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AÇÃO/RECURSO: MANDADO DE SEGURANÇA N°0000141-
41.2020.5.20.0000

ORIGEM: T.R.T. DA 20ª REGIÃO

Ref. Processo nº 0000327-43.20205.20.0007

PARTES:

 IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL S/A

 JIMPETRADO: UÍZO DA VARA DO TRABALHO PLANTONISTA

 LITISCONSORTES NECESSÁRIOS: SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO ESTADO DE SERGIPE,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DE
SERGIPE S/A, BANCO BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO PAN S/A, BV FINANCEIRA S/A
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DAYCOVAL
S/A, BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO, ASSOCIAÇÃO DE
POUPANCA E EMPRÉSTIMO POUPEX, BANCO BMG S/A

 DESEMBARGADORA RELATORA: VILMA LEITE MACHADO AMORIM

Vistos, etc. 

 impetra Mandado de Segurança, com pedido liminar, em face de ato doBANCO DO BRASIL S/A
MM. Juízo da Vara do Trabalho Plantonista, pretendendo cassar a decisão proferida pela autoridade indigitada
coatora, nos autos da Ação Civil Coletiva nº 0000327-43.2020.5.20.0007 proferida nos seguintes termos:

s, etc.Visto

SINDICATO DOS EMP EM ESTAB BANC NO EST DE SERGIPE, pleiteia tutela antecipada deurgência a

fim de que não haja a abertura da agências do BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO NORDESTE DO

BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE, BANCOBRADESCO S/A, BANCO ITÁU

UNIBANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCOPAN S/A, BV FINANCEIRA S/A,

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO LOSANGO S/A, BANCO BMG S/A, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA

E EMPRÉSTIMO POUPEX, e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nos feriados de 22 e 25/05/2020 (f. 30) e,

ainda, de não abrir no sábado para a Caixa Econômica Federal.

À análise.

A provisória de urgência é mecanismo que permite a entrega da prestação jurisdicional tutela antes de

encerrado o processo de conhecimento. Entretanto, somente será concedida quando houver elementos que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
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Conforme informações trazidas no exórdio, o objetivo das referidas antecipações é aumentar o período de

isolamento social para reduzir a expansão do Coronavírus.

Inicialmente, cumpre destacar que os feriados antecipados são diretamente relacionados ao trabalho e de

competência da respectiva Edilidade, civil e religioso. Logo, não há questionamento quanto a possibilidade de

antecipação.

No que se refere à possibilidade de se abrir em feriados, as legislações do Estado e do Município(Lei n.º 112

/2020 e Lei n.º 5.310/2020), em seus artigos 1º, definem os dias 22 e 25 de maio de2020 como feriados

estaduais e municipais, respectivamente, antecipando os feriados de 08/07 e24/06 e como já consta da inicial,

os bancos são tidos como atividades essenciais.

A situação peculiar em que o mundo vive trouxe desafios das mais variadas montas a serem analisados e

corrobora-se com todo o cuidado e arrimo presentes na fundamentação da decisão do MSCiv 0000110-

21.2020.5.20.0000, do TRT20, da lavra do ilustre Desembargador Dr. Josenildo dos Santos Carvalho, onde se

demonstra a preocupação com os avanços da pandemia. Contudo, para a análise da questão, faz-se necessária a

divisão em dois grupos: os bancos do BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A,

BANCO DOESTADO DE SERGIPE - BANESE, BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITÁU UNIBANCO S

/A,BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO PAN S/A, BV FINANCEIRA S/A,

BANCODAYCOVAL S/A, BANCO LOSANGO S/A, BANCO BMG S/A, e ASSOCIAÇÃO DE

POUPANÇAE EMPRÉSTIMO POUPEX, e a Caixa Econômica Federal.

Pede-se vênia para transcrever trechos da decisão acima referida a serem utilizados como Fundamentação: "A

análise da controvérsia está atrelada à situação anômala vivenciada pela sociedade em face da pandemia que

assola o mundo, decorrente da Covid-19, e a preocupação das autoridades em conseguir prover, em virtude da

rápida disseminação da doença, um mínimo de estrutura médica para socorrer os doentes, atentando-se que até

o momento não se tem conhecimento de remédio eficaz ou vacina, para se contrapor ao avanço da moléstia.

