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DECISÃO 

  

Vistos. 

Dispensado o pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 
54 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação proposta por JANAINA GOMES SOBREIRA MARQUES em 
face de BANCO BRADESCO, visando a interrupção da incidência de 
descontos/débitos em sua conta bancária, nos próximos dois meses ou 
enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, nos termos da Lei Municipal n.º 
2.881/2020 (Sousa/PB), além da restituição dos valores já descontados e 
indenização por danos morais. A parte autora afirma que os descontos são 
indevidos, uma vez que a Lei Municipal n.º 2.881/2020 teria suspendido por 90 
(noventa) dias e enquanto vigorar a pandemia de Covid- 19, os descontos em 
folhas de pagamento ou na remuneração disponível dos valores referentes ao 
pagamento de empréstimos. 

Anexa documentos, entre eles, extratos de sua conta bancária, nos quais 
constam os referidos descontos, bem como a Lei Municipal n.º 2.881/2020. 
Requer, a título de antecipação de tutela de urgência, que o promovido seja 
compelido a restituir à parte promovente os valores descontados na conta 
bancária de titularidade desta, a título de empréstimo consignado, bem como se 
abstenha de fazer mencionado desconto, nos próximos dois meses ou enquanto 



perdurar a pandemia de Covid-19, nos termos da Lei n.º 2.881/2020, sob pena 
de multa. 

É o sucinto relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Em sede de tutela provisória de urgência (cautelar/não satisfativa ou 
antecipada/satisfativa), o Juízo, sob o prisma da cognição sumária, averigua o 
preenchimento dos elementos previstos no artigo 300, caput, do Código de 
Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 
resultado útil do processo. 

Segundo o Enunciado n.º 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: 
“A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da 
concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo 
a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de 
ambas as tutelas de forma antecipada”. Registro, ainda, que o Juízo, com 
substrato no art. 297 do CPC, goza do poder geral de cautela, de modo que, na 
condução do processo, deve buscar não só a lisura deste, como também 
determinar, ou adotar, as medidas que considerar adequadas para a efetivação 
da tutela provisória. 

É certo que a concessão ou não da tutela provisória de urgência é tema que se 
encarta nos limites do livre arbítrio do Magistrado, devendo ser observado o 
preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo 
Civil. 

O primeiro desses requisitos diz respeito à necessidade de probabilidade do 
direito alegado; por óbvio que, neste caso, a probabilidade é aquela 
suficientemente robusta, que possa formar no magistrado um juízo de quase-
certeza capaz de convencê-lo a conceder a medida. 

Deve estar presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo que ocorre quando o tempo necessário para a concessão da tutela 
definitiva coloca em manifesto perigo a efetividade do resultado final do 
processo. O risco deve ser concreto e iminente, sendo o dano irreversível, 
quando a demanda tratar de violação a direitos não patrimoniais, tais como vida, 
saúde, integridade física, dignidade etc. 

No caso dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por 
danos morais c/c tutela de urgência, narrando JANAÍNA GOMES SOBREIRA 
MARQUES que é servidora pública do Município de Sousa e que, diante da crise 
financeira que vem atravessando o país, em decorrência da pandemia de 
COVID-19, requereu a suspensão dos empréstimos consignados contraídos 
junto ao BANCO BRADESCO S/A, com fundamento na Lei Municipal n.º 
2.881/2020, o que não foi atendido.  

Com efeito, a Lei Ordinária n.º 2.881, de 12 de junho de 2020 (Id n.º 31934163), 
ao dispor sobre a suspensão dos descontos de prestações em folha de 
pagamento referente a empréstimos consignados contratados por servidores 
públicos municipais da ativa e do Fundo Municipal de Saúde, vinculados ao 
Município de Sousa, consignou: 

“Art. 1º. Ficam suspensos, por no mínimo 3 meses, e em todo caso 
enquanto vigorar a Pandemia decretada em razão da Covid-19, os 



descontos em folha de pagamento ou na remuneração disponível dos 
valores referentes ao pagamento de empréstimos, inclusive de 
empréstimos consignados, financiamentos, cartões de crédito e operações de 
arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de 
arrendamento mercantil, a contar da publicação desta lei. (Alterado pela Emenda 
Modificativa nº 001/2020) 

§ 1º - São beneficiários da suspensão de que trata o caput deste art., os 
servidores públicos municipais efetivos ativos, aposentados ou inativos, 
pensionistas e os que integram o Fundo Municipal de Saúde do Município 
de Sousa. (Alterado pela Emenda Modificativa nº 001/2020) 

§ 2º - Durante a suspensão de que trata o caput, fica suspensa também a 
incidência de juros sobre o saldo devedor e as parcelas suspensas serão 
deslocadas para depois das últimas parcelas prevista no contrato celebrado, 
sendo vedada a incidência de juros de mora sob pena de a instituição correr em 
onerosidade excessiva de que trata do código de defesa do consumidor e a lei 
civil. 

