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DECISÃO 

Trata-se de Mandado de Segurança interposto pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL em face do Prefeito de Catalão/GO, objetivando 
a concessão de medida liminar inaudita altera parte, para suspender a 
eficácia do Decreto Municipal n.º 195/2021, em face da Caixa, garantindo-
se a abertura da referida instituição bancária, bem como de lotéricas e 
correspondentes Caixa no Município de Catalão/GO, e também almejando 
a anulação do ato contido no Decreto Municipal n.º 195/2021, no período 
abrangido pelo referido decreto. 

Conforme se depreende da narrativa exposta na petição 
inicial, o Prefeito do Município de Catalão-GO, suposta autoridade coatora, 
Senhor Adib Elias Júnior, editou o Decreto Municipal nº 195 de 18 de 
fevereiro de 2021, no qual dispõe sobre a situação de emergência na saúde 
pública do município em virtude da Covid-19. 

O referido Decreto, em seu artigo 2º, determinou o 
fechamento de todas as atividades do Município, pelo período de 8 (oito) 
dias, iniciados a partir de 19/02/2021 (de 19/02/2021 a 26/02/2021), 
excetuadas as atividades descritas no citado artigo. 

Dentre as atividades autorizadas para manter regular 
funcionamento não se encontram inseridas as atividades bancárias e 
congêneres, atividades desempenhadas pela Impetrante, de forma direta 
ou indireta. 

A Impetrante sustenta que o funcionamento de suas 
atividades se acha ancorado no Decreto Federal nº 10282/2020 (o qual 
regulamenta a Lei Federal 13.979/2020), especificamente em seu artigo 
3º, § 1º, o qual conceitua como serviços públicos essenciais aqueles 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam 
em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Após 
conceituar o que considera como serviço público essencial, tal decreto 
enumera, de forma exemplificativa, um lista de serviços tidos como tais, 



dentre os quais: serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte 
prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil 
(inciso XX); unidades lotéricas (inciso XL); atividades de atendimento ao 
público em agências bancárias, cooperativas de crédito ou 
estabelecimentos congêneres, referentes aos programas governamentais 
ou privados destinados a mitigar as consequências econômicas da 
emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020, sem 
prejuízo do disposto nos incisos XX e XL (inciso LI).  

Nos sobreditos dispositivos legais a Impetrante indica seu 
direito como sendo líquido e certo. 

A Impetrante ainda indica, como fundamento para seu 
suposto direito, o Decreto Estadual 9653/2020, o qual reconheceu a 
atividade bancária como essencial, aduzindo em seu artigo 2º, §1º, inciso 
VIII, serem consideradas essenciais as agências bancárias e as casas 
lotéricas, conforme já disposto em legislação federal. 

A Impetrante, reconhecendo, de um lado, a competência do 
município para legislar em matéria sanitária, cita a Lei Federal 
13.979/2020, em seu artigo 3º, § 9º, inciso II, para afirmar que a a adoção 
de qualquer limitação à prestação de serviços públicos ou à realização de 
outras atividades essenciais diretamente reguladas, concedidas ou 
autorizadas pela União somente poderão ser adotadas com observância ao 
disposto no § 6º do mesmo artigo, o qual, por seu turno, afirma que as 
limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as 
reguladas, concedidas ou autorizadas somente poderão ser adotadas em 
ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador. 

Com esse raciocínio, a Impetrante afirma ter extrapolado o 
Município sua competência para legislar, o que tornaria o ato praticado 
nulo. 

Alega que, por ser regulamentada por legislação federal, com 
funcionamento restrito às normas editadas pelo Banco Central, 
necessitaria o Decreto, antes de sua edição, de articulação prévia com o 
Banco Central, sob pena de restar violado o § 6º do artigo 3º da Lei 
13.979/2020. 

Aponta como ato violador de seu direito líquido e certo a 
edição do Decreto Municipal 195/2021, sem o o reconhecimento da 
essencialidade dos serviços bancários e congêneres. 

