tendentes a reduzi-las. 
 

Com efeito, penso - ao menos neste exame superficial, próprio das tutelas 

de urgência - que o necessário dever de informação, a cargo do 

fornecedor do serviço (no caso, a CEF), atribui-lhe o protagonismo na 

adoção de medidas voltadas à redução das filas. Com este intuito, deve 

adotar providências - mediante disponibilização de funcionários seus ou 

de terceirizados adequadamente treinados - para melhor informar o 

público que acorre às agências. A intervenção de tais funcionários ou 

colaboradores, na instrução e triagem inicial das pessoas que se 

avolumam em filas no exterior das agências, é de extrema relevância na 

tentativa de evitar comparecimentos desnecessários. 
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Sabe-se que as pessoas que acorrem às agências são, em sua maioria, carentes 

de instrução e de acesso às tecnologias disponíveis, de modo que o auxílio de 

funcionários ou colaboradores (que poderiam, inclusive, com o uso de tablets 

ou smartphones, já auxiliá-las enquanto aguardam na própria fila) propiciaria 

o seu retorno às respectivas residências em menor tempo e, 

consequentemente, com menor exposição. 

 

Tal medida - à evidência - não poderia ser realizada pelo Estado de 

Pernambuco ou pelos Municípios em que localizadas as agências, eis que 

não dispõem das informações mantidas e geridas pela CEF. Conquanto 

possam Estados e Municípios auxiliar e fornecer apoio na organização 

das filas, não dispõem de meios e conhecimento para ajudar a reduzi-las. 

 

Necessário se afigura, ademais, a disponibilização pela agravada de horário 

maior para atendimento e de abertura das agências em finais de semana 

(medida esta, contudo, que já está sendo adotada, como constatado 

através de notícias divulgadas na mídia durante a elaboração deste decisum, 

restando seja estendida a abertura a outras agências no Estado). 
 

Não se desconhecem as dificuldades enfrentadas pela CEF na atual 

quadra, máxime diante do encargo de pagamento do auxílio emergencial, 

de indiscutível importância social e econômica. Nada obstante, a 

assunção de tão elevado encargo reclama a adoção de todas as 

providências necessárias à garantia da qualidade do serviço prestado, 

com a indispensável minimização dos riscos de transmissão da COVID-

19 entre os cidadãos. 

 

Dito isto, e sem olvidar o papel do Poder Público (Estados e Municípios) 

no exercício do poder de polícia, fornecendo o necessário apoio na 

organização das vias (seja mediante bloqueio destas, seja mediante 

marcação de espaços para o distanciamento entre as pessoas), penso que 

cumpra à CEF, efetivamente, a adoção de providências voltadas à 

redução das filas que se têm formado no entorno de suas agências. 
 

No que toca à realização do agendamento, não o vejo como ideia a ser 

afastada, dado que apenas contribuiria para a educação da população no 

tocante à necessidade de organização do atendimento. 

 

Por fim, no que diz respeito à disponibilização de equipamento de segurança 

e ao atendimento preferencial aos membros dos grupos de risco, verifica-se, 

partir da manifestação da CEF nos autos da ação na origem, que já realiza a 

disponibilização a seus funcionários (não havendo condições de disponibilizá-

la a todos os cidadãos que adentram nas agências), bem como já realiza o 

atendimento preferencial aos grupos de risco, promovendo, inclusive, a 

abertura antecipada em uma hora de suas agências para atendê-los de maneira 

exclusiva. 
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Presente se afigura, ante o exposto, ao menos em parte, a probabilidade 

do direito, de que trata o artigo 300, do Código de Processo Civil, 

residindo o perigo da demora na premência de que sejam adotadas 

providências necessárias à minimização dos riscos de contágio da 

COVID-19 entre a população. 
 

Por este entender, defiro em parte a tutela antecipada substitutiva 

reclamada pelo Estado de Pernambuco/agravante, determinando à 

agravada que: 
 

a) amplie o horário de funcionamento das agências e viabilize o seu 

funcionamento aos sábados e domingos, caso os atendimentos no período 

de segunda-feira a sexta-feira não se mostrem suficientes; 
 

b) cumpra o disposto no art. 3º-A do supramencionado Decreto Estadual 

48.834, observando, na organização das filas, com o apoio do Estado de 

Pernambuco, a manutenção de distância mínima de um metro entre os 

clientes em atendimento, inclusive entre aqueles que aguardam na parte 

externa das agências, devendo utilizar, com o apoio do Estado, sinalização 

disciplinadora; 
 

c) disponibilize funcionários ou colaboradores para, com o indispensável 

apoio do Estado de Pernambuco, organizar as filas formadas pelos 

clientes também na parte externa do estabelecimento; 
 

d) proceda à realização de triagem, de forma a verificar, preliminarmente, 

se a demanda pode ser solucionada sem ingresso na agência; 
 

e) proceda à realização de agendamento antecipado para atendimento 

presencial. 
 

