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ADMINISTRATIVO.  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.

AGLOMERAÇÃO  DE  PESSOAS  NOS  ENTORNOS  DAS

AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PANDEMIA

DA  COVID-19.  AÇÕES  PARA  PREVENÇÃO  E

CONTENÇÃO  DE  CONTÁGIO.

ISOLAMENTO/DISTANCIAMENTO  SOCIAL.  CONTROLE

DAS FILAS PELA EMPRESA PÚBLICA. NECESSIDADE DE

AÇÃO  CONJUNTA  COM  OS  ENTES  PÚBLICOS.

EXERCÍCIO  DO  PODER  DE  POLÍCIA.  MEDIDAS  NO

ÂMBITO  DO  PODER  DISCRICIONÁRIO  DOS  ENTES

ESTATAIS.  IMPOSSIBILIDADE,  VIA  DE  REGRA,  DE

INGERÊNCIA  PELO  JUDICIÁRIO.  DEFERIMENTO

PARCIAL DA MEDIDA DE URGÊNCIA.

DECISÃO

1 - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF) , o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

(MPT) e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE (MP/SE) propõem a presente AÇÃO CIVIL

PÚBLICA (ACP) (id. 4058500.3695191), em face da UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SERGIPE e  CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL - CEF, objetivando a concessão de tutela da urgência, inaudita altera pars, com a

finalidade de:

A) Determinar  à  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL que,  durante  o  período  de

emergência em saúde pública por Covid-19, em todas as suas agências situadas no

Estado de Sergipe:

a.1) Organize as filas dos clientes que aguardam atendimento fora da agência, para

que  mantenham  a  distância  mínima  de  2  metros  entre  as  pessoas,  conforme

preceitua o Ministério da Saúde15, mediante marcação dos lugares em que devem

se posicionar em toda a extensão da fila;
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a.2) Disponibilize funcionários (seja do próprio quadro, seja através de contratação

de terceirizados), devidamente equipados com equipamento de proteção individual

- EPI, para realização permanente das atividades descritas no item "a.1", os quais

devem verificar e orientar a observância do distanciamento mínimo de 2 metros nas

filas durante todo o período de atendimento, acompanhados do devido auxílio das

forças de segurança pública no local, conforme discriminado nos pedidos seguintes.

a.3) proceda ao agendamento dos atendimentos de clientes, bem como promova a

distribuição de senhas com hora marcada para atendimento, como forma de reduzir

as filas de espera fora das agências;

a.4)  realize  triagem de  pessoas  nas  filas,  viabilizando  a  permanência  nas  filas

apenas das pessoas cujo atendimento dentro da agência seja imprescindível;

a.5) retome o horário de expediente normal;

a.6) Divulgue campanha publicitária de desestímulo à ida às agências, valendo-se,

quando necessário, de meios alternativos, além da difusão em televisão e rádio.

B) Determinar ao ESTADO DE SERGIPE que garanta a presença da Polícia Militar

nas áreas externas das agências da Caixa situadas em seu território,  durante o

horário de funcionamento, para, em auxílio à Caixa Econômica:

b.1) fiscalizar, de forma permanente, o distanciamento mínimo de 2 metros entre as

pessoas nas filas  externas da Caixa Econômica Federal,  e adotar  medidas para

impedir/inibir aglomerações;

b.2) promover o policiamento preventivo e ostensivo no perímetro das filas da CEF,

além  de  prestar  auxílio  necessário  para  viabilizar  o  livre  exercício  do  poder  de

polícia Municipal,  sobretudo em relação às ações de fiscalização das Secretarias

Municipais e Guardas Municipais;

C) Determinar  À  UNIÃO  E  AO  ESTADO  DE  SERGIPE ,  para  que,  de  modo

coordenado, cumpram o que segue, durante o período de emergência em saúde

pública por Covid-19:

c.1) Busquem colaboração com o poder municipal e prestem cooperação à Caixa

Econômica Federal (CEF), apresentando plano de ação em 05 (cinco) dias úteis,

para  que  as  filas  fora  das  agências  sejam organizadas  e  fiscalizadas  de  modo

constante e diuturno, e não apenas em caráter pontual através de chamada pelo

número 190,  enquanto perdurar o atendimento nas agências bancárias da Caixa

Econômica;

c.2) Busquem colaboração com o poder municipal, em especial com as autoridades
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públicas sanitárias, apresentando um plano de ação em 05 (cinco) dias úteis, para

que sejam organizados esquemas de atendimento em que se preserve a dignidade

humana,  sem prejuízo  da  segurança  e  dos cuidados  sanitários  que  o  momento

nacional requer;

c.3) Acaso descumpridas as ordens requeridas nos itens "c.1" e "c.2", seja cominada

a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em face de

cada um dos entes (União e Estado), em benefício do FUNDO DE DEFESA DE

DIREITOS DIFUSOS (FDD).

Relata que:

Chegou  ao  conhecimento  do  Ministério  Público  Federal,  por  meio  de  notícias

amplamente veiculadas nos sites de imprensa que,  neste período de combate à

disseminação  do  novo  Coronavirus  (COVID-19),  os  sergipanos  estão  se

aglomerando na frente das agências bancárias da Caixa Econômica do Estado de

Sergipe, especialmente nas últimas semanas, para terem acesso aos seus serviços,

dentre eles recebimento de benefícios previdenciários, assistenciais e, em especial,

solicitação  de  informações  e  recebimento  do  pagamento  do  Auxílio

Emergencial instituído pelo Governo Federal através da Lei nº 13.982/2020.

O cenário  constatado  é  de  um elevado  ajuntamento  de  pessoas  em frente  às

agências bancárias, que contribuem para a disseminação do novo CORONAVÍRUS

e, portanto, representam ameaça à sua saúde, bem como de todos aqueles que

posteriormente estejam expostos ao contato com estes.

