
            
 
 

         
 

 
 

 

 Brasília – DF, 14 de abril de 2020. 
OF FENAG 009/2020. 

 
Ilmo. Sr. 

PEDRO DUARTE GUIMARÃES 

Presidente da Caixa Econômica Federal 

 

Assunto:  Medidas Protetivas para o Atendimento do Auxílio Emergencial  

 

Senhor Presidente, 

 

1 As determinações emanadas por V.Sa. para que houvesse a imediata 

disponibilização do Auxílio Emergencial foram decisivas, culminando com o 

desenvolvimento de aplicativo em tempo exíguo e envolvimento das equipes das 

agências para viabilização do atendimento, merecendo justo reconhecimento da mídia 

nacional e internacional. 

2 Dentro da sua competência, a CAIXA tem adotado diversas  medidas 

necessárias, para minimizar o risco de disseminação do Novo Coronavírus, ao mesmo 

tempo em que garante o atendimento à população, nesse momento tão crucial para 

todos. 

3 A despeito de todos os esforços empreendidos, tais medidas correm seríssimo 

e iminente risco de colapso, dada a desproporção entre a quantidade de beneficiários 

e a capacidade física e operacional das unidades de atendimento, com sérias 

ameaças à integridade física de empregados e cidadãos. 

4 Há relatos de motins e depredação, causando pânico às equipes de 

atendimento, desprovidas de segurança compatível com a gravidade dos fatos.  

5 Na maioria das vezes, as forças de segurança pública, quando demandadas, 

alegam não possuir capacidade e competência para atuar no controle de fluxo de 

pessoas e na prevenção de incidentes, o que reforça o temor de que a situação possa 

fugir do controle. 

6 As ações regionalizadas e locais, de acionamento das autoridades policiais, 

para garantir a integridade física dos colaboradores e da população não tem 

alcançado o resultado esperado e necessário, o que requer uma ação centralizada, 

através dos órgãos maiores de segurança pública. 

7 O enaltecimento que a sociedade faz à Caixa, neste princípio de atendimento 

ao Auxílio Emergencial, pode se transformar em críticas severas e responsabilização 



            
 
 

         
 

 
 

 

pela ocorrência de fatos de extrema gravidade, com consequente risco de imagem e 

patrimonial da Instituição.  

8 Em algumas localidades, o Ministério Público já sinaliza que cabe à Caixa a 

responsabilidade pela manutenção da ordem, mesmo nos espaços públicos onde a 

população se aglomera no aguardo de atendimento. 

9 Assim, senhor presidente, rogamos que V.Sa. interceda junto às autoridades 

de todos os níveis, em especial o Ministério da Segurança Pública, para que a ordem 

possa ser estabelecida e preservada a integridade física das pessoas, através do 

acionamento do aparato de segurança e, ainda, com o envolvimento dos órgãos de 

ação social para atendimento e orientação aos beneficiários do Programa. 

10 A FENAG se coloca à disposição para, dentro de suas possibilidades, colaborar 

no que for necessário. 

 

 


