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As Promotorias de Justiça de Açailândia, diante da ocorrência de aglomeração de 
pessoas no banco Caixa Econômica Federal, esclarecem a sociedade açailandense que 
no período de pandemia têm trabalhado no acompanhamento dessa e de outras 
situações que fragilizam as medidas de distanciamento social para combate ao novo 
Coronavírus.

Na questão específica da aglomeração de pessoas em filas de bancos, as ações são 
desde o início do mês de abril e, em geral, iniciativas conjuntas que envolvem o Ministério
Público e outros órgãos (Município, Secretaria Municipal de Saúde, Procon, 
Departamento Municipal de Trânsito, Bombeiros, Polícia Militar, Defensoria Pública, 
Bancos, Associação Comercial e Imprensa), que, a partir de reuniões para articulação de 
providências resultaram em campanhas de conscientização, operação de carro de som, 
orientação com apoio no local, fiscalização presencial, notificação, organização de filas, 
fechamento de ruas, sinalização de solo, recomendação a Federação dos Bancos 
(Febraban). Mais recente também a atuação conjunta do Ministério Público Estadual com 
Ministério Público Federal.

Ainda assim, as medidas não têm sido suficientes em um cenário extremamente volátil, 
complexo e de soluções desafiadoras. A situação se repete nas cidades Brasil à fora e 
leva mais de 70 milhões de brasileiros, nesse momento, aos bancos em diferentes 
situações: pessoas sem orientação adequada, cadastros inconclusos, resolução de 
pendências em documentos, falta de orientação sobre dia e forma de pagamento, 
beneficiários com conta digital sem dispor de cartão, bloqueio de cartões, entre outros.

Em diálogo franco, respeitoso e independente o Ministério Público do Estado do 
Maranhão, em conjunto com os demais órgãos envolvidos, vêm reforçar seu empenho na 
busca para criar alternativas urgentes para organizar o atendimento da Caixa Econômica 
Federal no pagamento continuado das parcelas do benefício emergencial, razão pela qual
como medida adicional propusemos a descentralização do atendimento de alguns dos 
serviços fora da agência, em local público e de amplo acesso, sem abrir mão do reforço 
às medidas sanitárias, sempre mirando o bem da saúde da população açailandense.
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