Tendo em vista que a situação ora relatada se multiplica por todo o país, a unidade

do MPF em Goiás ajuizou a Ação Civil Pública nº 1013347-93.2020.4.01.3500, em

trâmite  na  2ª  Vara  da  Justiça  Federal  de  Goiânia,  com pedido  de  antecipação

provisória de tutela liminar, em desfavor da Caixa Econômica Federal e da União

para que tomem providências no sentido de evitar aglomerações de pessoas nas

agências  da  instituição  financeira  em todo  o  país,  buscando-se  com tal  medida

impedir a ampliação dos riscos à saúde pública decorrente da pandemia do novo

coronavírus. Devido à gravidade dos fatos, o MPF requereu que a liminar tivesse

efeito  em  todo  o  território  nacional,  todavia,  apesar  de  deferida  a  providência

antecipatória,  a  decisão  proferida  limitou  os  efeitos  da  demanda  ao  âmbito

regional (Estado de Goiás), tornando-se imperativa a tomada de providências

pelo  MPF  no  Estado  de  Sergipe,  uma  vez  que  não  alcançado,  como  se

pretendia, pela tutela jurisdicional obtida.

A população sergipana, portanto, segue desprotegida, urgindo a adoção de

providências no âmbito do território deste Estado.

Com o fito de colher informações sobre a situação das filas da Caixa Econômica do

Estado de Sergipe, foi instaurado, no âmbito desta Procuradoria da República, o
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Procedimento de nº 1.35.000.000507/2020-44.

Informa que o Ministério Publico do Estado de Sergipe, por meio de sua Promotoria de

Defesa do Consumidor da Capital, integrante do Gabinete de Gerenciamento de Crise do MP/SE, expediu a

Recomendação nº 007/2020 à todas as instituições bancárias em Sergipe, visando a adoção de medidas de

vigilância sanitária frente a pandemia de Covid-19, não sendo, todavia, cumpridas pela CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL.

Salienta a realização de reunião com a participação dos três ramos do Ministério Público

em Sergipe (MPF, MPT e MP/SE) com a CEF, no dia 06 de abril de 2020. Aos questionamentos feitos pelo

Parquet, a empresa pública respondeu:

- Nas próximas semanas haverá um aumento do movimento das pessoas, por conta

dos benefícios;

- A CEF tem importância como banco público e tem enormes desafios nessa época.

- Preocupação - a saúde em primeiro lugar;

- Higienização das unidades - limpeza de mais de 6 vezes ao dia com álcool em gel

(porta de giratória, maçanetas etc);

- uso de EPI, através de dispositivo de proteção como máscaras;

-  suspensão  de  treinamento  e  reuniões  presenciais  -  grupos  de  riscos  -  estão

trabalhando em home office.

-  casos  detectados  de  Covid-19  em  funcionários:  o  protocolo  é  de  suspensão

temporária,  limpeza  total,  monitoram  de  empregados  com  sintomas  (ainda  não

houve registro);

- Atendimento na agência reduzido e passou a ocorrer na seguinte proporção, em

regime de rodízio - 70% em home office e 30% nas unidades.

-  Atendimentos  -  prioritariamente  essenciais  (saque  benefícios  do  INSS,  saque

FGTS,  saque  seguro-desemprego/seguro-defeso,  saque  bolsa-família,  saque  de

PIS, desbloqueio de cartão e senha, saque de conta salário conta corrente sem

cartão e senha (especialmente, em todos os casos citados, para aqueles sem cartão

e senha);

- Atendimento interno na agência está ocorrendo da seguinte forma:

- Atendimento qualificado de apenas 1 cliente por máquina;

- Permitida a entrada na agência de no máximo 50 % dos assentos disponíveis;
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- Horário de atendimento reduzido para de 10:00 as 14:00 (diminuir exposição dos

empregados);

-  Há  controle  de  acesso na porta  da  agência:  verifica  se  é  serviço  essencial  e

permite a entrada de só 1 pessoa por ATM;

- Preocupação é da porta pra fora, há pessoas sem consciência do dever de ficar

em casa risco de contaminação e risco de agressão e ameaças a funcionários da

CAIXA  na  área  externa  da  agência,  onde  estão  as  pessoas  que  aguardam

atendimento em fila; A CAIXA não dispõe de funcionário destacado especificamente

para organizar a fila fora da agência pois essa função não existia em seu quadro de

funcionários e entende que esse funcionário está sujeito a um risco de COVID-19

elevado e também a eventuais agressões/ameaças de clientes;

- Já foi realizada a marcação com fita em cores no exterior da CEF, organizando as

distâncias entre uma pessoa e outra na fila, sendo separadas em duas filas, uma

para entrar na agência e outra para entrar no autoatendimento, de modo a organizar

a espera para ingresso;

- Agências de Estância, Socorro, Serigy e Augusto Leite e algumas agências do

interior são as mais movimentadas.

- As pessoas nas filas não seguem as orientações dos funcionários da Caixa que

eventualmente  saem  para  a  área  externa  e  informa  a  desnecessidade  de

comparecimento  pessoal  para  a  demanda  apresentada  no  caso  concreto  e

permanece na fila, razão pela qual o funcionário fica impossibilitado de tomar outras

providências e fica sujeito a conflitos;

- Solicitam apoio do poder público para solucionar a questão, havendo grande afluxo

de  pessoas  em  razão  dos  problemas  financeiros  enfrentados  pelos  cidadãos

durante a crise e que tende a aumentar com o início do cadastramento e pagamento

do benefício social a ser pago pelo Governo Federal;

-  Ressalta  a  importância  da  caixa  no  momento  como  esse,  fazendo chegar  os

recursos a população mais carente; A CEF vai atender um público diferenciado em

relação aos demais bancos nesse período. Nesse momento de pandemia, milhões

de pessoas são clientes CEF, sobretudo as pessoas mais carentes.

- A CAIXA tem pedido apoio das prefeituras em relação às guardas;

- Reiterou que está trabalhando com apenas 30% dos empregados, colocando as

pessoas em primeiro lugar;
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- Há amarras legais em relação à contratação de vigilantes para segurança pessoal,

não sabendo se existe tal autorização legal;

- Ressaltou que a CEF tem outras vias para atendimento por meio eletrônico, mas

as pessoas, principalmente as mais carentes, procuram as agências;

- que muitas pessoas procuraram as agências para saber dos benefícios que estão

por vir;

- que houve duas mortes por COVID-19 de empregados da CEF, na Bahia e

Espírito Santo.