Com efeito, vivemos atualmente com uma pandemia global, causada pelo novo coronavírus(COVID-19),

doença que se proliferou pelo mundo, causando perdas de vidas humanas e abalando a economia, com a OMS,

em 30 de janeiro de 2020, declarando Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), o

mais alto nível de alerta da Organização, previsto no Regulamento Sanitário Internacional, conforme noticia o

site https://nacoesunidas.org/omsdeclara- coronavirus-emergencia-de-saude-publica-internacional/. No Estado

de Sergipe, o aumento exponencial de casos do novo corona vírus foi destaque recente na imprensa nacional.

Neste sentido, a Organização Mundial de Saúde vem orientando os governos para a necessidade do isolamento

social visando o achatamento da curva de contágio e mortes consequentes, medida essa que vem surtindo efeito

quando devidamente aplicado, atentando-se que há necessidade de se manter em funcionamento aquelas

atividades econômicas que semostram essenciais, já que necessárias à manutenção vital da comunidade

atingida.

Certo que entendendo que a atividade econômica se reveste de extrema importância no equilíbrio da sociedade

como um todo, não menos certo é que o momento é de extrema gravidade, sendo dever das autoridades

constituídas estabelecerem mecanismos que vi semevitar a configuração de uma tragédia social pelas mortes

sem a devida assistência médica.

Neste cenário, surge a discussão, ora em análise, sobre o fechamento de estabelecimentos e serviços durante o

período do isolamento causado pela pandemia. Na União, nos Estados e Municípios surgiram Leis, Medidas

Provisórias e Decretos tratando do tema, e estabelecendo, em comum, o funcionamento de atividades e serviços

considerados "essenciais". No Estado de Sergipe foi publicado o Decreto nº 40.567, de 24.03.2020, que em seu

artigo 3º estabeleceu que as atividades relativas ao setor industrial e de construção civil, em todo o Estado de

Sergipe,poderiam ser realizadas desde que observadas, de forma obrigatória, determinações que ali especificou.
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Na esfera da União Federal, a expressão "atividades essenciais" consta na Medida Provisória(MP) 926, de

2020, regulada pelo Decreto nº 10.282, publicado no mesmo dia da MP. O Decreto definiu como atividades

essenciais aquelas "indispensáveis ao atendimento das necessidades .inadiáveis da comunidade, assim

considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em Portanto, atividades ou serviços perigo a

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população" essenciais seriam os que necessitam, de forma

excepcional, manter seu funcionamento, mesmo ante o isolamento social e a quarentena, de modo que o

isolamento cede lugar a situações que expõe a população a risco na sua segurança, saúde e sobrevivência.

Perceba-se que os serviços e atividades considerados essenciais estão diretamente ligados às necessidades

básicas da coletividade, tendo lastro na supremacia do interesse público em face do privado.

Lembre-se que o direito à vida vem em primeiro lugar na sequência de direitos individuais, sendo pressuposto

para os demais direitos. Isso significa que não faria sentido declarar a existência dos demais direitos

fundamentais se não fosse garantido o direito à vida.

Assim, na análise da essencialidade dos serviços deverá se atentar para a sua inadiabilidade, jáque um serviço

poderá ser considerado essencial mas não ter características de inadiável, esempre atrelada ao bem maior a ser

protegido, que é a vida, cuja proteção é albergada no artigo5º, da Carta Magna.

No caso específico do Estado de Sergipe, e como constante na Decisão atacada, Dadoslevantados pela Fiocruz

(disponível em https://portal.fiocruz.br/noticia/ritmo-do-crescimento-demortes- por-covid-19-aumenta-em-

estados-como-ma-rs-e-se) apontam que o Estado de Sergipe é o estado da federação que apresentou o maior

ritmo de crescimento no número de mortos por COVID-19 no Brasil, passando de uma duplicação no número

de fatalidades a cada12 dias para cada 06 dias, o que representa vertiginosa elevação, não se tendo

conhecimento que o sistema de saúde esteja capacitado para absorver tal crescimento de casos.

Atente-se que o alegado desrespeito, pelo Judiciário, à independência e à harmonia dos poderes, pelo

Impetrante, não se configura, até porque nos atos normativos dos poderes executivos há a previsão de serviços

essências, cabendo ao Judiciário promover a análise de tal pertinência ante a grave situação, aqui frisando que

tal análise, como anteriormente tratado,d everá levar em conta o binômio necessidade/inadiabilidade, e sempre

atrelado ao bem maior,que é a vida.

Registre-se, e aqui atrelado às obras de construção civil, especificamente com respeito à Decisão hostilizada,

vê-se que ali fora ressalvado os casos de construção e manutenção de hospitais e unidades de saúde, de serviços

policiais e do corpo de bombeiros, além de outros serviços elencados pela legislação como essenciais, ou para a

realização de serviços urgentes que podem provocar danos estruturais.