Em paralelo, deve a CEF informar ao ora agravante a identificação e 

localização de todas as suas agências, para que o Estado ofereça o 

indispensável apoio na organização das filas. 
 

 

Comunicar o juízo de origem.” 

 

 

Urge, pois, também no caso do Estado de Sergipe, a obtenção de tutela 

judicial, sem a oitiva das partes contrárias, para induzir o cooperativismo que as partes 

interessadas não conseguiram obter por esforço próprio. A situação requer solução 
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imediata, uma vez que se avizinha o início do mês, quando grande fluxo de pagamentos 

de transferência de renda propostos pelo governo serão realizados. 

A medida judicial inaugurará verdadeira comunidade de trabalho, no sentido 

de que todos usarão sua capacidade institucional (de um lado a União – Ministério da Defesa e 

CEF, e, de outro, a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária do Estado de Sergipe), para executar 

a política pública de distribuição de renda neste momento delicado da economia, consistente 

em especial no pagamento do Bolsa Família e do auxílio emergencial de R$ 600, a ser 

operacionalizado pela CEF. 

A sugestão de que sejam acionados o Exército Brasileiro, além da Polícia 

Militar de Sergipe, toma corpo eis que a decisão técnica final deve ser confiada, naturalmente, 

a esse Juízo e, mais tarde, aos órgãos técnicos da União, de um lado, e do Estado de Sergipe do 

outro, respeitando-se, assim, o papel político-administrativo de cada instituição. 

O socorro ao processo judicial se dá como última via para lograr a contento o 

funcionamento da capacidade administrativa do Estado, no contexto de um processo em que se 

busca a resolutividade de acordo com o papel que cada parte interessada possa exercer. É o 

conceito alemão de comunidade de trabalho, no qual o Judiciário exerce a nobre e singular 

missão de induzir as partes a cooperarem, sob ameaça do uso da energia jurisdicional. 

 

2.4) DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DEMANDA. 

À vista da determinação, pelo Min. Alexandre de Moraes, do Supremo 

Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937/SP, no sentido de suspender o processamento de 

todas as demandas que discutam a “tramitação em território nacional”, isto é, aquelas que peçam 

a relativização da aplicação do art. 16 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), de modo 

a estender os efeitos da demanda para além da circunscrição territorial do juízo decisório, 

pugna-se para que os efeitos das decisões emanadas por este juízo tenham como 

direcionamento apenas as situações e entes que se situem na competência territorial da 

Seção Judiciária do Estado de Sergipe. 

 

3. DA MEDIDA LIMINAR. 

A previsão de concessão de liminar está prevista no artigo 12 da Lei nº 

7.347/1985, que dispõe: “poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação 

prévia, em decisão sujeita a agravo”. Os contornos deste dispositivo devem ser 

complementados pelo artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, 

disciplinando a antecipação dos efeitos da tutela em sede processual coletiva, assim disciplina 

textualmente: 

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer 

ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 
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providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento. 

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio 

de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 

liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. 

Dessa forma, para concessão da medida liminar, mister estarem presentes o 

relevante fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento final. Em 

outras palavras, a fumaça do bom direito e o perigo na demora. 

Quanto à fumaça do bom direito, está exaustivamente demonstrada a partir 

dos elementos trazidos nesta peça vestibular, embasada nos documentos e informações que a 

instruem, apurados no bojo da 1.35.000.000507/2020-44, e em especial pelo disposto nos 

artigos 5°, XXXII e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os quais 

asseguram a defesa do consumidor pelo Estado e direito subjetivo do indivíduo à vida e à saúde, 

estes expressamente previstos no texto da Magna Carta como dever do Estado. 

Em soma, tem-se que o direito que se busca, também está amparado nos 

preceitos dos art. 6º e 8º do CDC, que reconhecem como direitos básicos do consumidor a 

proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento 

de serviços considerados perigosos. 

