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Procedimento Administrativo nº. 115.2020.000108

Ao Excelentíssimo Senhor
Superintendente da Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Norte

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA de nº. 002/2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio da 42ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal, com atribuições
na defesa dos direitos da pessoa com deficiência e do idoso, com fulcro nas
disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição
Federal, no artigo 26, incisos I e V, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da
Lei Federal de nº. 8.625/93, no artigo 69 e parágrafo único, alínea "d", da Lei
Complementar Estadual nº 141/96 e no artigo 59 da Resolução n°. 012/2018CPJ/RN, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, por intermédio do Núcleo Especializado em Tutelas Coletivas, do
Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor e do Núcleo Especializado no
Atendimento à Pessoa Idosa, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio do Defensor PúblicoChefe no Rio Grande do Norte, com supedâneo no disposto no artigo 134 da
Constituição Federal, no artigo 1º e no artigo 4º, inciso XI, da Lei Complementar
de nº 80/94, bem como na Resolução de nº 49/2013 do CSDP/DPE-RN, o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora Regional dos Direitos do
Cidadão, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, amparado
especialmente nos art. 127, caput, e 129, incisos II e III, da Constituição da

República Federativa do Brasil e nos artigos 1º, 2º e 6º, inciso XX, da Lei
Complementar n. 75/93, vêm expor e recomendar o que segue:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição essencial
à função jurisdicional do Estado, cabendo-lhe zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados
na Constituição Federal, conforme dispositivos legais supracitados, bem como
promover as medidas necessárias à defesa dos interesses difusos, coletivos e
individuais indisponíveis1;
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento
do regime democrático, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos
os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a família, a sociedade e o Estado têm o
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito
à vida, consoante prescreve o artigo 230 da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que a Lei nº 10.048/2000 assegura o direito ao
atendimento prioritário para as pessoas com deficiência, idosos com idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e pessoas
acompanhadas por crianças de colo;
CONSIDERANDO que a Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso –
consagra o princípio da prioridade absoluta das pessoas com 60 (sessenta)
anos ou mais, determinando que a garantia de prioridade compreende o
atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e
privados prestadores de serviços à população2;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020
do Ministro de Estado da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo
Coronavírus (2019-nCoV);

1

Art. 127 e 129 da Constituição Federal.

2

Estatuto do Idoso, art. 3º, parágrafo único, I.

CONSIDERANDO que a Lei Federal n º 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pela
pandemia mundial, estabelecendo como medidas preventivas o isolamento e
distanciamento social, com restrições à aglomerações humanas e circulação de
pessoas;
CONSIDERANDO que no dia 11 de março de 2020 a Organização
Mundial de Saúde (OMS) declarou que o novo vírus denominado Coronavírus –
2019-nCoV, causador da COVID-19, evoluiu para uma pandemia, e que, além
disso, segundo a informação veiculada no Protocolo de Tratamento do Novo
Coronavírus expedido pelo Ministério Federal da Saúde, a população idosa é o
grupo mais vulnerável aos efeitos da Covid-19;
CONSIDERANDO que o decreto federal nº 10.282, de 20 de março de
2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, define os
serviços públicos e as atividades essenciais, dentre elas, os serviços de
pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (Redação dada pelo Decreto
10.292/2020);
CONSIDERANDO que, no Estado do Rio Grande do Norte, os Decretos
de nº 29.512, 29.513, 29.524, 29.541 e 29.556/2020 estabeleceram medidas
preventivas e restritivas para controle e enfrentamento da pandemia da
COVID19, com o fito de diminuir o contato e a circulação de pessoas, a fim de
mitigar as possibilidades de contágio pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto de nº 11.920, de 17 de março de 2020,
expedido pela Prefeitura do Município de Natal, decretou situação de
emergência no Município, elencando, ainda, outras medidas para o
enfrentamento da pandemia ocasionada pela COVID-19;
CONSIDERANDO que o Decreto de nº 11.953, de 29 de abril de 2020, do
Município do Natal estabeleceu: (i) o fornecimento obrigatório de máscaras para
os colaboradores de todas as atividades comerciais, independentemente de
serem essenciais ou não, bem como o fornecimento de álcool 70º INPM (artigo
5º); (ii) o controle de entrada dos colaboradores com termômetro digital
infravermelho de testa, dispensando do expediente o colaborador que estiver
com febre ou que testar positivo para a COVID-19 (mesmo assintomático),
orientando-o a cumprir a quarentena em casa por 14 (quatorze) dias e buscar