Cabe realçar que o isolamento social e a quarentena, indicadas pelas autoridades sanitárias, são medidas de

emergência, com prazo determinado, como forma de evitar a propagação do Covid-19, em respeito ao bem

jurídico maior, a preservação da vida, de modo que a definição de serviços e atividades essenciais não lhe

sobrepõe, sendo que o funcionamento e abertura de estabelecimentos, serão analisadas em função do objetivo

maior, de defesa da vida humana,sempre atentando, nesse momento, para a possibilidade de retomada da

normalidade."

Quanto ao BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO DOESTADO

DE SERGIPE - BANESE, BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITÁU UNIBANCO S/A,BANCO

SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO PAN S/A, BV FINANCEIRA S/A, BANCODAYCOVAL S/A,

BANCO LOSANGO S/A, BANCO BMG S/A, e ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇAE EMPRÉSTIMO

POUPEX, não é razoável a exigência de que seus empregados trabalhem em data em que houve a antecipação

de feriado. Não se enxerga nenhuma causa que justifique o trabalho do empregado. As situações excepcionais

de compensação bancária e outras, com a decretação do feriado, serão perfeitamente atendidas posto que tem

respaldo legal para a prorrogação. Ademais, qualquer cliente bancário pode utilizar-se de autoatendimento ou
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mesmo fazer uso de aplicativos nos smartfones. Logo, não se vislumbra qualquer prejuízo com a antecipação

dos feriados, visando a resguardo a saúde dos empregados e da comunidade.

Porém, no que se refere aos empregados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, a causacontempla

situação similar as exceções apontadas no MSCiv 0000110-21.2020.5.20.0000, acima referido e parcialmente

transcrito. A CEF é a responsável, nesse momento, pelo serviço desaque do auxílio emergencial, sendo um

benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI),

autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à

crise causada pelapandemia do Coronavírus - COVID 19. Configura-se, assim, em bem de primeira

necessidade -numerário para, dentre outras coisas, a alimentação - e o repentino fechamento afrontaria o direito

constitucional de sobrevivência - possibilidade de adquirir dinheiro para se alimentar -direito consagrado

constitucionalmente pelo bem maior de direito à vida.

Aqui se poderia questionar a ponderação realizada em relação ao direito à vida dos empregados pela exposição

ao risco do coronavírus, entretanto se tem duas colocações a serem feitas.Primeiro, o risco de exposição é uma

possibilidade, enquanto que a necessidade de alimentos é concreta. Segundo, o caso é típico de ponderação de

interesse quando envolve direito à dignidade de terceiros. Nessa situação, a ponderação não se faz apenas com

o respeito à dignidade do trabalhador, mas com a dignidade do terceiro que em virtude da situação criada - a

ausência na prestação do serviço - poderia causar um dano muito maior a quem não deu causa.

Contudo, como a demanda foi ajuizada às 22h25min do dia 21/05/2020, fora do horário de plantão e que se

reiniciou hoje às 08h e, ainda, a necessidade de apreciação de outra liminar que foi protocolizada antes,

entende-se pela perda do objeto da proibição da abertura das agências no dia 22/05/2020, tendo em vista que já

aconteceram.

  Assim, defere-se a tutela de urgência para determinar que o BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO

NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE, BANCOBRADESCO S/A,

BANCO ITÁU UNIBANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCOPAN S/A, BV

FINANCEIRA S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO LOSANGO S/A, BANCO BMG S/A, e

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX não abram as suas agências nos feriados 25 de

maio de 2020, sob pena de multa de 200.000,00. Os valores serão revertidos, após consulta à comunidade e

cadastramento de órgãos e entidades, a instituições ouprogramas/projetos públicos ou privados, de fins não

lucrativos, que tenham objetivos filantrópicos a serem indicados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

TRABALHO, preferencialmente para a utilização na aquisição de insumos e equipamentos para o combate à

epidemia doCOVID-19 no Estado de Sergipe.

 Indefere-se a tutela de urgência, ante a ausência da probabilidade do direito em relação à CaixaEconômica

Federal, devendo suas agências permanecerem aberta nos feriados de 22 e 25 demaio de 2020, bem como abrir

no sábado.

Autoriza-se a notificação das partes através dos meios eletrônicos, Whatsapp e contato telefônico, e caso não

seja possível, por oficial de justiça.

