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KLAUSTTERMAN WALLACE WEVERTON DOS SANTOS LIMA, 

brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE 40.653, inscrito no CPF sob o nº 

067.896.824-14, com endereço na Rua João Manoel Pontual, nº 410, Centro, 

Escada/PE, CEP 55.500-000, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em 

causa própria, propor a presente 

 

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO LIMINAR 

 

contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empresa pública, inscrita no CNPJ 

00.360.305/0001-04, com agência na Cidade de Escada, na Rua da Matriz, s/n, Centro, 

CEP 55.500-000, consoante razões de fato e de direito que passa a expor. 

 

DOS FATOS 

 

Como é de conhecimento público o Brasil e o mundo sofrem com uma pandemia 

causada pelo novo coronavírus sem precedentes, que tem causados milhares de mortes 

além de prejuízos econômicos incalculáveis, levando o país a uma situação de 

calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020. 

 

Infelizmente, até o presente momento, o único mais eficaz para combate à 

pandemia é o isolamento/distanciamento social.  Acontece que tal medida trouxe 

significativa diminuição da atividade econômica aumentando ainda mais o desemprego 

que já alcançava mais de uma dezena de milhão de brasileiros, bem como da renda de 

profissionais autônomos e informais. 

 

Nesse sentido, visando mitigar os efeitos sociais adversos decorrentes da 

pandemia, o Governo Federal concedeu auxilio emergencial no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) para os trabalhadores prejudicados, conforme critérios definidos no 

artigo 2º da Lei 13.982/2020. 

 

O pagamento de tal auxilio tem sido operacionalizado sobretudo pela Caixa 

Econômica Federal o que causou uma “corrida” às agências de todo o país, causando 

aglomerações e tumultos, conforme noticiado diariamente. 

 

Ora, como já destacado, em razão da alta infectabilidade do novo coronavírus, o 

distanciamento/isolamento social é o principal meio de combate à propagação da 

doença.  Nesse sentido, as autoridades de saúde recomendam evitar aglomerações, 



assim como o reforço de medidas de higiene, como lavar as mãos com frequência ou 

uso do álcool gel para desinfecção. 

 

Acontece que, nos últimos dias, o pagamento do auxilio emergencial criado pela 

Lei 13.982/2020 gerou uma aglomeração de centenas - quiçá milhares - de pessoas em 

frente à agência da Caixa Econômica do Município de Escada/PE, aumentando 

exacerbadamente o risco de proliferação da covid-19. 

 

Registre-se que a Caixa Econômica Federal observa passivamente as 

aglomerações em frente às suas agências, deixando de adotar as medidas recomendadas 

pela OMS e demais autoridades de saúde no intuito de conter o avanço da covid-19. 

 

Conforme restará demonstrado, a omissão da Caixa Econômica Federal viola o 

princípio da moralidade administrativa, pelo que cabível a presente Ação Popular, nos 

termos do artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal. 

 

DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO POPULAR. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DO DEVER DE 

ADOTAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTER A COVID 19 

 

 Nos termos artigo 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública – 

inclusive as empresas públicas – está sujeita, entre outros, ao princípio da moralidade 

administrativa. 

 

 De acordo com o STF “O princípio da moralidade administrativa – enquanto 

valor constitucional revestido de caráter ético-jurídico – condiciona a legitimidade e a 

validade dos atos estatais. A atividade estatal, qualquer que seja o domínio 

institucional de sua incidência, está necessariamente subordinada à observância de 

parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio 

da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação do 

poder público, confere substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre 

os quais se funda a ordem positiva do Estado.” [ADI 2.661 MC, rel. min. Celso de 

Mello, j. 5-6-2002, P, DJ de 23-8-2002.] 

 

 Nesse norte, podemos afirmar que a moralidade administrativa está ligada à 

ideia de probidade, boa-fé, padrões éticos, lealdade e honestidade. 

 

 Ressalte-se que a moralidade administrativa não é simplesmente um princípio 

programático, mas sim norma cogente, e sua observância pode ser exigida por qualquer 

cidadão.  É o que autoriza concluir o artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, 

in verbis: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor 

ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=387196&PROCESSO=2661&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2079


público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência 

 

 Pois bem, no caso concreto, nos parece que a omissão da Caixa Econômica 

Federal em adotar medidas preventivas visando obstar a propagação do coronavírus 

viola a moralidade administrativa, pelo que cabível a presente Ação Popular. 

 

 Não se pode olvidar que a, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a 

saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença. 

 

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. 

 

 Nesse norte, é dever da Caixa Econômica Federal adotar medidas visando a 

redução de risco de doenças. 