A Impetrante argumenta que o serviço por ela prestado faz 
parte da linha de frente ao próprio enfrentamento da Pandemia e suas 
consequência à sociedade, alegando que o funcionamento das agências é 
imprescindível para pagamento do fundo emergencial criado pelo governo, 



salários, benefícios previdenciários, sociais (bolsa família, seguro 
desemprego, FGTS, PIS) e outros. 

Quanto à concessão da medida liminar, assenta que estará 
impedida de exercer suas atividades, causando sério prejuízo aos menos 
afortunados, que são justamente aqueles que procuram as agências 
bancárias, presencialmente, em razão de não possuírem acessos aos canais 
virtuais oferecidos pelos bancos. 

No que tange ao perigo da demora, afirma que haverá um 
agravamento da situação das filas de atendimento, no momento em que 
houver o retorno das atividades. 

A Impetrante apresentou como prova do ato coator cópia do 
Decreto Municipal 195/2021, informes eletrônicos e vídeos. 

Em despacho inicial, restou ordenada a vista dos autos ao 
MPF, para manifestação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

O Ministério Público Federal, em sua manifestação, ponderou, 
primeiramente, que a saúde, enquanto direito fundamental, deve ser 
assegurada pelo Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) 
por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doenças e de outros agravos. 

Demonstrou que, por meio do julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 6341, o STF entendeu que o Presidente da 
República pode dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e 
atividades essenciais, preservadas, porém, as atribuições normativas e 
administrativas de cada esfera de governo. 

No mesmo diapasão, no julgamento da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 672, a qual teve por objeto 
omissões e atos comissivos do Poder Executivo Federal, praticados no 
contexto da pandemia do COVID-19, o STF garantiu o exercício da 
competência concorrente dos governos estaduais e distrital e suplementar 
dos governos municipais. 

Todavia, o ente Ministerial asseverou em seu parecer que, no 
caso concreto, observa-se que, ao impedir completamente o 
funcionamento de empresa pública federal, cuja atividade é reconhecida 
como essencial, o Decreto Municipal nº 198/2021, da Prefeitura de 
Catalão/GO, ofende o disposto no art. 3º, § 1º do Decreto Federal nº 
10282/2020, o qual, ao regulamentar a Lei nº 13979/2020, reconhece as 
atividades praticadas pela impetrada como essenciais. 



O MPF afirmou também que a CEF é responsável pelo 
pagamento de vários benefícios sociais, inclusive o auxílio emergencial, 
não podendo a população carente ficar privada desse atendimento. Desta 
forma, o referido chefe do Poder Executivo municipal, ao editar referido 
decreto, somente agiria dentro da competência que lhe é atribuída pela 
Constituição Federal, e sem que esse seu agir pudesse ser interpretado 
como em desconformidade com as regras federais pertinentes, se não 
impedisse o desenvolvimento de atividades ditas essenciais, mas apenas 
lhes restringisse parcialmente o exercício. 

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou-se 
pela concessão da segurança para determinar ao impetrado que se 
abstenha de impedir o completo funcionamento da Caixa Econômica 
Federal, seus correspondentes bancários e casas lotéricas, no município de 
Catalão/GO, em razão do disposto no Decreto Municipal 195/2021, sem 
prejuízo de eventual limitação do horário de atividade pela própria 
Empresa Pública, se achar necessário. 

É o relatório. DECIDO. 

Inicialmente, verifico que está presente a competência da 
Justiça Federal para a análise do feito, já que figura como parte impetrante 
a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, cujo interesse 
jurídico atrai o processamento para este juízo, tendo em vista o disposto 
no art. 109 da Constituição Federal. 

O Decreto Municipal contestado determina, ao não arrolar o 
serviço bancário dentre aqueles que considera essenciais, a suspensão, por 
8 (oito dias), no âmbito do Município de Catalão/GO, do atendimento ao 
público nas agências bancárias, lotéricas e correspondentes bancários da 
Caixa Econômica Federal, a partir de 19/06/2021. 