Cumpra-se com urgência

Argumenta o que segue:

…][
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10.Ocorre que a decisão de base olvidou para o fato de que o Banco do Brasil S.A. também figura como

Instituição Financeira oficial responsável pela prestação de serviços de pagamento dos auxílios financeiros

emergenciais do Governo Federal, conforme demonstram a documentação em anexo.

11.Assim, a manutenção do fechamento das agências bancárias violam não só direito líquido e certo do Banco

ora Impetrante, como também implicam em flagrante prejuízo aos trabalhadores beneficiários do programa

federal, que irão receber o crédito do auxílio financeiro emergencial em contas correntes e de poupança

mantidas no Banco do Brasil.

12.Outra questão que não foi ponderada pela decisão que deferiu a tutela de urgência, diz respeito ao fato de o

Banco do Brasil exercera função de Custodiante à Ordem do Banco Central do Brasil, o que significa dizer que,

dentre as suas atribuições, está a de atender às necessidades de suprimento de numerário para o Sistema

Financeiro Nacional.

 13.Dessa forma, se mantida a decisão pelo fechamento das agências bancárias do Banco Impetrante,

haverá a interrupção do serviço de distribuição de numerário oriundo do Banco Central e consequente

descontinuidade da atividade de suprimento de numerário das Instituições Financeiras no Estado de

Sergipe, inclusive para as agências bancárias da Caixa Econômica Federal.

14.Assim, considerando que o saque de numerário por meio dos terminais de autoatendimento é considerado

serviço essencial à população, há risco de interrupção deste serviço e consequente suspensão do pagamento do

auxílio financeiro emergencial do Governo Federal.

Destaca o que segue:

[…] o Banco do Brasil, como instituição financeira de atuação em todo o território nacional, está obedecendo

rigorosamente toda a legislação atinente à matéria em apreço, especialmente a MP 926 de 20/03/2020 que

alterou a Lei nº 13.979 de 06/02/2020, o Decreto nº 10.282 de 20/03/2020 que regulamenta a Lei nº 13.979

para definir os serviços públicos e atividades essenciais, o Decreto nº 10.292 de 25/03/2020 que altera o

Decreto nº 10.282 de 20/03/2020, a Circular Bacen nº 3.991/2020, bem como os Decretos Estaduais e

Municipais sobre o assunto.

16.Com isso, o Banco do Brasil implementou Ações de Proteção voltadas ao combate da pandemia do

CORONAVÍRUS, com reforço do serviço de limpeza e higiene das agências, com disponibilização de álcool

em gel para funcionários e clientes, efetivação do distanciamento entre as pessoas, realização de horário de

atendimento diferenciado, autorização de trabalho remoto, através de home office para alguns funcionários,

isolamento domiciliar daqueles enquadrados em grupo de risco, visando à proteção da saúde do seu corpo

colaborativo, bem como de toda a coletividade.

17.Efetivamente, não constam, dos autos, qualquer prova no sentido de que o Banco Impetrante não estaria

adotando medidas com o fito de prevenir a disseminação da doença COVID-19, situação essa que colocaria em

risco a saúde e a vida dos trabalhadores e da própria sociedade.

18.Com a devida vênia, a decisão, conforme exarada, viola direito líquido e certo do Impetrante, pois, além de

contrariar as disposições do Decreto Federal n º10.292, de 25 de março de 2020, e Decreto Estadual/SEnº40.

576, de 16 de abril de 2020,que consideram essenciais todas as atividades bancárias, o ato emana

determinações que implicam prejuízos à coletividade, razão pela qual há de ser cassada por esse Egrégio

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região.
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Acrescenta que:

0.Na decisão de ID 1e289d4, o Juízo de base reconhece a essencialidade dos serviços de atendimento2

prestados pela Caixa Econômica Federal, a semelhança das exceções apontadas nos autos do MSCiv 0000110-

21.2020.5.20.0000, por ser aquela Instituição Financeira responsável, nesse momento, pelo serviço de saque

do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal.

21.Contudo, conforme demonstrado acima, o Banco do Brasil, ora Impetrante, também exerce função

essencial na execução do programa criado pelo Governo Federal, uma vez que também é Instituição

Financeira pagadora do auxílio emergencial de R$ 600, pago por três meses, a trabalhadores de baixa

renda prejudicados pela pandemia do covid-19, e de acordo com o aprovado na Lei Federal nº 13.982,

de 02 abril de 2020.

