
21/01/2021

Número: 0831330-28.2020.8.10.0001 
 

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

 Órgão julgador: 7ª Vara Cível de São Luís 

 Última distribuição : 08/10/2020 

 Valor da causa: R$ 1.045,00 

 Assuntos: Bancários, Dever de Informação 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO

ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO LUIS (AUTOR)

ANTONIO CARLOS ARAUJO FERREIRA (ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

39960
754

20/01/2021 11:14 Decisão Decisão



 

 
 
 
 

 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 

7ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luis 

da Comarca da Ilha de São Luis/MA 

FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA 

Av Professor Carlos Cunha, S/N  Calhau 
 

 
 
Processo n. 0831330-28.2020.8.10.0001 

AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

REQUERENTE(S): SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO

LUIS 

REQUERIDO(S): BANCO DO BRASIL S/A 

Endereço:Av. Jerônimo de Albuquerque, 34 - C - COHAB Anil I, São Luís - MA, CEP: 65051-210
 
 
 

VISTOS EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2021
 

 
 

DECISÃO

 

Trata-se ação de obrigação de fazer proposta por SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO

PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS – SINDEDUCAÇÃO contra BANCO DO BRASIL S/A.

 

Em síntese, aduz o demandante que no dia 04/07/2020 foi publicada a Lei Estadual nº. 11.274/2020, 

que dispõe, em caráter excepcional, sobre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referentes a

empréstimos consignados contraídos por servidores públicos estaduais e municipais e empregados públicos e privados,

no âmbito do Estado do Maranhão, pelo prazo de 90 dias e dá outras providências.

 

Com base na referida lei, requer, em sede de tutela de urgência, que o requerido Bando do Brasil S/A

seja compelido a não realizar nenhum desconto nas contas correntes dos servidores do magistério público municipal,

ativos e inativos, no que se refere às parcelas de consignados suspensas pela Lei Estadual 11.274/2020, sem a

autorização expressa do correntista.
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Com a inicial vieram documentos.

 

É o relatório.

 

Decido.

 

A lei adjetiva civil em vigor, Lei n°. 13.105/2015, ao tratar das medidas de urgências requeridas nas

ações cíveis, insere a tutela antecipada na modalidade da Tutela de Urgência, a qual tem natureza provisória, conforme

decorre da inteligência dos artigos 294 e seguintes do referido diploma processualista.

 

As tutelas de urgência se classificam, em síntese, em tutela antecipada, que tem natureza satisfativa, e

em tutela cautelar, que tem natureza preventiva, com o escopo de albergar o direito do autor ou de evitar dano

irreparável ou de difícil reparação.

 

In casu, a concessão da tutela antecipada pretendida pelo requerente encontra arrimo legal no art. 300

do CPC, com a previsão de concessão se houver elementos autorizadores que evidenciem a probabilidade do direito e o

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

 

No caso sub judice o autor requer que o requerido seja obrigado a não proceder os descontos

referentes às parcelas dos empréstimos consignados nas contas bancárias de seus filiados, referentes aos meses de

pandemia previstos na Lei Estadual nº. 11.274/2020: agosto, setembro e outubro de 2020.

 

Não é impossível e nem absurdo o que requer o autor, haja vista que a Assembleia Legislativa do

Estado do Maranhão, com o escopo de proteger os servidores públicos estaduais e municipais, em razão do Pandemia

da Covid-19, publicou a referida lei.

 

O benefício previsto na lei em comento, e pretendido pelo sindicato, fora ofertado pelo requerido e

outros bancos púbicos e privados, tanto no que se refere a empréstimos consignados quanto no que se refere a

contratos de financiamento de veículos em alienação fiduciária, estes regidos pelo Decreto Lei nº. 911/69.

 

Da mesma forma, a Caixa Econômica Federal – CEF ofertou a suspensão das prestações dos

financiamentos dos imóveis, haja vista que, com a pandemia, milhões de pessoas perderam empregos ou tiveram suas 

rendas mensais reduzidas, em razão das medidas sanitárias impostas pelos órgãos de saúde pública. Até hoje, esta

empresa pública federal continua com o programa de ajuda aos mutuários.

 

Como se vê, é verossímil o direito alegado pela parte autora, sendo o caso de deferimento da tutela de
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urgência requerida.

 

Pelo Exposto, constata-se que, no caso em apreço, estão presentes os requisitos necessários para a

concessão da medida de urgência, razão pela qual, ainda nesta fase de cognição sumária, DEFIRO O PEDIDO DA

TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR que a parte requerida não realize os descontos das parcelas dos

empréstimos consignados dos representados pelo sindicato autor, referente aos 03 (três) meses imediatos à publicação

da Lei Estadual nº. 11.274/2020, quais sejam, agosto, setembro e outubro de 2020.

 

Caso o requerido já tenha efetuado os descontos, no todo ou em parte, deverá devolver os respectivos 

valores, no prazo de 30 (trinta) dias úteis da ciência desta decisão.

 

Note-se que a referida lei também prevê que ao final do período de emergência, as instituições

financeiras deverão propor condições facilitadas para pagamento das parcelas suspensas (art. 3º).

 

O descumprimento desta decisão resultará na aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),

limitando-se ao período máximo de 15 (trinta) dias.

 

Deixo de marcar audiência de justificação ou conciliação como pedida protetiva para impedir o contágio

pela Covid-19, em harmonia com as recomendações dos órgãos de saúde.
 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena

de presunção das alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC.
 

Apresentada a contestação, certifique-se a sobre a sua tempestividade. Em sendo tempestiva, intime-se o

autor para apresentar réplica.
 

Serve a presente como CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO, CITAÇÃO E DESPEJO.
 

 
 

Cumpra-se.
 

São Luís/MA, 19 de Janeiro de 2021.
 

 
 

Juiz JOSÉ BRÍGIDO DA SILVA LAGES
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Titular da 7ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís
 

da Comarca da Ilha de São Luís/MA
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