A CEF informou, ainda, que "suas agências têm funcionado em regime contingencial,

com quadro reduzido e apenas para a prestação de serviços essenciais, preferindo e/ou restringindo o

atendimento e acesso a determinadas operações bancárias aos meios digitais. Além disso, afirmou que as

agências estariam funcionando com cerca de 30% dos respectivos quadros de trabalhadores e,  a

aqueles que continuam operando em atendimento presencial, teriam sido repassadas orientações de proteção

e  prevenção  à  disseminação  do  vírus  e  equipamentos  de  segurança."  Apresentou,  ainda,  relação  das

agências com movimento mais intenso:

A  parte  autora  ressalta  ainda  que,  apesar  de  terem  sido  encaminhados  ofícios  ao

Comando Geral da Polícia Militar de Sergipe e à Coordenação de Vigilância Sanitária Municipal de Aracaju/SE

e Estadual, buscando a adoção de medidas, restou constatado a ausência de qualquer alteração no quadro no

que concerne a aglomerações em filas na parte externa das principais  agências da CAIXA  ECONÔMICA

FEDERAL e Lotéricas do Estado de Sergipe.

Menciona que o MPF oficiou, em 15 de abril de 2020, o Exército, por meio do Comandante

do  28º  Batalhão  de  Caçadores,  em  Sergipe,  solicitando  indispensável  auxílio  da  instituição  para  o

enfrentamento da pandemia de Covid-19, no que concerne a aglomerações em filas na parte externa das

principais agências da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e Lotéricas do Estado de Sergipe, não havendo, até o

momento, definição sobre o tema.
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Expõe que, após reuniões com Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal e com a CEF,

foi proposta a seguinte sistemática de funcionamento:

1) Colocar um gradil de fila na parte externa; é mais fácil de manter a vigilância e

evitar conflitos por furar fila; marcar a distância de 2 metros entre as pessoas na fila;

2)  Colocar  a  quantidade  de  senhas  a  serem  distribuídas  por  dia;  após  a

distribuição fecha o gradil e não há mais entrada de pessoas na fila;

3) Presença da PM/Guarda Municipal: distribuição das senhas por funcionário do

banco acompanhado do agente de segurança.  Após a distribuição,  o  agente de

segurança deve dispersar a aglomeração, orientando as pessoas;

4) Atuação das Vigilâncias Sanitárias Estadual  e  Municipal,  que  fariam  uma

ronda em cada  local  para  visualizar  a  situação e  elaborariam o  correspondente

relatório.

Ainda sobre a aludida reunião, informa que:

Ao final, restou encaminhado que a CAIXA consultaria à sede sobre instalação de

gradil  nas agências e às lotéricas, bem como sobre a distribuição de senhas de

modo a limitar o atendimento diário. Até o momento, porém, no houve resposta

formal da Caixa sobre o tema, nem a adoção de tais providências.

As Vigilâncias Sanitárias estadual e municipal restaram encarregadas na reunião de

implementar as rondas diárias com o relatório de risco sanitário dos locais, que seria

encaminhado ao Ministério Público, porém, até o momento, também não foram

remetidos os documentos.

Relata que a Polícia Militar prestou, em 16/04/2020, através do documento intitulado "Parte

n°. 048/2020 - CPMI", as seguintes informações:

"Conforme solicitado no Oficio nº. 249/MPF/MPF/PRDC/SE, encaminhado a este

CPMI através de e-mail no dia 14/04/2020, informo a Vossa Senhoria que foram

tomadas as devidas providências quanto à demanda operacional:

- PRIMEIRA FASE: Fora confeccionada Ordem de Serviço nº. 330/2020 do CPMI,

datado de 15/04/2020 aos Comandantes de Batalhões especificados no documento

em tela,  ordenando o  emprego  do  P.  O.  ordinário  na  fiscalização  das  medidas

expressas nos Decretos de nº 40.567 e 40.570/2020

- Governo do Estado de Sergipe, a fim de garantir a ordem pública, com o objetivo

de evitar  aglomerações de pessoas nas proximidades de agências bancárias da

Caixa  Econômica  e  lotéricas,  localizadas  nas  áreas  de  cada  OPM,  no  período

elencado no documento em anexo, conforme informações abaixo descritas.
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Fora também cientificado o caráter de MISSÃO, na realização de rondas e PBs com

emprego do Policiamento Ordinário, nas proximidades das agências bancárias da

Caixa  Econômica  e  de  casas  lotéricas,  priorizando  os  pontos  mais  críticos  e

horários de pico, a fim de garantir o cumprimento dos Decretos estaduais citados e

evitar a formação de aglomeração de pessoas, adotando as providências que forem

necessárias no enfrentamento da Pandemia de COVID-19. -

SEGUNDA  FASE:  Fora  estabelecido  contato  com  a  Superintendência  da  Caixa

Econômica Federal  na pessoa do Senhor Superintendente Diego Carraro, aonde

fora criado rede social whatsapp web para recebimento de demandas referente a

atuação  da  polícia  militar.  Dessa  forma solicito  a  esse  digníssimo Comando da

PMSE, que este documento seja tramitado ao MPF, em virtude do prazo ser de 72

horas ."

Expõe  que  a  Vigilância  Sanitária  do  Estado  de  Sergipe  encaminhou  ao  MPF  em

17/04/2020 o Ofício Externo nº 945/2020-SES, informando:

"A par da definição normativa de exclusivas responsabilidades, acima descrita pela

União Federal, coordenadora nacional do SNVS, vimos alegar a  incompetência

desta Coordenação de Vigilância Sanitária Estadual no tocante a adoção de

providências  no  sentido  de  auxiliar  a  organização  de  filas  nos  espaços

públicos, para que os usuários das agências bancárias e lotéricas mantenham

a distância entre os dispostos nas filas externas/área pública, com marcações

de distância afixadas no chão."

Apresenta diversas notícias dos meios de comunicação locais, todas no sentido de noticiar

a permanência das aglomerações em agências da CEF no estado de Sergipe.

Aponta  que,  apesar  dos  esforços  empreendidos,  as  aglomerações  persistem,  com  a

probabilidade de agravamento,  com o anúncio das datas de pagamento das 2ª  e 3ª  parcelas  do  auxílio

emergencial.