 

 Ademais, é importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor garante 

a proteção à saúde, senão vejamos o disposto no artigo 6º, inciso I, da norma: 

 

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; 

 

 Isto posto, resta evidente que a omissão da Caixa Econômica Federal além de 

ilegal, viola a moralidade administrativa.  Como destacado supra, a moralidade 

administrativa está relacionada à ideia de certo e errado, de bom e ruim, de lealdade, de 

honestidade. 

 

 Nesse sentido, a não adoção de medidas de prevenção à propagação da covid-19, 

expondo milhares de usuários ao risco de contágio não nos parece correta, justa, 

razoável ou leal,  pelo que Caixa Econômica Federal viola a moralidade administrativa.   

 

 Deve, portanto, a Caixa Econômica Federal ser compelida a adotar as medidas 

recomendadas pelas autoridades de saúde a fim de evitar a propagação da covid-19 

entre os usuários dos seus serviços. 

 

DO PEDIDO LIMINAR 

 

 O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a conceder 

tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo.  Vejamos o disposto no citado artigo: 

 



Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

 

Ora, é justamente essa a hipótese dos autos. 

 

A probabilidade do direito foi suficientemente demonstrado supra.  Como 

destacado, a Caixa Econômica Federal tem violado a moralidade administrativa na 

medida em que tem se omitido de cumprir o dever legal e moral de adotar as medidas 

necessárias a prevenir a propagação do covid-19, permitindo a aglomeração 

desordenada de milhares de pessoas em suas agências, conforme fazem prova as mídias 

em anexo. 

 

O risco de dano não é menos evidente.  Como sabido, o país passa por uma crise 

de saúde pública sem precedentes, com o sistema público e privado de saúde com a 

capacidade de atendimento saturado.  Deixar de determinar à empresa demandada a 

adoção de medidas de prevenção de propagação da covid-19 implica aceitar o risco de 

que centenas ou milhares de pessoas contraiam a doença e, talvez, morram. 

 

Isto posto, urge a concessão de medida liminar para que seja determinado à 

Caixa Econômica Federal cumpra medidas preventivas de contágio da covid-19, entre 

as quais destacamos: 

 

a) reforço da prevenção individual, exigindo de funcionários e clientes a 

utilização de máscaras para proteger o nariz e a boca;  

b) instituir horário diferenciado para atendimento aos idosos; 

c) reduzir o tempo de espera no atendimento, evitando assim a aglomeração de 

pessoas;  

d) organizar o atendimento nas agências e nas salas de autoatendimento e nas 

proximidades da agência de forma a evitar concentração de pessoas, 

precipuamente através da formação de filas, preservando a recomendação de 

manter distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas, com 

demarcação no piso;  

e) disponibilizar aos clientes e funcionários, no interior das agências, álcool em 

gel 70% (setenta por cento) e frequente desinfecção de objetos e superfícies 

como corrimão, maçanetas, canetas, cadeiras, teclados e artigos utilizados pelos 

clientes e funcionários no decorrer do atendimento. 

 

DOS PEDIDOS 

 

 Por todo o exposto, vem, respeitosamente, requerer: 

 

1. Seja concedida tutela de urgência para, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais) que seja determinado à Caixa Econômica 

Federal cumpra medidas preventivas de contágio da covid-19, entre as quais 

destacamos: 

 

a) reforço da prevenção individual, exigindo de funcionários e clientes a 

utilização de máscaras para proteger o nariz e a boca;  

b) instituir horário diferenciado para atendimento aos idosos; 



c) reduzir o tempo de espera no atendimento, evitando assim a aglomeração 

de pessoas;  

d) organizar o atendimento nas agências e nas salas de autoatendimento e 

nas proximidades da agência de forma a evitar concentração de pessoas, 

precipuamente através da formação de filas, preservando a recomendação de 

manter distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas, com 

demarcação no piso;  

e) disponibilizar aos clientes e funcionários, no interior das agências, álcool 

em gel 70% (setenta por cento) e frequente desinfecção de objetos e 

superfícies como corrimão, maçanetas, canetas, cadeiras, teclados e artigos 

utilizados pelos clientes e funcionários no decorrer do atendimento. 

 

2. Seja a parte demandada citada para, querendo, apresentar Contestação; 

3. Seja intimado o Ministério Público Federal para atuar no presente feito; 

4. Ao final, seja julgada inteiramente PROCEDENTE a pretensão autoral, 

ratificando o pedido liminar; 

 

Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito. 

 

Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

 

Pede deferimento. 

Escada, 06 de maio de 2020. 

 

 

KLAUSTTERMAN WALLACE WEVERTON DOS SANTOS LIMA 

ADVOGADO 

OAB/PE 40.653 

  