No caso em tela, a omissão dos requeridos ao não adotar providências para 

evitar a disseminação do coronavírus entre seus clientes, enquanto aguardam o seu atendimento, 

viola tanto as recomendações do Ministério da Saúde, quanto os preceitos do próprio Código 

de Defesa do Consumidor. 

O perigo da demora, por sua vez, exsurge do fato de que, além do pagamento 

regular dos aposentados e pensionistas, que ocorre todo início do mês, já estão programadas 

novas datas para o pagamento de AUXÍLIO EMERGENCIAL no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), aprovado pelo Governo Federal, sendo os próximos pagamentos 

ocorrerão já nos dia 04  e 05 de maio, segunda-feira e terça-feira próximas14, conforme 

divulgado pela CEF em seu site oficial. 

Este fato certamente fomentará uma corrida às agências bancárias e lotéricas 

para sacar seus benefícios e valores, causando aglomerações indevidas e desnecessárias e 

incrementando, de forma grave, a possibilidade de disseminação do COVID-19, principalmente 

entre camada populacional mais frágil e vulnerável, que são os idosos e portadores de doenças 

crônicas – tudo isso justamente no momento em que a curva de contágio se apresenta em 

rápida ascensão no Estado de Sergipe. 

Não se olvide, ademais, que a parte do calendário de pagamento das parcelas 

do auxílio emergencial (que está apenas em sua primeira etapa, uma vez que a lei prevê sua 

duração por três meses), a Caixa segue com seu regular atendimento quanto ao pagamento do 

                                                 
14 http://www.caixa.gov.br/auxilio/Paginas/default2.aspx#calendario?utm_source=site_caixa&utm_medium=bota

o_home&utm_campaign=auxilio , acesso em 02/05/2020. 
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bolsa-família, seguro-defeso, dentre outros benefícios previdenciários e assistenciais de cuja 

operacionalização é encarregada. 

Ademais, independentemente do calendário de pagamento do auxílio 

emergencial, como já pontuado, centenas de pessoas recorrem diariamente à Caixa em Sergipe 

em busca de informações sobre seus direitos quanto a tais recursos, em especial diante da sua 

operacionalização via aplicativo ou site, além dos noticiados problemas na apreciação dos 

requerimentos, constando milhares de pessoas, até os dias atuais, como “em análise”. 

Assim, é evidente que o problema ora trazido à apreciação deste Juízo tende 

a prolongar-se durante a crise de saúde atravessada por todo o país, sendo necessário 

solucionar as aglomerações constatadas nas agências da Caixa, através da atribuição de medidas 

a serem cumpridas, em cooperação, pela empresa pública e pelo ente estadual, o qual deve 

articular-se, necessariamente, com os municípios sergipanos. 

Por todas essas razões, busca-se o deferimento de medida liminar, a fim de 

compelir as rés a adotar medidas que visem controlar a aglomeração de consumidores/clientes 

que estejam aguardando atendimento, no âmbito interno e externo de suas respectivas agências, 

notadamente disponibilizando funcionários/agentes para organizarem filas externas com 

distanciamento mínimo de 01 metro, além de garantir a ordem e a segurança, conferindo 

assim, um serviço seguro, adequado e eficaz aos consumidores e clientes. 

Dessa forma, revela-se imperiosa a concessão de medida liminar a fim de que 

a situação acima mencionada seja corrigida pelo Poder Judiciário, evitando-se danos 

irreversíveis à saúde pública, ante o risco de potencialização da disseminação do coronavírus 

entre a população sergipana. 

Em face do exposto, torna-se perfeitamente cabível a concessão de medida 

antecipatória da tutela pretendida por meio da presente demanda, nos exatos termos do 

requerimento “4.1” do tópico final desta exordial. 

 

4. DOS PEDIDOS 

Pelos fundamentos fáticos e jurídicos expostos, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL requer: 

4.1) a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, com base no art. 12, da Lei 

n.º 7.347/85 e art. 84, da Lei n.º 8.078/90, inaudita altera pars (sem prévia 

oitiva da parte ré), cominando-se multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 

dia de descumprimento em benefício do FUNDO DE DEFESA DE 

DIREITOS DIFUSOS (FDD), para: 