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio excepcional, 
garantido constitucionalmente contra ato de autoridade pública ou de 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 
5º, item LXIX, Constituição Federal), existindo algumas ressalvas quanto 
a concessão de medida liminar, regulamentado atualmente pela Lei 
12.016/2009. 

O artigo 7º, da lei 12.016/09, estabelece os elementos para se 
deferir a medida liminar, apontando o seu inciso III, que conceder-se-á 
liminar em mandado de segurança quando for relevante o fundamento e 
do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se deferida ao 
final. 

Em outras palavras, necessário que se visualize justificativa 
plausível para o deferimento liminar, que se consubstancia em prova 



importante da alegação e risco de ineficácia caso seja mantido o ato 
questionado. 

Verifica-se que o Impetrante carreou aos autos o impugnado 
Decreto Municipal n° 195/2021, o qual, ao elencar as atividades cujo 
funcionamento restou autorizado, não enumerou a atividade bancária, 
pertinente à Impetrante. 

Por seu turno, o Decreto Federal 10.282 de 20/03/2020, que 
regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, especificamente 
em seu artigo 3º, § 1º, incisos XX, XL, e LI declarou como serviços públicos 
essenciais os serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte 
prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, 
as unidades lotéricas e as atividades de atendimento ao público em 
agências bancárias, cooperativas de crédito ou estabelecimentos 
congêneres, referentes aos programas governamentais ou privados 
destinados a mitigar as consequências econômicas da emergência de saúde 
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020, sem prejuízo do disposto nos 
incisos XX e XL. 

Não obstante o STF tenha, de forma didática, esclarecido a 
competência para regulamentação das atividades tidas ou não como 
essenciais como concorrente e suplementar, há que se achar um equilíbrio 
entre a Saúde Pública e o exercício da atividade econômica, já que ambas 
estão intrinsecamente interligadas. Há que se preservar de forma mínima 
o acesso a bens e serviços para um mínimo existencial. 

Nesse ponto, tenho que o fechamento total das agências 
bancárias da Impetrada acarretará uma cadeia de malefícios que 
inviabilizará a essência e finalidade do próprio Decreto Impugnado. 

De fato, ao passo em que permite a abertura de supermercados 
e congêneres, farmácias, distribuidores e revendedores de gás, dentre 
outros,  nega a abertura das agências bancárias, onde, sobretudo os menos 
afortunados, poderiam munir-se de provisão financeira para aquisição de 
seus itens de subsistências, nos estabelecimento que permitiu a abertura. 

Não se pode presumir que a totalidade da população tenha 
acesso a mecanismos eletrônicos para substituição do dinheiro corrente, 
da moeda fisicamente falando. Ainda há, sobretudo dentre aqueles que são 
beneficiários de programas sociais, como Auxílio Emergencial, Seguro 
Desemprego, Benefício de Prestação Continuada, dentre outros, uma 
grande parcela da população que depende de comparecimento a agências 
bancárias físicas, dentre as quais as da Impetrada, a fim de receberem seus 
benefícios. Nesse ponto, notória a posição da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL como participante (em certos casos de forma exclusiva) do 
pagamento de inúmeros benefícios sociais. 



Assim analisando, tenho por presentes os requisitos para a 
interposição da ação mandamental, posto que juntado aos autos o 
DECRETO MUNICIPAL que tolhe, de forma total, o funcionamento das 
agências bancárias da Impetrada. 

Verifico presente a probabilidade do direito invocado, sendo 
relevantes os motivos em que se funda a inicial, sendo inegável a qualidade 
do Impetrante como prestador de serviços bancários. 

Presente o perigo do dano, dada a provável irreversibilidade 
do direito vindicado, caso não amparado de forma liminar. 