Noticia, ainda, que está realizando o pagamento do auxílio emergencial do Governo Federal aos
beneficiários que possuem conta-corrente ou poupança na mencionada instituição bancária.

Assevera, mais adiante, o seguinte:

3.Observa-se, portanto, que os fundamentos adotados pela decisão de ID. 1e289d4, ao indeferir a tutela de2

urgência em relação aos empregados da Caixa Econômica Federal, aplicam-se integralmente ao Banco do

Brasil, por ser Instituição Financeira oficial também responsável pela prestação de serviços de pagamento dos

auxílios financeiros emergenciais do Governo Federal, sob pena de, em caso de manutenção do fechamento das

agências do ora Impetrante, afronta ao direito constitucional de sobrevivência, conforme reconheceu a decisão

ora combatida.

24.Vale ressaltar que o auxílio financeiro no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) não é único benefício

emergencial pago através do Banco do Brasil.

25.Conforme a documentação ora anexada, o Impetrante também está realizando o pagamento do Bem -

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda, programa do Governo Federal, instituído pela

Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, como objetivo de preservar o emprego e a renda, garantir a

continuidade das atividades dos trabalhadores e das empresas, bem como reduzir o impacto social decorrente

das consequências da pandemia de COVID-19.

26.Todas as informações sobre o pagamento do Bem podem ser obtidas através do site do Banco do Brasil

https://www.bb.com.br/pbb/bem/sobreprograma#/:

[…]

  27.Assim, a decisão de ID 1e289d4, restringe atividade considerada essencial, conforme previsão legislativa

federal, incorrendo em intolerável interferência do Poder Público na esfera privada, cerceando o livre exercício

da atividade econômica insculpido no artigo 170 da Constituição Federal/1988, ainda mais quando provado o

cumprimento, pelo Banco, das medidas legais e das recomendações exaradas das autoridades públicas

competentes no combate à pandemia do COVID-19.
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28.Não há dúvidas de que o fechamento das agências bancárias do Banco Impetrante, conforme determinado

pela decisão atacada, fragiliza ainda mais o suprimento das necessidades da população, pois impedirá que a

população receba o pagamento dos benefícios emergenciais concedidos pelo Governo Federal, além do

recebimento de pensões, aposentadorias, salários, dentre outros programas assistenciais.

29.Por certo que, nesse momento de crise, com as necessidades da população represadas, a proximidade do

final do exercício de um mês e o início do outro, o fechamento das agências bancárias não protege a população

e não garante a saúde dos funcionários.

Pontua que:

31.Efetivamente, a interrupção do funcionamento das Agências bancárias dos Bancos Reclamados, na cidade de

Aracaju (SE), no dia 25/05/2020, vai represar os atendimentos dos beneficiários dos programas emergenciais do

Governo Federal e, consequentemente, gerará um aumento na demanda do atendimento, quando da reabertura,

gerando assim aglomeração de pessoas nas agências, situação que deve ser evitada neste momento, vez que

aumentará o potencial risco da população.

32.Não se pode deixar de considerar o fato de que estamos nos aproximando do período mais conturbado

 do atendimento bancário. São nos últimos dias do mês que se encerra e nos primeiros dias do mês

subsequente que são pagos os salários, benefícios, pensões.Junta aos autos os cronogramas de pagamento de

pensões e aposentadorias do INSS.

Alega que:

5.A presença física do funcionário é essencial, tanto para o exercício das atividades típicas, como das3

atividades acessórias ou de apoio O Banco já tomou as providências exigidas no Decreto Federal n. º 10.282

/2020 e IN n. º 21/2020 do Ministério da Economia.

36.O cumprimento das determinações das autoridades competentes, já diminuem o potencial de atendimento do

Banco. Com as restrições impostas pela decisão ilegal proferida, será impossível fazer frente à demanda que se

aproxima.

37.Conforme já fora dito, a manutenção da decisão proferida terá efeitos opostos ao pretendido. A diminuição

do potencial de atendimento disponível, já afetado pelos termos de autodeclaração e funcionários que

trabalham de forma remota, aumentará o tempo de permanência do cliente (considerado individualmente) no

interior da agência, potencializando as aglomerações no seu entorno.

38.A medida imposta pela decisão de primeiro grau acabará por onerar ainda mais o Poder Público e

 potencializar o risco de transmissão fora do ambiente da agência ou no seu entorno,inclusive de pessoas

que integram os grupos de risco.