orientação médica; (iii) organizar filas para ingresso em suas respectivas áreas
internas, com controle do número de entradas, observando-se sempre o limite
mínimo de 2,00m (dois metros) de distância entre as pessoas que estiverem no
ambiente, sejam consumidores ou colaboradores, e de 1 (uma) pessoa para
cada 5m² (cinco metros quadrados) de área do estabelecimento. Quando isso
não for possível, deverá ser utilizada uma barreira física (por exemplo, uma placa
de acrílico), ou um protetor individual de maior eficácia (artigo 6º).
CONSIDERANDO que, de acordo com último Boletim Epidemiológico do
Estado do Rio Grande do Norte, até as 23h do dia 02 de maio de 2020, existiam
4939 casos suspeitos, 1392 casos confirmados e 61 óbitos3, sendo os índices
epidemiológicos indicativos de alta e rápida propagação da COVID-19 no
Estado, no país e em diversos outros países;
CONSIDERANDO que, segundo consta no último Boletim Epidemiológico
do Município do Natal, até as 19h do dia 03 de maio de 2020, existiam 2401
casos suspeitos, 635 casos confirmados e 13 óbitos4, sendo os índices
epidemiológicos indicativos de que existe grande concentração de casos
confirmados na Capital do Estado;
CONSIDERANDO que os novos horários das agências bancárias e afins
foram estabelecidos dentro das normas do Banco Central, que, por meio da
circular 3.991/20, possibilitou às instituições financeiras alterar horários de
atendimento ou suspender serviços em agências selecionadas de forma pontual
e por períodos limitados de tempo;
CONSIDERANDO que foram veiculadas informações, através da
imprensa local e redes sociais,5 dando conta da concentração de pessoas nas
agências e correspondentes da Caixa Econômica Federal em decorrência do
cadastro, habilitação e pagamento do auxílio emergencial pelo Governo Federal;
CONSIDERANDO que, malgrado a gerência da Caixa Econômica Federal
tenha, em rede nacional, indicado a adoção de medidas como ampliação do
horário de funcionamento de 8h as 14h a partir desta data, contratação de
vigilantes e colaboradores para organização das filas, aumento do efetivo
interno, mudanças de calendários de pagamentos, abertura de agências com
maior fluxo aos sábados e feriados, formalização de parcerias com os Municípios
3

http://www.saude.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=228729&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=NOT%CDCIA

4

http://www.saude.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=228729&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=NOT%CDCIA

5

https://agorarn.com.br/cidades/agencias-bancarias-de-nata

para organização das filas e estabelecimento de demarcações, na área externa
das agências, para distanciamento social, estas medidas ainda não se afiguram
suficientes para proteção das pessoas, notadamente dos grupos de risco, dentre
os quais os idosos apresentam risco qualificado;
RESOLVEM RECOMENDAR a Superintendência da Caixa
Econômica Federal no Rio Grande do Norte que adote todas as medidas
necessárias a evitar a formação de filas e aglomerações para recebimento do
auxílio emergencial, garantindo a dignidade dos cidadãos e cidadãs que
procuram as agências da Instituição, especialmente:
1.

Determine a ampliação do horário de funcionamento, de

modo que as agências e correspondentes possam funcionar das 8h as 10h para
atendimento preferencial aos idosos e pessoas com comorbidades do grupo de
risco; e de 10h as 16h para as demais pessoas;
2.

Determine a suspensão do trabalho remoto de todos os

funcionários que não integrem, comprovadamente, o grupo de risco, e que
ocupem qualquer tipo de cargo que possa impactar no atendimento (inclusive
operadores de caixa), devendo os mesmos trabalhar de forma presencial, tendo
em vista a evidente essencialidade do serviço;
3.

Formalize convênio com outras instituições financeiras para

fins de descentralização do pagamento do auxílio emergencial do Governo
Federal denominado corona voucher e/ou possibilitem que esse pagamento
ocorra nas Casas Lotéricas que possuam estrutura de pessoal, segurança e
espaço adequados para tal;
4.

Verifique a possibilidade de formalização de convênio com a

Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos – ECT, para fins de descentralização
do pagamento do auxílio emergencial do Governo Federal denominado corona
voucher;
5.

Implemente convênio ou termo de cooperação técnica com

os Municípios, possibilitando o cadastro e a habilitação dos beneficiários através
dos centros de referência em assistência social (CRAS), a exemplo do que
ocorre com o benefício do bolsa-família;
6.

Disponibilize, para acesso às agências e instituições

conveniadas, máscaras de proteção para todos os consumidores, orientando a
higienização constante das mãos com álcool em gel 70 por cento;

7.

Amplie o tempo de validade do código de validação para

recebimento do pagamento pelo auxílio emergencial, a fim de evitar o
deslocamento desnecessário;
8.

Disponibilize colaboradores na área externa das agências,

devidamente identificados e, preferencialmente, por meio de uma central de
orientações, para fazer a triagem prévia dos beneficiários, auxiliando-os no
cadastro e habilitação;
9.

Amplie a marcação na área externa das agências de 1,50m

para 2m, considerando o disposto no Decreto do Município do Natal de nº 11.953,
de 29 de abril de 2020;
10.

Estabeleça apenas um critério por dia no calendário de

pagamento, como forma de evitar a aglomeração de pessoas;
11.

Qualifique a central de call center, ampliando a capacidade

de atendimento telefônico especializado, célere e eficaz, de forma a evitar as
idas de clientes e beneficiários às agências, indevidamente.
12.

Providencie para que as pessoas idosas não fiquem em filas

externas, conduzindo-as, sob orientação, ao interior das agências, de forma a
garantir o seu direito a um atendimento preferencial e imediato, sem
escalonamentos.
Assim, devido à urgência que o caso necessita, bem como a rápida
proliferação do coronavírus, fica estabelecido o prazo de 48h (quarenta e oito
horas) para prestação de informações quanto às medidas a serem adotadas para
o

cumprimento

da

presente

Recomendação,

as

quais

deverão

ser

implementadas no prazo máximo de 5 dias úteis.
À Secretaria Ministerial para publicação no DOE e Portal da
Transparência, bem como para notificação da Superintendência da Caixa
Econômica Federal no Rio Grande do Norte.
Natal-RN, 7 de maio de 2020.
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