Discorre acerca  de fatos  sobre  o  novo  coronavírus,  enunciando  dados e  suas  fontes,

asseverando que os estudos indicam que apenas com a rápida adoção de medidas de saúde pública para

suprimir a transmissão a fim de evitar um quadro de colapso do sistema de saúde e um índice de mortalidade

muito superior.

Frisa que o distanciamento/isolamento social é estratégia que se tem mostrado eficaz no

retardamento da velocidade de propagação da doença.

Assevera que o Brasil encontra-se com taxa de contágio maior entre os países atingidos

pela Covid-19, e que a situação do Estado de Sergipe vem se agravando rapidamente.

Expõe  argumentos  acerca  do  esforço  internacional,  nacional  e  local  no  combate  ao

coronavírus, com a edição de normas jurídicas a fim de definir regras e diretrizes para o enfrentamento da

pandemia. Especifica as medidas adotadas no âmbito do Estado de Sergipe, com a expedição do Decreto nº

40.560, que decretou situação de emergência na saúde pública, em razão da disseminação do vírus Covid-19
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(novo coronavírus), elencando diversas medidas para enfrentamento da crise de saúde pública, tendo sido

estas medidas posteriormente ampliadas pelo Decreto nº  40.567,  de 24/03/2020. Aponta que os próprios

decretos do Governo Estadual preveem expressamente a obrigação de suas forças policiais e autoridades

sanitárias realizar a fiscalização do cumprimento das medidas de distanciamento social, estando incluída a

adoção de medidas para controle das aglomerações em vias públicas situadas nas imediações das agências

da CEF e causadas pelos clientes desta enquanto aguardam o atendimento.

Pontua  acerca  da  necessidade  de  auxílio  das  forças  armadas  ou  de  outra  ação  de

segurança pública dos Ministérios da Justiça e da Defesa (UNIÃO) e da Secretaria de Segurança Pública

(Polícia Militar - PM).

Pondera acerca da responsabilidade dos requeridos pela adoração de medidas de controle

sanitário em situação de pandemia, aplicando-se às instituições bancárias as regras do Código de Defesa do

Consumidor (CDC), englobando a adoção de medidas para a manutenção do distanciamento mínimo entre

seus clientes, evitando-se aglomerações.

Tece comentários acerca da necessidade de atuação, também, do Ministério da Defesa,

que determinará a necessária presença do Exercito brasileiro no auxílio de organização das filas e sobre a

atuação da Polícia Militar de Sergipe, como força de dissuasão de perturbação da ordem pública, fiscalizando

as medidas de distanciamento social e controlando aglomerações em vias públicas.

Traz e comenta decisões de 1ª instância  e  do Tribunal Regional  da 5ª Região (TRF5)

acerca do tema ora abordado.

Arrazoa acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada.

Por fim, requer a procedência do pedido para, confirmando a tutela provisória, tornando-a

definitiva.

Com a inicial, juntou documentos (ids. 4058500.3695189/4058500.3695188).

Em  petição  de  id.  4058500.3697539,  a  parte  autora  apresenta  complementação  de

informações, apontando que foi realizado acordo entre o MPE e a SMTT- Superintendência de Transporte e

Trânsito de Aracaju (id. 4058500.3697540),  para resolução do problema das aglomerações nas agências.

Informa  que  o  acordo  se  resume  ao  bloqueio  das  vias  públicas  das  cercanias  das  agências  da  CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL em Aracaju  (principais  acessos).  Esclarece  que  a  referida petição  tem o cunho

apenas  de  informar  este  Juízo,  não  interferindo  na  necessidade  de  apreciação  do  pedido  de  tutela  de

urgência. Reitera, portanto, todos os termos da inicial.

No id. 4058500.3698149, a CEF atravessa petição, apresentando as razões pelas quais

entende que não é cabível a tutela de urgência requerida na inicial.

Afirma  que  o  atendimento  presencial  nas  agências  vem  ocorrendo  apenas  para  os

serviços considerados essenciais, sendo que os demais serviços são disponibilizados nos canais remotos e

digitais. Aduz que "Esta empresa pública tem feito ainda campanha massiva para orientação de busca aos

canais alternativos digitais e todas as agências bancárias possuem informes afixados nas portas de entrada

sobre o atendimento via aplicativos de celular, endereços eletrônicos e caixas eletrônicos."

Ressalta que "a CAIXA manterá a abertura antecipada em uma hora de 1.619
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agências, exclusivamente para o atendimento aos clientes pertencentes ao grupo de risco, assim

indicados pelo Ministério da Saúde (gestantes, maiores de 60 anos e doentes crônicos), de forma a

reduzir a exposição dos mais vulneráveis ao perigo de contaminação pelo COVID-19."

Salienta a existência a existência de protocolo especial de rotina de higienização

interna e externa e "Quanto às filas, são efetuadas demarcações, inclusive na área externa, com

distanciamento de dois metros entre as mesmas (conforme comprovam as fotografias em anexo),

sendo mantidos empregados e/ou colaboradores em todos os ambientes, orientando os clientes a

manterem o  distanciamento  a  fim de  evitar  a  disseminação viral  e  prestando esclarecimentos

quanto às atividades que estão sendo realizadas presencialmente e aquelas que podem ser feitas

por outros canais."

Relembra que não há aglomeração de pessoas dentro das Unidades da CAIXA,

bem como que grande parte da população possui acesso aos meios eletrônicos para cadastro do

auxílio emergencial.

Sustenta,  portanto,  a  inexistência  dos  requisitos  autorizadores  da  tutela  de

urgência,  afirmando que  "Não  há  como  impor-se  à  CAIXA a  responsabilidade  pelo  ambiente

externo às suas agências. As aglomerações suscitadas pelos autores ocorrem em área pública, cuja

segurança e ordem, conforme o pacto federativo, são de responsabilidade dos Estados (art. 144,

§5º, da Constituição Federal)".