Requer que:
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[...] seja reconhecida a ilegalidade da decisão proferida, o direito líquido e certo do impetrante e, na forma do

item II, da Súmula n.º 414 do TST, conceder a segurança pleiteada para cassar os efeitos da decisão de ID

1e289d4, na forma do artigo 13 da Lei n.º 12.016/2009, para que seja revogada totalmente a tutela de urgência

deferida, porquanto a interrupção do atendimento das agências bancárias, em Aracaju (SE), no dia 25/05/2020,

na verdade contribuirá para a aglomeração de pessoas, quando da reabertura das Agências, mormente no período

de pagamento que se aproxima, fato que esse que se tem mostrado evidente (art. 374, I, CPC/2015).

:Lança, ainda, os seguintes argumentos

41.Necessário ainda ressaltar que o Banco do Brasil exerce a função de Custodiante à Ordem do Banco Central

do Brasil, pelo que, dentre suas atribuições,está a de atender às necessidades de suprimento de numerário para o

Sistema Financeiro Nacional, nos termos Contrato de Formalização da Assunção da Custódia de Numerário em

anexo,

42.Este é o único canal de distribuição de numerário do Sistema Financeiro, poiso Banco Central atende

exclusivamente ao Banco do Brasil, que, por sua vez, repassa o numerário recebido às demais Instituições

Financeiras (IF).

 43.Insta, ainda, esclarecer que o Banco Central possui tesourarias apenas em 09(nove)Unidades da Federação.

O Estado de Sergipe não conta com representação do Bacen.

44.Assim, para atendimento às Instituições Financeiras, o Banco do Brasil utiliza de sua estrutura de agências e

tesourarias regionais distribuídas em todo o território nacional, dando capilaridade à distribuição de numerário

oriundo do Bacen, inclusive no Estado de Sergipe.

45.Diante disso, em caso de manutenção da interrupção das atividades das dependências do Banco

Impetrante, conforme determinado pela decisão atacada,haveria descontinuidade na atividade de

suprimento de numerário de todo o Estado de Sergipe.

46.Considerando que o saque de numerário por meio dos terminais de autoatendimento e caixas é considerado

serviço essencial à população, há risco de interrupção deste serviço.

47.Importa destacar que o risco de desabastecimento ocorrerá tanto no Banco do Brasil, quanto nas

demais Instituições Financeiras, inclusive para a Caixa Econômica Federal, o que acarretará,

consequentemente, a suspensão do processo de pagamento de auxílios emergenciais à população.

Postula que:

9.Dessa forma, também por este motivo, requer seja reconhecida a ilegalidade da decisão proferida, o direito4

líquido e certo do impetrante e conceder a segurança pleiteada para cassar os efeitos da decisão de ID

1e289d4, para que seja revogada totalmente a tutela de urgência deferida, porquanto a manutenção da

interrupção das atividades das dependências do Banco Impetrante gerará a descontinuidade na atividade de

suprimento de numerário de todo o Estado de Sergipe, havendo o risco de desabastecimento tanto no Banco do

Brasil, quanto nas demais Instituições Financeiras, inclusive para a Caixa Econômica Federal, o que

acarretará, consequentemente, a suspensão do processo de pagamento de auxílios emergenciais à população.
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    Pelo exposto, considera que o fumus boni iuris e o periculum in mora estão comprovados, aduzindo que:

 

95.A prova carreada ao presente mandado de segurança faz transparecer a urgência e a necessidade de

suspensão, até o julgamento final, do remédio impetrado.96.Está em curso, desde o dia 09/04/2020, o

pagamento Do benefício financeiro emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), aos trabalhadores de

baixa renda prejudicados pela pandemia do COVID-19, e de acordo com o aprovado na Lei 13.982, de 02 abril

de 2020, são milhares de clientes do Banco Impetrante que irão receber o crédito em conta corrente e de

poupança mantida nesta Instituição Financeira, muitos deles integrantes do grupo de risco e que dependem,

para ter acesso aos bens básicos de consumo, como alimentos, vestuários, água, luz e, especialmente,

medicamentos, das atividades típicas prestadas pelas instituições financeiras.

97.Coincidentemente, essas pessoas não têm por costume ou falta de condições acesso às inovações

tecnológicas e necessitam de atendimento físico para a satisfação de suas obrigações e não são só os idosos,

mas os integrantes das parcelas mais simples da população.98.Efetivamente, a interrupção do funcionamento

das Agências bancárias dos Bancos Reclamados, na cidade de Aracaju (SE), no dia 25/05/2020, vai represar os

atendimentos dos beneficiários dos programas emergenciais do Governo Federal e, consequentemente, gerará

um aumento na demanda do atendimento, quando da reabertura, gerando assim aglomeração de pessoas nas

agências, situação que deve ser evitada neste momento, vez que aumentará o potencial risco da população.