Nesse passo, o risco de ineficácia da medida, mostra-se 
evidente, visto que, se não for proferida a ordem nesse momento, tanto a 
Impetrante quanto a coletividade estarão sujeitas a variados prejuízos, 
inclusive, o risco, em potencial, de dificultar aos cidadãos o efetivo apoio 
no enfrentamento da mencionada pandemia do COVID-19. 

Entretanto, não vislumbro, em relação às agências lotéricas e 
correspondentes bancários, necessidade de permanecerem em 
funcionamento, ao menos em sede desta restrita cognição sumária, seja 
pelo curto período em que ficarão fechados, seja pelo fato de as atividade 
por elas exercidas, no que pertine àquelas que são tidas por essenciais, 
poderem ser desempenhadas por outros meios, seja nas próprias agências, 
seja em outros canais, como caixas eletrônicos, transações pela rede 
mundial de computadores e outros. 

Ademais, o próprio espaço físico que, via de regra, é ocupado 
pelas agências lotéricas e pelos correspondentes bancários inviabiliza a 
adoção das necessárias medidas de segurança sanitária, situação essa que 
não se repete nas agências bancárias, que possuem estrutura e espaço físico 
adequados para o cumprimento das medidas de segurança recomendadas. 

Assim sendo, CONCEDO PARCIALMENTE A 
SEGURANÇA em sede LIMINAR, para suspender os efeitos do ato 
coator (Decreto do Município de Catalão n.º 195), especificamente na parte 
que se refere à atividade bancária da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a 
qual deverá funcionar de forma restrita, atendendo exclusivamente ao 
pagamento e/ou regularização de benefícios sociais e previdenciários, 
permanecendo válidos os efeitos do aludido decreto para demais atividades 
desempenhadas pela Impetrante. 

Determino, pois, que a autoridade coatora se abstenha de 
determinar o fechamento total das agências da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL no Município de Catalão, por conta do Decreto 195/2021. 



Deverá a Impetrante adotar medidas sanitárias rigorosas, 
dentre as quais: a) controle de aglomeração de pessoas, limitando o 
número de pessoas/clientes dentro do estabelecimento, bem como fazer 
controle efetivo das eventuais filas que se formam no exterior do 
estabelecimento, cuidando para que seja respeitado o distanciamento 
mínimo, e controlando a utilização de máscaras, por todos os que, interna 
ou externamente, buscam o serviço da Impetrante; b) manter distância 
mínima de 2 metros entre clientes; c) evitar a formação de fila e, se esta for 
inevitável, seja mantida a distância mínima acima referida, mesmo fora do 
estabelecimento; d) disponibilizar, às suas expensas, máscaras para todos 
os funcionários e clientes que não a possuírem, como reforço da prevenção; 
intensificar as ações de limpeza; e) disponibilizar, às suas expensas, álcool 
em gel 70% aos clientes; f) proceder dentro das agências, através de 
cartazes/folders, a divulgação das medidas de prevenção e enfrentamento 
da pandemia Coronavírus g) manter em quarentena dos funcionários que 
apresentarem sintomas de COVID-19. 

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, 
no prazo de 10 (dez) dias (artigo 7º, I, da Lei 12.016/09), bem como a 
intime sobre o teor da liminar, com urgência, para cumprimento. A 
notificação poderá ser efetuada, excepcionalmente, em caráter de 
urgência, por meio do endereço eletrônico indicado na petição inicial, bem 
como pessoalmente, pela própria Impetrante, a qual apresentará ao 
Impetrado cópia da presente decisão, que servirá como Mandado de 
Intimação/Notificação, para o fim de dar efetividade aos preceitos aqui 
proferidos. Após a devolução dos autos à Vara de origem, esta fará a 
notificação regular, tão somente para fins processuais. 

Ato contínuo, dê-se ciência do feito ao órgão de representação 
judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no 
feito. 

Após, vista ao Ministério Público. 

Goiânia-GO, 20 de fevereiro de 2021. 

  

MARK YSHIDA BRANDÃO 

JUIZ FEDERAL 

  

 