§ 3º - Nenhum contratante de empréstimo poderá ter o nome negativado nos 
sistemas de proteção ao crédito em função da suspensão dos pagamentos que 
se refere o caput sob pena de responsabilidade civil reparatória nos moldes do 
Código Civil Brasileiro ainda que os beneficiários já estejam com o nome 
negativado. 

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”- Grifos 
acrescentados. 

Diante desse cenário, a probabilidade do direito invocado restou 
suficientemente demonstrada pela documentação acostada aos autos, uma vez 
que este Juízo observou que, após a edição da Lei Municipal n.º 2.881, de 12 de 
junho de 2020, o ente municipal suspendeu a cobrança do empréstimo 
consignado no contracheque da parte promovente, tendo o promovido 
arbitrariamente procedido ao desconto do valor correspondente à parcela do 
empréstimo diretamente na conta bancária de titularidade da promovente, o que, 
de logo, demonstra a falha na prestação dos serviços bancários, uma vez que o 
empréstimo contratado pela parte promovente é na modalidade consignada, ou 
seja, o desconto deve ser realizado diretamente na aposentadoria, pensão ou 
salário do titular, não sendo, em regra, autorizada outra forma de desconto. 

Assim, considerando a forma pela qual foi cobrado o valor correspondente à 
parcela do empréstimo, verifico que a parte promovida utilizou-se do exercício 
arbitrário das próprias razões, uma vez que se utilizando do seu acesso e 
conhecimento técnicos, pela própria natureza do serviço que presta, procedeu à 
retirada do valor correspondente à parcela do empréstimo consignado direto da 
conta bancária da parte promovente, mesmo sem autorização legal ou 
contratual. 

Neste sentir, ressalto que, independentemente da discussão da 
(in)constitucionalidade da lei, competiria à parte promovida ter questionado 
administrativamente e/ou judicialmente a legitimidade da Lei Municipal, bem 
como a conduta do ente municipal, não sendo legítima a conduta do promovido 
no sentido de, unilateralmente, proceder à retirada de quantia correspondente à 



parcela de empréstimo consignado diretamente na conta da parte promovente, 
haja vista que tal conduta configura descumprimento contratual e exercício 
arbitrário de suas próprias razões, em virtude de o promovido não ser legitimado 
a retirar os valores disponíveis na conta da parte promovente por mera 
liberalidade. 

Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 
também restou evidenciado, na medida em que novos gastos surgiram no 
decorrer do cenário causado pela pandemia que assola o mundo, de modo que 
a renda "extra" possibilita ao consumidor o reequilíbrio de seu orçamento 
financeiro mensal. 

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de 
Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para 
determinar que o BANCO BRADESCO S/A abstenha-se de descontar 
valores a título de parcela de empréstimo consignado diretamente na conta 
bancária de titularidade de  JANAÍNA GOMES SOBREIRA, e/ou, havendo o 
desconto, a sua devolução, no prazo máximo e improrrogável de 48 
(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.  

Por se tratar de relação de consumo, DE OFÍCIO INVERTO O ÔNUS DA 
PROVA (EREsp 422.778/SP), desde já, com fulcro no artigo 6.º, VIII, do Código 
de Defesa do Consumidor, visto que, no caso em cotejo, ao menos em tese, o 
consumidor encontra-se em situação de extrema desvantagem. A manutenção 
do sistema probatório tradicional poderá levar ao completo insucesso de sua 
pretensão. 

Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita, ante a falta de interesse 
nesta fase processual, o que o faço com supedâneo nos artigos 54 e 55 da 
Lei 9.099/95. 

 Em face da inviabilidade de realização de procedimentos presenciais no âmbito 
do Poder Judiciário (Resoluções n. 313/2020, 314/2020 e 318/2020 do CNJ, bem 
como Resolução n.º 19/2020 do TJPB), determino que o cartório adote as 
seguintes providências:  

1. Designe-se audiência, conforme as possibilidades de pauta, caso tal 
providência não tenha ainda sido tomada. 

2. CITE-se a parte promovida para integrar a lide, com as advertências legais, 
bem como intime-se-a da liminar ora deferida, da inversão do ônus da prova e 
da audiência designada, ficando ciente de que a contestação e documentos 
comprobatórios poderão ser apresentados até a audiência. A ausência à 
audiência implicará em declaração de revelia. 