Impugna  especificamente  cada  pedido  autoral  em  face  da  empresa  pública,

afirmando que "por medida de liberalidade, a CAIXA obteve autorização da Polícia Federal para

atuação  dos  vigilantes,  como  acima  externado,  exclusivamente  no  entorno  da  delimitação

territorial das agências, para organização das filas e controle de acesso", frisando que "a partir de

hoje, 04/05/2020, todas as Agências do Estado de Sergipe estão promovendo a abertura a partir

das  08h  e  encerrando  as  atividades  de  atendimento  ao  público  às  14h.  Ademais,  a  CAIXA

promoveu  a  abertura  de  algumas  das  suas  Agências,  precisamente  as  mais  procuradas  pela

população,  no feriado do dia 21/04  e nos  dois  últimos sábados,  25/04 e  02/05,  também para

atender ao máximo os clientes que buscam informações ou ajuda acerca do auxílio emergencial",

sendo que "na verdade, que o retardamento da abertura das agências em 02h,alterando de 08h

para 10h, apenas agravaria a situação acima relatada, pois a população não retardaria a sua

busca pelas Agências da CAIXA."

Acosta, em anexo, os documentos ids. 4058500.3698150/4058500.3698183.

É o relatório. Decido.

2 - FUNDAMENTAÇÃO

2.1 - DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

A antecipação dos efeitos da tutela é forma de tutela jurisdicional satisfativa, concedida no

bojo  do processo de conhecimento ou de execução, quando se encontram presentes  a  probabilidade da

existência  do  direito  alegado  -  ou,  em  outros  termos,  a  verossimilhança  da  alegação  -  e  o  perigo  de
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morosidade para o direito substancial ou o manifesto intuito protelatório do requerido (Código de Processo

Civil - CPC, art. 300).

Trata-se de verdadeira antecipação, total ou parcial, do próprio direito material, desde que

presentes os requisitos exigidos por lei:

Art.  300.  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver  elementos  que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil

do processo.

(...)

§  3o  A  tutela  de  urgência  de  natureza  antecipada  não  será  concedida  quando

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Averbo  que  estes  requisitos  -  verossimilhança  da  alegação,  fundado  receio  de  dano

irreparável ou de difícil reparação e reversibilidade dos efeitos da medida - devem coexistir, sendo ônus do

demandante a sua demonstração no caso concreto.

In casu, diante de um panorama de cognição sumária, vislumbro, parcialmente, a presença

da relevância do fundamento. 

É notório e de conhecimento geral o estado de pandemia vivenciado no Brasil e no mundo,

pela proliferação do vírus Covid-19. Vislumbra-se um contexto social sem precedentes, com reflexos nefastos

para a população, para o sistema de saúde, para a economia, etc.

Diante dessas circunstâncias excepcionais, cabe ao Poder Judiciário cumprir seu papel de

protetor  dos  direitos  individuais,  coletivos  e  sociais,  bem como preservar  a  obediência  à  ordem jurídica,

fazendo  com  que  as  obrigações  estatais  constitucionalmente  previstas  sejam  cumpridas,  sem,  contudo,

intervir em atribuições que não lhe pertencem, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes

(art. 2º da Constituição Federal - CF).

In casu, a parte autora, diante do grave risco de proliferação da contaminação pelo novo

coronavírus, provocado pelas aglomerações nas agências da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pugna pela

adoção de diversas medidas de prevenção e contenção da movimentação e permanência de pessoas que

buscam atendimento da empresa pública citada, visando dar efetividade às diretrizes de combate à pandemia,

em especial, a diretriz de distanciamento/isolamento social.

Tornou-se fato incontroverso a existência de grande quantidade de pessoas nos arredores

das agências da CEF, principalmente nos dias de pagamento da parcela do auxílio emergencial, benefício

criado pelo Governo Federal através da Lei nº 13.982/2020, regulamentado pelo Decreto nº 10.316/2020.

Tais aglomerações são inegavelmente prejudicais às medidas de contenção e combate à

pandemia, em direção contrária às indicações apresentadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem

como desobedece as diretrizes estabelecidas pelas normas jurídicas correlacionadas, a nível federal, estadual

e municipal.

Verifica-se, por conseguinte, que a persistência do quadro atual, com a aglomeração de

pessoas, implica em grave potencial de aumento exponencial da proliferação do novo coronavírus entre a
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população sergipana.

Diante  dos  riscos  evidenciados,  os  três  Ministérios  Públicos  autores,  conjuntamente,

propuseram  a  presente  ação  civil  pública,  pugnando  pela  adoção  de  providências  para  evitar-se  as

aglomerações que vem ocorrendo nas partes externas das agências da CEF.

Antes  de  adentrar  no  exame  individual  das  medidas  de  urgência  pleiteadas,  faz-se

relevante trazer as lições expostas em recente decisão proferida pelo egrégio Tribunal Regional da 5ª Região

(TRF5), no agravo de instrumento de nº 0804533-89.2020.4.05.0000, acerca da matéria em lide.

Na referida decisão, datada de 01/05/2020 (id. 4050000.20339774 daqueles autos), foram

determinadas as seguintes medidas, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no âmbito do Estado de

Pernambuco:

a) amplie o horário de funcionamento das agências e viabilize o seu funcionamento

aos  sábados e  domingos,  caso os  atendimentos no período de  segunda-feira  a

sexta-feira não se mostrem suficientes;

b) cumpra o disposto no art. 3º-A do supramencionado Decreto Estadual 48.834,

observando, na organização das filas, com o apoio do Estado de Pernambuco, a

manutenção de distância mínima de um metro entre os clientes em atendimento,

inclusive  entre  aqueles  que  aguardam na  parte  externa  das  agências,  devendo

utilizar, com o apoio do Estado, sinalização disciplinadora;

c) disponibilize funcionários ou colaboradores para, com o indispensável apoio do

Estado de Pernambuco,  organizar  as  filas  formadas pelos clientes  também na

parte externa do estabelecimento;

d)  proceda  à realização de triagem,  de  forma a verificar,  preliminarmente,  se  a

demanda pode ser solucionada sem ingresso na agência; e

e) proceda à realização de agendamento antecipado para atendimento presencial.

Deve  ser  ressaltado  que  referida  decisão,  inclusive,  reformou  a  decisão  de

primeira instância juntada pela própria CEF no id. 4058500.3698180.

