
 

 

 

OF. CIRCULAR 09/2020/FETRACSE 

 

Presidente Dutra- MA, 30 de abril de 2020. 

 

 

Aos Dirigentes das entidades sindicais filiadas à FETRACSE 

 
ASSUNTO: Negociação de suspensão de parcelas dos empréstimos consignados durante o 

isolamento social do covid-19. 
 

Companheiros e companheiras dirigentes sindicais  

 

A FETRACSE, sabendo que muitos municípios maranhenses tem convênios com 

instituições bancárias (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica) dentre outras, 

possibilitando que as instituições financeiras possam oferecer créditos consignados aos 

servidores públicos municipais, com taxas de juros menores do que as praticadas no mercado 

sem consignação, favorecendo melhores condições aos trabalhadores, e que essas instituições 

em contrapartida conseguem maior segurança nos pagamentos da liquidez dos contratos; 

CONSIDERANDO que na atual conjuntura nacional os trabalhadores necessitam garantir a 

manutenção da renda, otimizar recursos; sabedora de que a maioria dos empréstimos 

consignados comprometem até 30% da renda dos servidores, dificultando a situação de todos 

e em especial dos que tem seus vencimentos equiparados ou igual a um salário mínimo; 

CONSIDERANDO ainda que serão preocupantes e extremamente graves os estragos 

sanitários, econômicos e sociais propagados em virtude da pandemia do Coronavírus pelos 

próximos meses, ao ponto de ter sido  reconhecida calamidade pública no país pelo Congresso 

Nacional a partir das orientações da OMS – Organização Mundial de Saúde, do Ministério da 

Saúde e pelas autoridades dos poderes executivos dos estados e municípios. 

A FETRACSE orienta que as entidades filiadas realizem consultas aos seus 

associados (sem prejuízo dos não associados), bem como junto às administrações municipais, 

para saber qual o quantitativo e percentual de servidores que se encontram com empréstimos 

consignados e se há interesse dos mesmos em prorrogar as parcelas até que termine o 

isolamento social, causado pela necessidade de conter a contaminação e o alastramento do 

COVID-19. Havendo interesse, que a entidade sindical faça contato com os gestores 

municipais para que negociem com os bancos a prorrogação por suspensão das parcelas das 

parcelas por três meses ou até que dure o isolamento social, de modo que as parcelas 

prorrogadas sejam lançadas para o final do contrato (liquidez), não incidindo taxas, juros, 

multas, qualquer tipo de correção monetária ou outro valor sobre as parcelas contratadas. 

Sendo assim, uma forma dos servidores poderem direcionar seus recursos, que chega a 30% 

da renda comprometida com as parcelas, para o sustento próprio, de suas famílias, bem assim, 



 

 

 

incluindo a compra de material de limpeza e higiene pessoal e de ambiente coletivo, 

contribuindo para a prevenção do Covid-19 e a não disseminação do vírus na comunidade. 

Por último, assenta-se que há uma decisão judicial da 9ª vara Federal Cível da 

SJDF, processo 1022484-11.2020.4.01.3400, sob a Ação Popular (66), em que foram 

suspensas em todo o país as parcelas de créditos consignados aos aposentados e pensionistas, 

seja pelo INSS ou pelo Regime Próprio, pelo período de quatro meses, mas, que não alcança 

os empréstimos consignados conveniados e pactuados entre os municípios e os bancos, e com 

contratos realizados pelos servidores públicos municipais, motivo pelo qual havendo 

necessidade, as entidades devem solicitar mediação dos municípios com as instituições 

financeiras.  

Reiteramos que estamos à disposição das entidades filiadas e seus dirigentes 

através dos contatos dos diretores da federação. 

Sem mais para o momento, enviamos nossas saudações sindicais. 

Atenciosamente, 

 