A) Determinar à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL que, durante o 

período de emergência em saúde pública por Covid-19, em todas as suas 

agências situadas no Estado de Sergipe: 
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a.1) Organize as filas dos clientes que aguardam atendimento fora da 

agência, para que mantenham a distância mínima de 2 metros entre as 

pessoas, conforme preceitua o Ministério da Saúde15, mediante marcação 

dos lugares em que devem se posicionar em toda a extensão da fila; 

a.2) Disponibilize funcionários (seja do próprio quadro, seja através de 

contratação de terceirizados), devidamente equipados com equipamento 

de proteção individual – EPI, para realização permanente das atividades 

descritas no item “a.1”, os quais devem verificar e orientar a observância 

do distanciamento mínimo de 2 metros nas filas durante todo o período de 

atendimento, acompanhados do devido auxílio das forças de segurança 

pública no local, conforme discriminado nos pedidos seguintes. 

a.3) proceda ao agendamento dos atendimentos de clientes, bem como  

promova a distribuição de senhas com hora marcada para atendimento, 

como forma de reduzir as filas de espera fora das agências; 

a.4) realize triagem de pessoas nas filas, viabilizando a permanência nas 

filas apenas das pessoas cujo atendimento dentro da agência seja 

imprescindível; 

a.5) retome o horário de expediente normal; 

a.6) Divulgue campanha publicitária de desestímulo à ida às agências, 

valendo-se, quando necessário, de meios alternativos, além da difusão em 

televisão e rádio. 

 

B) Determinar ao ESTADO DE SERGIPE que garanta a presença da  

Polícia Militar nas áreas externas das agências da Caixa situadas em seu 

território, durante o horário de funcionamento, para, em auxílio à Caixa 

Econômica: 

b.1) fiscalizar, de forma permanente, o distanciamento mínimo de 2 metros 

entre as pessoas nas filas externas da Caixa Econômica Federal, e adotar 

medidas para impedir/inibir aglomerações; 

b.2) promover o policiamento preventivo e ostensivo no perímetro das filas 

da CEF, além de prestar auxílio necessário para viabilizar o livre exercício 

do poder de polícia Municipal, sobretudo em relação às ações de 

fiscalização das Secretarias  Municipais e Guardas Municipais; 

  

                                                 
15  Cartilha “Tem dúvidas sobre o coronavírus? O Ministério da Saúde te responde!”. In: 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/07/Cartilha-Coronavirus-Informacoes-.pdf 
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C) Determinar À UNIÃO E AO ESTADO DE SERGIPE, para que, de 

modo coordenado, cumpram o que segue, durante o período de emergência 

em saúde pública por Covid-19: 

c.1) Busquem colaboração com o poder municipal e prestem cooperação à 

Caixa Econômica Federal (CEF), apresentando plano de ação em 05 

(cinco) dias úteis, para que as filas fora das agências sejam organizadas e 

fiscalizadas de modo constante e diuturno, e não apenas em caráter pontual 

através de chamada pelo número 190, enquanto perdurar o atendimento 

nas agências bancárias da Caixa Econômica; 

c.2) Busquem colaboração com o poder municipal, em especial com as 

autoridades públicas sanitárias, apresentando um plano de ação em 05 

(cinco) dias úteis, para que sejam organizados esquemas de atendimento 

em que se preserve a dignidade humana, sem prejuízo da segurança e dos 

cuidados sanitários que o momento nacional requer; 

c.3) Acaso descumpridas as ordens requeridas nos itens “c.1” e “c.2”, seja 

cominada a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) em face de cada um dos entes (União e Estado), em benefício do 

FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS (FDD). 

 

 

4.2) A CITAÇÃO dos demandados, por meio de seus representantes legais, 

para, querendo, contestar a presente demanda no prazo legal; 

 

4.3) Ao final, o julgamento da PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para 

confirmar a tutela provisória, tornando-a definitiva e impondo às requeridas as seguintes 

obrigações de fazer, no âmbito da circunscrição territorial desta Seção Judiciária de Sergipe, 

sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em face 

de cada uma das entidades: 

 

A) Determinar à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL que, durante o 

período de emergência em saúde pública por Covid-19, em todas as suas 

agências situadas no Estado de Sergipe: 

a.1) Organize as filas dos clientes que aguardam atendimento fora da 

agência, para que mantenham a distância mínima de 2 metros entre as 

pessoas, conforme preceitua o Ministério da Saúde16, mediante marcação 

dos lugares em que devem se posicionar em toda a extensão da fila; 

a.2) Disponibilize funcionários (seja do próprio quadro, seja através de 

contratação de terceirizados), devidamente equipados com equipamento 

de proteção individual – EPI, para realização permanente das atividades 

                                                 
16  Cartilha “Tem dúvidas sobre o coronavírus? O Ministério da Saúde te responde!”. In: 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/07/Cartilha-Coronavirus-Informacoes-.pdf 
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descritas no item “a.1”, os quais devem verificar e orientar a observância 

do distanciamento mínimo de 2 metros nas filas durante todo o período de 

atendimento, acompanhados do devido auxílio das forças de segurança 

pública no local, conforme discriminado nos pedidos seguintes. 

