
RECOMENDAÇÃO N.º 006/2020-GDPG/DPE/AM

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas
atribuições  conforme  o  art.  134,  caput,  da  Constituição  da  República;  Lei
Complementar nº 80/1994 e Lei Complementar Estadual no 1/1990

CONSIDERANDO o estado de pandemia da COVID-19, causada pelo novo
coronavírus, anunciado pela Organização Mundial da Saúde, no último dia 11 de
março de 2020; 

CONSIDERANDO a  declaração  de  Emergência  em  Saúde  Pública  de
Importância  Nacional  (ESPIN),  nos  termos  da  Portaria  no  188  do  Ministério  da
Saúde, de 3 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO a Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus; 

CONSIDERANDO  o  Decreto  nº  42.061,  de  16  de  março  de  2020,  que
declara situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO  o estado de calamidade pública declarado por meio do
Decreto nº 42.100, de 23 de março de 2020;

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública no município de Manaus,
para enfrentamento da pandemia de COVID-19, declarado por meio do Decreto nº
4.787, de 23 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020 e o Decreto
nº  10.292,  de  25  de  março  de  2020  que  
regulamentam a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços
públicos e as atividades essenciais, dentre os quais a atividade bancária; 

CONSIDERANDO a Circular nº 3.991, de 19 de março de 2020, que dispõe
sobre  o  horário  de  atendimento  ao  público  nas  dependências  das  instituições
financeiras  e demais instituições autorizadas a funcionar  pelo Banco Central  do
Brasil enquanto perdurar a situação de risco à saúde pública decorrente do novo
coronavírus; 
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CONSIDERANDO as orientações para o atendimento especial nas agências
bancárias,  expedidas  pela  Federação  Brasileira  de  Bancos  -  FEBRABAN i,
notadamente as que restringem o limite de pessoas no interior das agências; 

CONSIDERANDO as frequentes notícias a respeito das longas filas que se
formam nas agências bancárias de Manaus,  a  despeito  das recomendações de
segurançaii; 

CONSIDERANDO o exponencial crescimento do número de casos no Brasil,
especialmente no Amazonas que, até a data de 09/04/2020, já registra 899 casos e
40 óbitosiii;

CONSIDERANDO a iminência do colapso do sistema de saúde no estado,
que conta com mais de 90% da capacidade de leitos de UTI ocupados iv; 

CONSIDERANDO que a saúde é um direito social, humano e fundamental de
todas e todos,  dever do Estado, enquanto pilar  do direito  à vida e à dignidade,
insculpidos na Constituição da República de 1988 (art. 1º, III; art. 5º, caput; art. 6º,
caput; art. 196, caput);

 CONSIDERANDO que  promover  o  bem  de  todos,  sem  preconceitos  e
quaisquer formas de discriminação, constitui um objetivo do Estado brasileiro (art.
3º,  IV,  CRFB/88)  e  que  é  vedado  à  União  criar  distinções  entre  brasileiros  ou
preferências entre si (princípio da igualdade: art. 5º, caput; art. 19, III, CRFB/88);

CONSIDERANDO que  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos
estabelece em seu artigo XXV que “toda pessoa tem direito a um padrão de vida
capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação,
vestuário,  habitação,  cuidados  médicos  e  os  serviços  sociais  indispensáveis,  o
direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou
outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu
controle.”,

RESOLVE RECOMENDAR A TODOS OS BANCOS EM FUNCIONAMENTO
NO ESTADO DO AMAZONAS que:

1.  Disponibilizem  tendas,  na  área  externa das  respectivas  agências
bancárias,  em  número  suficiente para  comportar  aqueles  que  aguardam
atendimento, observadas as orientações quanto à distância mínima necessária, a
fim de evitar a longa exposição dos consumidores às duras condições climáticas;

2.  Disponibilizem  nas  tendas  referidas  materiais  de  higiene  pessoal,
necessários à prevenção do covid-19, tais como álcool em gel, toalhas de papel e
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demais que se fizerem adequados;

3. Seja feita a desinfecção dos caixas eletrônicos por, no mínimo, 03 (três)
vezes durante o horário de expediente bancário, a fim de eliminar eventuais focos
de infecção nos interiores das agências bancárias;

Expeça-se ofício  a  todos  os  bancos  do  estado,  encaminhando  esta
recomendação, para que dela tomem ciência e informem se acatarão as medidas
recomendadas, concedendo-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para resposta,
a ser remetida para o endereço eletrônico: gabinete@defensoria.am.gov.br. 