O Desembargador-Presidente Vladimir Souza Carvalho, em apertada síntese, desenvolveu

o seguinte raciocínio: a atuação dos envolvidos deve ser conjunta, a CEF e cada ente estatal atuando em

suas respectivas responsabilidades:

É certo que, como anotado pelo Juízo 'a quo', deve ser conjunta a responsabilidade

dos entes envolvidos. Este, de fato, é um ponto de partida que não se deve perder

de vista. (...)

Esse entendimento parte, basicamente, da constatação de que a CEF não é detentora de

poder de polícia, exclusivo dos entes públicos, mas "o necessário dever de informação, a cargo do fornecedor

do serviço (no caso, a CEF), atribui-lhe o protagonismo na adoção de medidas voltadas à redução das filas."
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Sendo assim, a atuação da CEF deve ser no sentido de orientar e informar seu cliente,

limitando-se às hipóteses em que o usuário acate as orientações que lhe são dadas, sendo, todavia, incapaz

de obrigar  qualquer  pessoa,  em espaço  público,  a atender  as medidas  de  distanciamento,  caso  esta  se

recuse.

Neste cerne, vê-se imprescindível a atuação dos entes governamentais, que, detentores

do poder de polícia, poderão cobrar do indivíduo o atendimento às normas e coibir eventual transgressão às

exigências fixadas.

Conclui-se,  portanto,  que  as  medidas  sanitárias  eventualmente  tomadas  pela  CEF,  no

entorno de suas agências, só terão maior eficácia com a intervenção das forças da Segurança Pública.

Quanto à responsabilidade da CEF além dos limites da agência, ainda em consonância

com o entendimento exposto no acórdão supracitado, conclui-se que há necessidade da empresa pública

adotar medidas no sentido de organização e redução das filas formadas pelos seus clientes no entorno de

suas agências.

Seguindo tais ponderações, devem ser acatados os pedidos dispostos nos itens a.1 e

a.2  do pedido de  tutela  de  urgência  contido  na  inicial.  De  fato,  faz-se  preeminente  a  necessidade  de

controle da fila  de clientes, durante todo o  período de expediente da empresa pública,  para assegurar  a

observância do distanciamento mínimo de 2 metros, medida esta que, caso esteja sendo tomada pela CEF,

não se mostrou, até o momento, de tal monta a ser eficaz para garantir o distanciamento social.

Colaciono trecho da referida decisão1 nesse sentido:

Com efeito,  penso  -  ao  menos  neste  exame  superficial,  próprio  das  tutelas  de

urgência - que o necessário dever de informação, a cargo do fornecedor do serviço

(no  caso,  a  CEF),  atribui-lhe o  protagonismo na  adoção de medidas voltadas  à

redução  das  filas.  Com  este  intuito,  deve  adotar  providências  -  mediante

disponibilização de funcionários seus ou de terceirizados adequadamente treinados

-  para  melhor  informar  o  público  que acorre  às agências.  A intervenção de  tais

funcionários ou colaboradores, na instrução e triagem inicial das pessoas que se

avolumam em filas no exterior das agências, é de extrema relevância na tentativa de

evitar comparecimentos desnecessários.

Considerando o já exposto acerca da dificuldade da CEF em cumprir tal dever,

tendo em vista a ausência de poder de polícia por parte desta,  para auxiliar no cumprimento das

medidas acima deferidas, a CEF fica autorizada a não atender, somente naquele dia (o cidadão

pode retornar em data diversa), a pessoa que, após ser expressamente advertida pelo menos 1

(um) vez por funcionário da CEF, não respeitar o distanciamento social ora deferido.

Em contínua linha de raciocínio, deve-se acatar o pedido constante no item a.4, posto

que a realização da triagem de pessoas na fila atenderá o propósito de prestar as informações necessárias ao

cliente e reduzir o tempo de permanência deste no local.

Quanto ao pedido oposto na primeira parte do item a.3 (agendamento do atendimento de

clientes),  verifica-se  um  óbice  de  difícil  transposição:  a  falta  de  informação e  de  acesso  às  tecnologias
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disponíveis  por  parte  de  parcela  dos  usuários  dos  serviços  da  CEF.  Na  própria  petição  inicial  (id.

4058500.3695191, pág. 18), tal circunstância é evidenciada, ao asseverar-se que (grifo nosso): "Além das

pessoas que se dirigem à agência para receber efetivamente o pagamento, ainda há número expressivo que

vai à agência buscar informações, já que a solicitação depende do manejo de meios tecnológicos aos quais

nem todos tem acesso ou conhecimento, bem como há notícias de amplo número de cidadãos com benefícios

pendentes de análise até os dias atuais, o que vem causando a situação de verdadeiro tumulto."

A decisão proferida no agravo de instrumento nº 0804533-89.2020.4.05.0000 também faz

referência a este ponto em especial (grifo nosso):

Sabe-se que as pessoas que acorrem às agências são, em sua maioria, carentes de

instrução  e  de  acesso  às  tecnologias  disponíveis,  de  modo  que  o  auxílio  de

funcionários ou colaboradores (que poderiam, inclusive, com o uso de tablets  ou

smartphones,  já  auxiliá-las  enquanto  aguardam na  própria  fila)  propiciaria  o  seu

retorno  às  respectivas  residências  em menor  tempo  e,  consequentemente,  com

menor exposição. (grifo nosso)

Sendo  assim,  o  intuito  do  prévio  atendimento  não  seria  alcançado,  devido  a

indisponibilidade de parcela dos clientes dos meios e informações necessárias para realizar o agendamento,

persistindo a necessidade do usuário se deslocar até a agência da CEF.

Não há empecilho, em contrapartida, quanto à distribuição de senhas nos locais de

atendimento (segunda parte do pedido a.3), as quais,  inclusive, poderão ser disponibilizadas ao público

pelos funcionários que exercerão as atividades previstas no itens a.1 e a.2. A distribuição de senha para as

pessoas que se encontrem nas filas na frente das agências pode inclusive evitar a aglomeração destas, posto

que um dos prováveis motivos para que as

Quanto ao pedido de retorno do expediente ao horário normal, constata-se que o horário

de  expediente  da  CEF,  em  situação  regular,  é  das  10  às  16  horas  (6  horas  corridas  de  expediente).