99.Além disso, o Banco do Brasil exerce a função de Custodiante à Ordem do Banco Central do Brasil, pelo

que, dentre suas atribuições, está a de atender às necessidades de suprimento de numerário para as Instituições

Financeiras em funcionamento no Estado de Sergipe, que não possui representação do Bacen.

100.Assim, considerando que para atendimento às Instituições Financeiras localizadas no Estado de Sergipe,o

Banco do Brasil utiliza de sua estrutura de agências e tesourarias para realizar a distribuição de numerário

oriundo do Bacen, razão pela qual, em caso de manutenção da interrupção das atividades das dependências do

Banco Impetrante haverá a descontinuidade na atividade de suprimento de numerário e o risco de

desabastecimento, inclusive para a Caixa Econômica Federal, coma suspensão do processo de pagamento de

auxílios emergenciais à população.

101.Esse é o quadro atual. A urgência e a necessidade da suspensão da decisão de ID. 1e289d4evidencia a

necessidade do deferimento de liminar, na forma do inciso III, do artigo 7º da Lei n. º 12.016/2009.

103.As restrições impostas ao Banco, na decisão proferida, consideradas as necessidades das pessoas físicas

deaquisição de bens de necessidade básica, colocam em risco a segurança da população, em evidente afronta ao

disposto no § 1º, do artigo 3º, da Lei n. º 13.979/2020.

104.A decisão, conforme proferida, é ilegal, afronta as disposições do §§ 8º, 9º e 11, do artigo 3º da Lei Federal

n. º 13.979/2020 c/c, § 1º, incisos XX e XXV, §§ 2º, 3º, do artigo 3º do Decreto Federal n. º 10.282/2020, com

a redação conferida pelo Decreto Federal n. º 10.292, de 25 de março de 2020, que qualifica as atividades

típicas, acessórias e de apoio das instituições financeiras, como essenciais em todo o território nacional e, como

tal, não podem sofrer solução de continuidade.

105.Nessa seara parece evidente que o interesse público deve prevalecer em relação aos interesses privados, em

que pese, a extrema importância dada pelo Banco, enquanto empregador, à saúde de seus funcionários. Porém,

no conflito aparente desses interesses, deve prevalecer o interesse coletivo. Nesse aspecto, o exercício pleno

das atividades típicas, acessórias e de apoio das instituições financeiras, qualificadas como essenciais no

Decreto Federal nº10.282/2020e no Decreto Estadual nº 40.576/2020, editado pelo Governo do Estado de

Sergipe.
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106.Dessa forma, nos termos do inciso III, do artigo 7º da Lei n. º 12.016/2020 c/c artigo 300 do Código de

Processo Civil, requer seja deferida medida liminar determinando a suspensão dos efeitos da decisão proferida

no marcador ID 1e289d4,até julgamento final da ordem requerida.

É o Relatório, aprecia-se.

 Tem-se como possível se obter medida liminar cautelar, inaudita altera pars, no Mandado de
 Segurança, desde que existentes os pressupostos para a sua concessão, quais sejam, plausibilidade da alegação (Fu

mus boni juris) e urgência da prestação jurisdicional(Periculum in mora).

A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama, além da plausibilidade do direito,
 a demonstração do periculum in mora, que se revela na premência da prestação jurisdicional, evitando que,

 quando da decisão final, o pleito deduzido em juízo não tenha mais eficácia. A tutela de urgência cautelar
pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300, do CPC/2015).

Deve-se verificar, no caso em apreço, como fumaça do bom direito, se os requisitos da Tutela
Antecipada foram observados, ou seja, restar evidenciado que, além da urgência, o direito material estará em risco
se não houver a concessão da medida.

Mencionado mecanismo, vale ressaltar, possibilita a entrega da prestação jurisdicional antes do término
do processo de conhecimento, sem acesso a todos os elementos probatórios, sendo necessário que se vislumbre, de
plano, nos termos do art. 300 do CPC/2015, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, sem que haja perigo da irreversibilidade da decisão.

No caso dos autos, objetiva o Impetrante seja cassada decisão liminar proferida em sede de Tutela
Antecipada que, com base na antecipação do feriado de 24 de junho para 25 de maio, pela Lei nº 5.310, de 21/05
/2020, determinou o fechamento das agências bancários no município de Aracaju.