a.3) proceda ao agendamento dos atendimentos de clientes, bem como  

promova a distribuição de senhas com hora marcada para atendimento, 

como forma de reduzir as filas de espera fora das agências; 

a.4) realize triagem de pessoas nas filas, viabilizando a permanência nas 

filas apenas das pessoas cujo atendimento dentro da agência seja 

imprescindível; 

a.5) retome o horário de expediente normal; 

a.6) Divulgue campanha publicitária de desestímulo à ida às agências, 

valendo-se, quando necessário, de meios alternativos, além da difusão em 

televisão e rádio. 

 

B) Determinar ao ESTADO DE SERGIPE que garanta a presença da 

Polícia Militar nas áreas externas das agências da Caixa situadas em seu 

território, durante o horário de funcionamento, para, em auxílio à Caixa 

Econômica: 

b.1) fiscalizar, de forma permanente, o distanciamento mínimo de 2 metros 

entre as pessoas nas filas externas da Caixa Econômica Federal, e adotar 

medidas para impedir/inibir aglomerações; 

b.2) promover o policiamento preventivo e ostensivo no perímetro das filas 

da CEF, além de prestar auxílio necessário para viabilizar o livre exercício 

do poder de polícia Municipal, sobretudo em relação às ações de 

fiscalização das Secretarias Municipais e Guardas Municipais; 

  

C) Determinar À UNIÃO E AO ESTADO DE SERGIPE, para que, de 

modo coordenado, cumpram o que segue, durante o período de emergência 

em saúde pública por Covid-19: 

c.1) Busquem colaboração com o poder municipal e prestem cooperação à 

Caixa Econômica Federal (CEF), apresentando plano de ação em 05 

(cinco) dias úteis, para que as filas fora das agências sejam organizadas e 

fiscalizadas de modo constante e diuturno, e não apenas em caráter pontual 

através de chamada pelo número 190, enquanto perdurar o atendimento 

nas agências bancárias da Caixa Econômica; 
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c.2) Busquem colaboração com o poder municipal, em especial com as 

autoridades públicas sanitárias, apresentando um plano de ação em 05 

(cinco) dias úteis, para que sejam organizados esquemas de atendimento 

em que se preserve a dignidade humana, sem prejuízo da segurança e dos 

cuidados sanitários que o momento nacional requer; 

c.3) Acaso descumpridas as ordens requeridas nos itens “c.1” e “c.2”, seja 

cominada a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) em face de cada um dos entes (União e Estado), em benefício do 

FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS (FDD). 

c.4) Caso a União e o Estado de Sergipe não apresentem o plano de ação 

coordenada no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou deixem de executá-lo,  que 

seja determinado que o Exército Brasileiro e a Polícia Militar de 

Sergipe auxiliem a Caixa Econômica em caráter permanente, 

enquanto perdurarem as aglomerações nas partes externas de suas 

agências, para organizar e fiscalizar as filas, garantindo-se a distância 

mínima de 2 metros entre as pessoas, tudo em cooperação com as demais 

autoridades sanitárias. 

 

4.4) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, 

especialmente documental, testemunhal e pericial, em especial a juntada da Notícia de Fato 

1.35.000.000507/2020-44; 

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Aracaju-SE, 02 de maio de 2020. 

 
MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO 

Procuradora da República 

JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA 

Procurador da República 

 

 

EMERSON ALBUQUERQUE RESENDE 

Procurador do Trabalho 
EUZA MARIA GENTIL MISSANO COSTA 

Promotora de Justiça 

GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DE 

CRISE/COVID-19 

 

 

ALBÉRICO LUIS BATISTA NEVES 

Procurador do Trabalho 

JOSÉ RONY SILVA ALMEIDA 

Promotor de Justiça 

GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DE 

CRISE/COVID-19 
 

 

 

 

49/49

20050301363595000000003701204

Processo: 0801847-38.2020.4.05.8500
Assinado eletronicamente por: 
MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO - Gestor
Data e hora da assinatura: 03/05/2020 01:43:59
Identificador: 4058500.3695191
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

