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DECISÃO

 

Vistos, etc.

SINDICATO DOS EMP EM ESTAB BANC NO EST DE SERGIPE, pleiteia tutela antecipada de urgência
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, BANCO BRADESCO S/A, BANCO
ITÁU UNIBANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO PAN 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 tutela provisória de urgência é mecanismo que permite a entrega da prestação jurisdicional 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. 

 

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 de 2020 como
feriados estaduais e municipais, respectivamente, antecipando os feriados de 08/07 e 24/06 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
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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  DO  ESTADO  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, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO LOSANGO S/A, BANCO BMG
S/A, e ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 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  se  mostram  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  visem evitar  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.

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 perigo
a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população” ou serviços 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
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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, já que um
serviço poderá ser considerado essencial mas não ter características de inadiável, e sempre atrelada ao
bem maior a ser protegido, que é a vida, cuja proteção é albergada no artigo 5º, caput, da Carta Magna.

No caso específico do Estado de Sergipe, e como constante na Decisão atacada, Dados levantados 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  cada  12 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,  deverá  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  DO
ESTADO  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,  BANCO
DAYCOVAL S/A, BANCO LOSANGO S/A, BANCO BMG S/A, e ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E
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 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 causa contempla
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  de  saque  do  auxílio
emergencial, sendo um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores
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individuais (MEI), autônomos e  desempregados, e  tem por objetivo fornecer proteção emergencial no
período de  enfrentamento à  crise  causada  pela  pandemia  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, BANCO BRADESCO
S/A, BANCO ITÁU UNIBANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO PAN 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 ou programas/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 do COVID-19 no Estado de Sergipe.

 

Indefere-se  a  tutela  de  urgência,  ante  a  ausência  da  probabilidade  do  direito  em relação  à  Caixa
Econômica Federal, devendo suas agências permanecerem aberta  nos feriados de 22 e 25 de maio 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.
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ARACAJU/SE, 22 de maio de 2020.

LUCIANA DORIA DE MEDEIROS CHAVES
Juiz do Trabalho Titular
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