Ressalte-se que o objetivo da antecipação foi o de conter o aumento da propagação
da COVID-19 no município de Aracaju, com o intuito de garantir o direito à saúde e a
redução do risco de contágio.

A despeito de a atividade bancária ser considerada essencial, como lembrado pelo Impetrante, durante
esse período de pandemia todas as agências bancárias têm permanecido fechadas, sem nenhuma discussão, durante
os sábados, domingos e feriados, exceto algumas agências da Caixa.
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A Caixa Econômica Federal é a responsável pelo Auxílio Emergencial concedido pelo Governo Federal
destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados,
visando a fornecer o numerário de R$600,00 para auxiliar no enfrentamento da crise causada pelo Coronavírus-
COVID-19.

A solicitação do auxílio é realizada pelo aplicativo "Caixa Auxílio Emergencial" e, na hipótese de o
interessado não possuir conta bancária, utiliza-se o aplicativo "Caixa Tem", que automaticamente gera uma conta
digital.

Se necessário sacar o valor, o interessado dirigir-se-á à casa lotérica ou a agências da Caixa. Em todos
os finais de semana, vale gizar, algumas agências da Caixa ficam abertas em todo o Brasil, para realização dos
saques.

Para quem tem conta em outros bancos, a despeito de a solicitação do benefício ser feita
exclusivamente pela Caixa Econômica Federal, possível o crédito direto em conta-corrente ou conta poupança em
outras instituições bancárias, podendo, inclusive, ser utilizados os canais digitais para movimentar a conta sem sair
de casa e o cartão de débito.

Para os clientes do Banco do Brasil que façam jus ao benefício e que possuam conta-corrente ou
poupança ativa, é aberta poupança vinculada, com variação 73, através da qual os beneficiários da referida
instituição poderão realizar transferências para contas e saques nos caixas eletrônicos, Banco24Horas, etc,

 conforme informações contidas no https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/beneficios-
emergenciais/auxilio-emergencial#/

A necessidade de abertura de agências no feriado, com a presença de empregados, pelo exposto, só
remanesce para a Caixa Econômica Federal, para atender àqueles que não possuem contas em outras instituições
bancárias ou na própria Caixa Econômica Federal.

O pagamento do Benefício Emergencial é realizado diretamente na conta do beneficiário, indicado pelo
empregador ao Ministério da Economia, que deve ser obrigatoriamente de sua titularidade, não havendo
necessidade da abertura de agência.

 No tocante à alegação de que o Banco do Brasil exerce a função de Custodiante à Ordem do Banco
Central do Brasil, suprindo de numerário o Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos Contratos de
Formalização da Assunção da Custódia de Numerário (IDs e9a8d76, 6967ad3 e c671c99), razão assiste ao
Impetrante.

O Banco do Brasil atua como custodiante sendo responsável por, à ordem do Banco Central, deter e
administrar a custódia de numerário não-monetizado, com a finalidade de acolher depósitos e pagar saques de
numerário às instituições financeiras bancárias, além de outas atribuições.
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Em assim sendo, deve permanecer o Banco do Brasil em funcionamento apenas interno,
exclusivamente, para suprimento de numerário no Estado de Sergipe, se necessário, sem   contud, descuidar da
utilização dos EPIs pelos empregados que exercem tal atividade.

Os requisitos autorizadores previstos no art. 300, do CPC/2015 para Tutela Antecipada, pelas razões
expostas, estão presentes na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, com a ressalva, apenas, do
funcionamento interno do Banco do Brasil, em sua função de custodiante, para suprimento de numerário do

  Estado de Sergipe, revelando-se o fumus boni iuris para concessão parcial da liminar.

  O periculum in mora no pedido de abertura das agências no dia 25/05/2020..
 

  Assim, em sede de cognição incompleta, vislumbra-se razão para DEFERIR PARCIALMENTE A
 LIMINAR, determinando  o funcionamento apenas interno do Banco do Brasil, exclusivamente para suprimento

de numerário no Estado de Sergipe, se necessário,   sem contudo descuidar da utilização dos EPIs pelos
empregados que exercem tal atividade.

 Notifiquem-se as partes e o Ministério  Público do  Trabalho  por meios eletrônicos,da presente decisão
Whatsapp e contato telefônico, e caso não seja possível, por Oficial de Justiça.

Cumpra-se com urgência.

Demais providências serão tomadas após a distribuição do feito.
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