Atualmente,  segundo informação do site  oficial  da CEF2 e  da própria empresa em sua manifestação (id.

4058500.3698149), a partir de segunda-feira, dia 04/05/2020, o expediente da CEF será de 8 às 14 horas,

respeitando o total de expediente pleiteado na inicial (6 horas corridas), todavia alterando-se o horário de

abertura e fechamento. Por conseguinte, não há irregularidade atual a ser saneada neste ponto (pedido

a.5).

Ressalto ainda que, conforme informações da própria CEF (id. 4058500.3698149)  e  da

imprensa, as agências estão abrindo aos sábados e feriados devido a grande demanda decorrente do auxílio

emergencial.

No que pertine à determinação de divulgação de campanha publicitária (a.6), esta

não deve ser acolhida neste momento,  posto que não há especificação de quais medidas consistiria  a

obrigação, nem a discriminação de como seriam implementadas, por quais meios, quantas vezes, etc. Sem a

indicação dessas especificidades não há possibilidade de acompanhamento do cumprimento da obrigação,

caso deferida a  medida,  o  que poderia  tumultuar  o processo em eventual  alegação  de descumprimento.

Ademais, verifica-se que já disponibilidade de campanha publicitária através de meios de comunicação, como
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o site oficial da CEF, no qual contém diversos conteúdos multimídia (vídeos, audios, etc) informativos acerca

do auxílio emergencial, horário de funcionamento, etc, bem como a divulgação através de rádio e televisão,

conforme mencionado pela empresa pública em sua manifestação prévia, concluindo-se que já há divulgação

das informações pertinentes.

Em relação ao ESTADO DE SERGIPE, a parte  autora requer, em sede de medida de

urgência, que seja garantida a presença da Polícia Militar - PM nas áreas externas das agências da Caixa

situadas em seu território, durante o horário de funcionamento, para, em auxílio à CEF::

b.1) fiscalizar, de forma permanente, o distanciamento mínimo de 2 metros entre as

pessoas nas filas  externas da Caixa Econômica Federal,  e adotar  medidas para

impedir/inibir aglomerações;

b.2) promover o policiamento preventivo e ostensivo no perímetro das filas da CEF,

além  de  prestar  auxílio  necessário  para  viabilizar  o  livre  exercício  do  poder  de

polícia Municipal,  sobretudo em relação às ações de fiscalização das Secretarias

Municipais e Guardas Municipais;

Diante dos argumentos acima expostos, pode-se concluir que os pedidos da parte autora

em face do Estado de Sergipe de fato são pertinentes. Todavia, frente à limitação imposta pelo princípio da

separação dos Poderes, não cabe ao Poder Judiciário direcionar, de forma permanente, a atuação da Polícia

Militar, tendo em vista que cabe ao Executivo direcionar os locais de atuação da PM, posto que, ao direcionar

o continente de forma permanente durante um determinado período, poderá estar deixando de atender outra

demanda também urgente (ou até mais urgente).

Realmente,  a  fiscalização  pela  Polícia  Militar,  de  forma  permanente,  seria,  de  fato,  a

medida ideal e mais eficaz. Todavia, isso implica em uma disponibilização significativa do contingente policial,

sendo apenas a Administração Pública capaz de aferir a possibilidade ou não de cumprimento da medida de

fiscalização em tempo integral, em detrimento de outras demandas na área de segurança pública.

As  providências  solicitadas  pela  parte  autora  encontram-se,  nesse  toar,  na  área

discricionária da Administração Pública. É sabido e positivado na doutrina e na jurisprudência que, em regra,

não compete ao Poder Judiciário intrometer-se no mérito dos atos administrativos, pois tal ingerência somente

é admitida quando descumpridas formalidades legais, regulamentares ou editalícias.

A  atuação  do  Poder  Judiciário  deve  ser  exercida  com  parcimônia,  em  verdadeira

autocontenção da interferência jurisdicional, pois o excesso nessa atuação poderia gerar uma inversão dos

papéis  constitucionalmente  reservados  ao  Estado-Administrador  e  ao  Estado-Juiz,  em  desrespeito  ao

equilíbrio institucional, fazendo com que a atuação do Judiciário exorbitasse ao âmbito da simples proteção

dos direitos e garantias legais e constitucionalmente protegidos e passasse a constituir-se em substituição das

escolhas livremente deixadas pela Constituição à Administração Pública.

Ademais, conforme informações constantes nos documentos de ids. 4058500.3695181 e

4058500.3695182, o Comando da Polícia Militar informou que o policiamento ostensivo ordinário ocorrerá para

fiscalização das  medidas  expressas nos  Decretos  de nº  40.567  e  40.570/2020  -  Governo  do  Estado  de

Sergipe,  a  fim  de  garantir  a  ordem  pública,  com  o  objetivo  de  evitar  aglomerações  de  pessoas  nas
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proximidades de agências bancárias da CAIXA ECONÔMICA e lotéricas, localizadas nas áreas de cada OPM

(Organização Policial  Militar).  Fora informado, também, a abertura de comunicação direta, via rede social

whatsapp web, entre o Superintendente da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o Comando Geral da Polícia

Militar, para recebimento de demandas referente a atuação da polícia militar. Tais providência atendem o

pedido constante no item b.2, no sentido de promover o policiamento preventivo e ostensivo no perímetro

das filas da CEF, devendo a Polícia Militar atuar sempre que acionada pela CEF, o que não impede que o

policiamento seja efetuado de forma permanente, se assim atender o ente estadual.

No que se refere à prestar o auxílio necessário para viabilizar o livre exercício do poder de

polícia  da Polícia  Municipal,  em relação  às  ações  de  fiscalização  das  Secretarias  Municipais  e  Guardas

Municipais, não há qualquer impedimento na cooperação dos órgãos e entidades públicas. Ressalta-se que os

entes municipais não compoem o polo passivo da presente ação, todavia, tal circunstância em nada impede a

formulação de ações conjuntas entre a Policia Militar e as Secretarias Municipais e/ou Guarda Municipal.

