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DECISÃO
  

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da Caixa
Econômica Federal, da União e do Estado do Maranhão, objetivando, em sede de tutela provisória de

urgência, determinação aos Requeridos para que adotem medidas necessárias à organização do atendimento

nas agências da Caixa Econômica Federal no Estado do Maranhão, bem como que a União construa uma

solução compartilhada com todo o sistema bancário nacional, de modo a proporcionar o compartilhamento da

base de dados processados e da rede de tecnologia por todas as instituições financeiras de varejo no país,

com vistas ao pagamento dos benefícios em questão.
 

Sustenta que, nesse momento delicado decorrente da pandemia do Covid-19, é necessário

colocar em prática melhores medidas com vistas à preservação da saúde das pessoas que se dirigem às

agências da Caixa Econômica Federal, evitando-se a propagação da doença, que vão desde a organização

das filas e alocação de pessoas no interior do banco, até à orientação das pessoas à utilização das

ferramentas virtuais do banco, e a racionalização do atendimento, nas agências físicas, das pessoas que as

procuram para receber o pagamento de benefícios sociais e auxílios emergenciais.
 

Consigna que em razão das aglomerações se estenderem à área externa do banco, com filas e

grande movimentação de pessoas nas imediações das agências, a presente ação almeja compelir a União o

Estado do Maranhão a garantir a segurança e a ordem pública nos referidos locais, assegurando o

distanciamento social entre as pessoas, a ordenação urbana, bem como realizando policiamento ostensivo de

forma a proteger as pessoas que se dirigem à instituição financeira.
 

Argumenta, ainda, que diante da franca incompatibilidade da solução técnica e política que

concentrou o pagamento do Auxílio Emergencial cujos recursos foram lançados a saldo da chamada poupança

digital, busca-se ainda condenar a União ao dever de construir solução compartilhada com todo o sistema

bancário nacional, de modo a proporcionar o compartilhamento da base de dados processados e da rede de

tecnologia por todas as instituições financeiras de varejo no país, com vistas ao pagamento dos benefícios em

questão.
 

Requereu a distribuição da presente demanda por dependência em relação à Ação Civil Pública
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de nº 1020843-58.2020.4.01.3700, que tramita neste Juízo.
 

Juntou documentos.
 

Os autos vieram conclusos.
 

É o breve relatório. Decido.
 

Para a concessão das tutelas provisórias antecipadas (satisfativas) e/ou cautelares deve haver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao

resultado útil do processo (periculum in mora).
 

Em juízo de cognição sumária, entendo que deve ser deferido o pedido de tutela provisória de

urgência. Explico.
 

Primeiramente, observo que parte dos pedidos de urgência ora apresentados já foram deferidos

no processo de nº 1020843-58.2020.4.01.3700. Desse modo, resta apenas confirmar aquela decisão, com a

sua respectiva fundamentação, outrora prolatada.
 

A República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º,

III, CF) e como um dos objetivos fundamentais a promoção do bem de todos (art. 3º, IV, CF).
 

Como forma de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana e a promoção do

bem de todos, o legislador constituinte afiançou o direito à vida e a saúde (art. 6º, CF), tendo o Estado a

obrigação de garantir a universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde pública (art.196,

CF).
 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
  

Pois bem, é de conhecimento geral a gravidade da situação causada pela pandemia do Covid-

19, exigindo de todas as instituições, inclusive as que prestam serviços bancários, grandes esforços para a

concretização da proteção ao direito constitucional à saúde, especialmente pela visível incapacidade

operacional do sistema de saúde de dar resposta à demanda, ocasionando, portanto, pesadas consequências

negativas para a população caso não sejam realizados investimentos para a prevenção do contágio.
 

Destarte, as medidas sanitárias que dificultam a proliferação do coronavírus antes de ser uma

obrigação decorrente de relação de consumo é uma obrigação que deriva do próprio direito à vida e à saúde de

todos os que precisam dos serviços bancários.
 

 Demais disso, é fato notório (art. 374, I, CPC) que as agências da Caixa Econômica Federal,

em especial as do Maranhão, não estão apresentando um serviço eficiente, em razão, é claro, da grande

demanda decorrente de pagamento do programa social do Governo Federal para o enfretamento da pandemia.
 

No entanto, isso não é suficiente para desobrigar a Instituição Financeira a apresentar medidas

para evitar a proliferação do vírus causador da pandemia.
 

Com efeito, pelo lapso temporal que persiste esse problema, resta evidente que, caso a Caixa

Econômica Federal tenha tomado algumas medidas para obliterá-lo, estas se mostraram ineficientes, pois
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ainda há notícias de aglomerações e de falta de medidas sanitárias, exsurgindo, com isso, a obrigação da

Instituição Financeira em tomar medidas para evitar a proliferação do vírus e para garantir a segurança dos

usuários do sistema bancário.
 

Noutro ponto, observa-se que as filas para atendimento na Instituição Financeira estão

ultrapassando os limites territoriais das agências e se distribuindo pelas áreas adjacentes, surgindo também,

com isso, a obrigação do Estado de zelar pela manutenção da ordem pública, especialmente a segurança dos

clientes e dos empregados da Instituição Financeira.
 