3. INTIME-se a parte autora da presente decisão e da audiência designada, 
ficando ciente de que a ausência implicará em extinção do processo sem 
resolução do mérito. 

4. Tendo em vista o período emergencial de saúde causado pela pandemia de 
COVID-19, que inviabilizou a realização de procedimentos presenciais 
(conforme Resoluções-CNJ nº 313/2020 e suas prorrogações, bem como 
Resolução-TJPB nº 19/2020), determino que deverá ser tentada a realização da 



audiência designada neste processo de forma virtual, através de 
videoconferência, com a utilização do "Cisco Webex Meetings". 

5. INTIMEM-SE as partes, através dos respectivos advogados, via Sistema Pje, 
para que tomem ciência da audiência designada e informem, até 24 horas antes 
do horário designado, nos autos do processo, endereço eletrônico (e-mail) e 
telefone para contato (inclusive Whatsapp ou outro aplicativo de mensagens 
instantâneas) próprios e das respectivas partes que representam (bem como da 
parte adversa, se possuírem tais dados), a fim de que recebam o link para 
ingresso na sala de conferência em que se realizará a audiência. 

6. Caso a parte não tenha advogado constituído no processo, deverá ser 
citada/intimada preferencialmente por meio eletrônico (e-mail, aplicativo de 
mensagens, contato telefônico), com certificação detalhada da diligência. Na 
total impossibilidade de comunicação eletrônica, certifique-se e proceda-se ao 
ato de comunicação pela via postal e, em último caso, através de mandado 
judicial. 

7. Caso haja a indicação de testemunhas a serem ouvidas, o advogado da parte 
requerente deverá providenciar junto à qualificação completa, os dados acima 
referidos da respectiva testemunha (email, telefone, whatsapp), a fim de que 
também receba o link de acesso à sala de audiência. Fica a advertência de que, 
caso haja total impossibilidade técnica de participação na audiência virtual, se a 
parte interessada insistir na oitiva da testemunha e não se verifique o intuito 
meramente protelatório, o processo será suspenso, a fim de que seja dada 
continuidade à audiência, de forma presencial, quando assim for possível, de 
acordo com a disponibilidade de pauta deste Juízo. 

8. Ficam as partes e os advogados cientes de que, em atenção à Resoluções-
CNJ nº 313/2020 e suas prorrogações, bem como Resolução-TJPB nº 19/2020, 
não há previsão para realização de audiências presenciais, no ambiente do 
Fórum, de maneira que todos deverão colaborar para a realização de tais atos, 
ficando o contato telefônico do Cartório deste Juízo à disposição para auxiliar 
nos esclarecimentos que se fizerem necessários acerca da utilização dos 
procedimentos necessários para participação nas audiências virtuais. 

9. No dia e horário agendados, todas as partes deverão ingressar na audiência 
virtual pelo link informado, com vídeo e áudio habilitados, portando documento 
de identificação pessoal com foto, cuja exibição poderá ser exigida pelo 
presidente da audiência a qualquer momento (magistrado togado ou juiz leigo). 

10. É possível o agendamento de “reuniões testes” por servidor deste Juizado, 
antes do agendamento regular da reunião. 

11. Por fim, registro que, tão logo as condições sociais normalizem-se, 
adotaremos novas medidas voltadas à celeridade dos processos. 

Ressalto que, nos termos do art. 10 da Lei 11.419/2016 (Lei do Processo Judicial 
Eletrônico), a juntada de contestação, recursos e de petições em geral, 
deverão ser realizadas em formato digital, nos autos do processo 
eletrônico e diretamente pelos advogados das partes, sem necessidade da 
intervenção do cartório ou secretaria judicial. 



Diligências necessárias, inclusive, nos termos do ART. 102 DO CÓDIGO DE 
NORMAS JUDICIAIS, da Douta Corregedoria de Justiça da Paraíba, confiro a 
esta decisão força de mandado/ofício para as providências necessárias ao seu 
cumprimento. 

Cumpra-se com atenção. 

Sousa/PB, data do protocolo eletrônico. 
[Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, Lei n. 11.419/2006] 

JANETE OLIVEIRA FERREIRA RANGEL 

Juíza de Direito 
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