No  que tange  às  medidas  de  urgência  pleiteadas  em face  da UNIÃO e  ESTADO DE

SERGIPE, foi requerido que cumpram:

c.1) Busquem colaboração com o poder municipal e prestem cooperação à Caixa

Econômica Federal (CEF), apresentando plano de ação em 05 (cinco) dias úteis,

para  que  as  filas  fora  das agências  sejam organizadas  e  fiscalizadas  de  modo

constante e diuturno, e não apenas em caráter pontual através de chamada pelo

número 190, enquanto perdurar o atendimento nas agências bancárias da Caixa

Econômica;

c.2) Busquem colaboração com o poder municipal, em especial com as autoridades

públicas sanitárias, apresentando um plano de ação em 05 (cinco) dias úteis, para

que sejam organizados esquemas de atendimento em que se preserve a dignidade

humana,  sem prejuízo da  segurança e  dos  cuidados sanitários  que  o momento

nacional requer;

c.3)  Acaso  descumpridas  as  ordens  requeridas  nos  itens  "c.1"  e  "c.2",  seja

cominada a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em

face  de  cada  um dos  entes  (União  e  Estado),  em  benefício  do  FUNDO  DE

DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS (FDD).

Compulsando o pedido aposto no item c.1 e c.2, conclui-se pela impossibilidade, neste

momento processual, de deferimento dos pleitos, tendo em vista que: i) os entes municipais sequer integram o

polo passivo da presente ação; ii) o pedido é formulado de forma genérica, não apontando em que consiste o

plano de ação ou como atingir os objetivos almejados, seja na fiscalização, seja no esquema de atendimento,

o que dificultaria ou até impossibilitaria o Juízo de fiscalizar o cumprimento das medidas deferidas. Ressalto

que os pedidos devem ser certos (art. 322, caput, do CPC) e determinados (art. 324, caput, do CPC)

Sendo indeferido os pleitos formulados nos itens c.1 e c.2, fica prejudicada a análise

do pedido formulado no item c.3.
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Por  fim,  ressalta-se,  novamente,  que  os  pedidos  expostos  na  presente  ação  são

pertinentes, contudo nem todos podem ser deferidos por este Juízo, tendo em vista o âmbito de atuação do

Poder Judiciário, o que não impede que as partes demandadas cumpram todas as medidas pleiteadas,

sendo, inclusive, recomendado que assim procedam, especialmente quanto ao planejamento para o

combate da atual pandemia.

3 - DISPOSITIVO

Por estas razões, defiro, parcialmente, o pedido autoral liminar, para determinar:

a) à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)  que, durante o período de emergência em

saúde pública por Covid-19, em todas as suas agências situadas no Estado de Sergipe:

a.1) Organize as filas dos clientes que aguardam atendimento fora da agência,

para que mantenham a distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas,

conforme preceitua o Ministério da Saúde,  mediante marcação dos lugares em

que devem se posicionar em toda a extensão da fila;

a.2)  Disponibilize  funcionários  (seja  do  próprio  quadro,  seja  por  meio  de

contratação  de  terceirizados),  devidamente  equipados  com  equipamento  de

proteção individual - EPI, para realização permanente das atividades descritas

no  item  "a.1",  os  quais  devem  verificar  e  orientar  a  observância  do

distanciamento mínimo de 2 (dois) metros nas filas durante todo o período de

atendimento,  acompanhados  do  devido  auxílio  das  forças  de  segurança

pública no local quando necessário;

a.2.1) Para auxiliar no cumprimento das medidas acima deferidas, a CEF fica

autorizada a não atender, naquele dia, a pessoa que, após ser expressamente

advertida  pelo  menos  1  (um)  vez  por  funcionário  da  CEF,  não  respeitar  o

distanciamento social ora deferido;

a.3) Promova a distribuição de senhas nas filas fora de suas agências,  por

ordem de chegada, a fim de organizar a ordem de atendimento;

a.4) realize triagem de pessoas nas filas, viabilizando a permanência nas filas

apenas das pessoas cujo atendimento dentro da agência seja imprescindível.

b) ao ESTADO DE SERGIPE que garanta a  presença da Polícia  Militar,  na forma de

policiamento ostensivo,  nas  áreas externas  das agências  da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  (CEF)

situadas no Estado de Sergipe, durante o horário de funcionamento, devendo atender imediatamente

todas  as  requisições  desta  para  auxiliar  o  cumprimento  da  presente  decisão  ou  disponibilizar

policiamento permanente, devendo:

b.1) auxiliar na fiscalização do distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre

as pessoas nas filas externas da CEF e adotar  medidas para impedir/inibir

aglomerações;
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b.2) promover o policiamento preventivo e ostensivo no perímetro das filas da

CEF,  além de  prestar  auxílio  necessário  para  viabilizar  o  livre  exercício  do

poder de polícia Municipal,  sobretudo em relação às ações de fiscalização das

Secretarias Municipais e Guardas Municipais;

b.3)  adotar  outras  medidas  para  o  fiel  cumprimento  da  presente  decisão  e  das

medidas  determinadas  pelos  entes  federal,  estadual  e  municipais  relativas  à

pandemia do novo coronavírus.

Intimem-se, com urgência, por qualquer meio apto a confirmar a referida intimação, a CEF

e o ESTADO DE SERGIPE para que cumpram as obrigações de fazer acima deferidas.

Citem-se.

Se  com  a(s)  resposta(s)  for(em)  acostado(s)  novo(s)  documento(s)  ou  suscitada(s)

hipótese(s) do art. 337 do CPC, intime(m)-se a(s) parte(s) autora(s) para se manifestar(em), em 15 (quinze)

dias,  acerca  da(s)  contestação(ões),  bem como esta(s)  deve(m)  ser  intimada(s)  para,  no  mesmo  prazo,

dizer(em) se pretende(m) produzir nova(s) prova(s), especificando-a(s).

Após,  intime(m)-se  o(s)  réu(s)  para,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  indicar(em)  se

pretende(m) produzir nova(s) prova(s), especificando-a(s).

Rejeito a prevenção apontada pelo sistema Pje.

Intimem-se.

Sergio Silva Feitosa

Juiz Federal Substituto
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