Por fim, a Lei 13.982/20 estabeleceu medidas excepcionais de proteção social a serem

adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus (Covid-19), especialmente o auxílio operacional que será operacionalizado e pago,

em 3 (três) prestações mensais, por instituições financeiras públicas federais, conforme § 9º, do art. 2º da

indigitada Lei. Vejamos:
 

“§ 9º O auxílio emergencial será operacionalizado e pago, em 3 (três) prestações mensais, por

instituições financeiras públicas federais, que ficam autorizadas a realizar o seu pagamento por meio

de conta do tipo poupança social digital, de abertura automática em nome dos beneficiários, a qual

possuirá as seguintes características”:
  

Apesar das consequências positivas da política de recomposição de renda, a escolha somente

da Caixa Econômica Federal para pagamento dos benefícios terminou por revelar que somente esta Instituição

Financeira não possuía infraestrutura bancária para suportar toda a demanda, o que fez com que tivesse

enormes filas com aglomerações de pessoas, de forma a facilitar a proliferação do coronavírus num dos

momentos mais críticos do sistema de saúde do Estado.
 

Destarte, em razão de dispositivo legal não determinar que a operacionalização do pagamento

do auxílio emergencial se desse apenas pela Caixa Econômica Federal, bem como em privilégio ao princípio

da eficiência que baliza a Administração Pública na realização de seus atos, bem ainda em razão do princípio

da dignidade da pessoa humana, entendo que deve a União construir uma solução compartilhada capaz de

oportunizar o saque do auxílio emergencial através da rede disponibilizada pelas demais instituições

financeiras federais.
 

Assim, com essas considerações, entendo presente a verossimilhança das alegações (fumus

boni iuris).
 

A urgência da medida (periculum in mora), por sua vez, decorre da própria necessidade de se

resguardar a incolumidade dos usuários dos serviços bancários.
 

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar: i) à União 
que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, implemente, no âmbito territorial do Estado do Maranhão, solução

técnica capaz de oportunizar o saque do auxílio emergencial através da rede disponibilizada pelos demais

instituições financeiras federais (art. 3º , §9º , da Lei n. 13.982/20), a exemplo do Banco do Brasil S.A., com o

compartilhamento e oferta de suas infraestruturas de rede compartilhamento de dados, processamento de

pagamentos, compensações bancárias ou qualquer outra solução técnica elegível pela equipe econômica do

Ministério da Economia, a fim de viabilizar o saque dos benefícios em toda a rede bancária; ii) à Caixa
Econômica Federal que, no prazo concedido na ação civil pública de nº 1020843-58.2020.4.01.3700, cumpra

as medidas lá adotadas, e no prazo de 3 (três) dias, a contar da intimação desta decisão, cumpra as medidas

ora deferidas que não foram naquela ação determinadas, até enquanto durar o período pandêmico, a fim de

que dificultem a proliferação do vírus que causa a COVID-19, em especial: a) organizar as filas nos ambientes
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internos e externos das agências, inclusive com sinalização horizontal, respeitando um distanciamento mínimo

de 2 (dois) metros; b) limitar o número de clientes em atendimento, evitando a aglomeração de pessoas,

fixando a permanência de, no máximo duas pessoas por grupo familiar, para que seja possível manter a

distância mínima de segurança de dois metros entre pessoas nas filas dos caixas e corredores; c) organizar as

filas nos ambientes internos e externos das agências, destinando, também, atendimento preferencial de idosos

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por

crianças de colo, portadores de necessidades especiais, conforme disposto no artigo 1º da Lei nº 10.048/00; d)

disponibilizar aos usuários do serviço bancário, antes de adentrarem ao estabelecimento, álcool em gel 70% ou

água e sabão; e) manter todos os terminais de caixa rápido em pleno funcionamento; f) disponibilizar pessoal

suficiente, a fim de que os serviços sejam prestados de forma eficiente e segura aos seus empregados e aos

consumidores; g) realizar campanhas para uso dos portais virtuais; h) higienizar, constantemente, o espaço

interno das agências bancárias, inclusive caixas eletrônicos; i) disponibilizar aqueles empregados que estão

atuando home-office também no atendimento e orientações aos clientes, por meio de telefone, e-mail e outras

ferramentas, a fim de contribuir com a redução dos atendimentos físicos nas unidades; e j) comprovar a

solicitação/requisição de apoio ao Estado do Maranhão e aos Municípios respectivos, sedes de todas as

agências da Caixa do Estado, com vistas a garantir o respeito às ordens de restrição e interdição das ruas

próximas às agências e destinadas à formação das filas, assegurando que os bloqueios possibilitem que as

marcações sejam feitas no pavimento asfáltico ou outra solução adequada; iii) ao Estado do Maranhão que,

no prazo de 3 (três) dias, a contar da ciência, disponibilize Plano de Contingência para a crise sanitária, com a

inclusão da ação de policiamento ostensivo nos arredores de todas as agências das Caixa do Estado, durante

o expediente bancário, de forma a proteger as pessoas que se dirigem ao banco para receber valores, bem

como que preste apoio a partir da solicitação manifestada pela Caixa, especialmente em garantir o respeito às

ordens de restrição e interdição das ruas próximas às agências e destinadas à formação das filas, assegurando

que os bloqueios possibilitem que as marcações sejam feitas no pavimento asfáltico ou outra solução

adequada, orientando a população, requisitando a intervenção e o apoio municipal, através das guardas

municipais, órgãos municipais de transito ou outro indicado pelo Prefeito Municipal;
 

Fixo, de logo, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de

descumprimento desta ordem judicial, a ser revertida para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD).
 

Intime-se o Autor para ciência.
 

Citem-se os Requeridos para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal, bem como

intimem-se para cumprimento.
 

Com a apresentação das peças de defesa, intime-se o Autor para apresentar réplica.
 

Oportunamente, concluam os autos para sentença.
 

Cumpra-se com urgência.
 

São Luís (MA), 2020 (data da assinatura eletrônica).
 

CLODOMIR SEBASTIÃO REIS
 

Juiz Federal da 3ª Vara
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