Cientifique-se de  que  a  ausência  de  resposta  ou  o  não  acatamento  da
presente recomendação poderão gerar a adoção de outras medidas que se façam
necessárias para fazer cessar a situação de risco à saúde pública. 

Publique-se no sítio e no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do
Estado do Amazonas, objetivando a transparência da atuação institucional, no que
concerne ao tema exposto, à população amazonense. 

Manaus, 13 de abril de 2019.

                                                                  

Ricardo Queiroz de Paiva
Defensor Público Geral do Estado do Amazonas

Thiago Nobre Rosas
Subdefensor Geral do Estado do Amazonas

 

3



i https://portal.febraban.org.br/noticia/3429/pt-br/
https://portal.febraban.org.br/noticia/3434/pt-br/
iihttps://d24am.com/amazonas/prefeitura-recomenda-que-bancos-organizem-as-filas-para-evitar-  
aglomeracao/
https://www.acritica.com/channels/coronavirus/news/apesar-de-orientacoes-bancos-seguem-com-
aglomeracoes-em-manaus
https://bncamazonas.com.br/municipios/bancos-expoem-manauaras-contagio-coronavirus/ 
https://oglobo.globo.com/economia/mesmo-com-pandemia-bancos-registram-filas-nas-agencias-no-quinto-
dia-util-do-mes-24355150
iiihttps://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/09/amazonas-confirma-40-por-novo-coronavirus-e-  
numero-de-casos-sobe-para-899.ghtml
https://d24am.com/coronavirus-no-amazonas/sobe-para-899-os-casos-de-novo-coronavirus-no-amazonas/ 
iv https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/perto-do-colapso-por-coronavirus-amazonas-e-1o-
estado-a-trocar-de-secretario-da-saude.shtml
https://theintercept.com/2020/04/08/coronavirus-manaus-uti-colapso/
https://d.emtempo.com.br/amazonas/197253/colapso-na-saude-do-am-secretario-da-susam-diz-que-pode-
acontecer
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/05/prefeito-de-manaus-diz-que-saude-do-
estado-entrou-em-colapso-e-faz-apelo.htm
https://d24am.com/coronavirus-no-amazonas/sistema-de-saude-do-estado-esta-com-95-dos-leitos-
ocupados/

https://d24am.com/coronavirus-no-amazonas/sistema-de-saude-do-estado-esta-com-95-dos-leitos-ocupados/
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https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/05/prefeito-de-manaus-diz-que-saude-do-estado-entrou-em-colapso-e-faz-apelo.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/05/prefeito-de-manaus-diz-que-saude-do-estado-entrou-em-colapso-e-faz-apelo.htm
https://d.emtempo.com.br/amazonas/197253/colapso-na-saude-do-am-secretario-da-susam-diz-que-pode-acontecer
https://d.emtempo.com.br/amazonas/197253/colapso-na-saude-do-am-secretario-da-susam-diz-que-pode-acontecer
https://theintercept.com/2020/04/08/coronavirus-manaus-uti-colapso/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/perto-do-colapso-por-coronavirus-amazonas-e-1o-estado-a-trocar-de-secretario-da-saude.shtml
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https://d24am.com/coronavirus-no-amazonas/sobe-para-899-os-casos-de-novo-coronavirus-no-amazonas/
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/09/amazonas-confirma-40-por-novo-coronavirus-e-numero-de-casos-sobe-para-899.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/09/amazonas-confirma-40-por-novo-coronavirus-e-numero-de-casos-sobe-para-899.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/mesmo-com-pandemia-bancos-registram-filas-nas-agencias-no-quinto-dia-util-do-mes-24355150
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