
 
 

 

Carta SINAIT nº 36/2020                                          Brasília-DF, 17 de abril de 2020. 

 
À 
FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos 
ATT Sr Presidente  Isaac Sidney 
 
Secretaria.geral@febraban.org.br 
 

Setores Público e Privado, Trabalhadores e Empresários, pela Economia e pela Saúde. 

 

A presente manifestação se destina aos Agentes Financeiros, por sua entidade representativa 

FEBRABAN.  Une os setores acima, excepcionalmente e com específico objetivo - Injetar recursos 

emergenciais na Economia, sem prejuízo dos agentes financeiros e das recomendações sociais, observados: 

1 – A modalidade de Empréstimos Consignados é consagrada como linha de crédito de baixíssimo risco, fácil 

acessibilidade e melhores condições,  e isto deve ser preservado; 

2 – Entes federados, instituições, entidades, empresas e pessoas físicas começam a tomar medidas 

administrativas,  judiciais ou individuais para remanejar as próximas três a seis parcelas de seus empréstimos 

para o final dos respectivos contratos. Até mesmo alguns Bancos já divulgam essa possibilidade aos clientes; 

3 – Tais medidas não visam o não-pagamento das obrigações nem novação contratual – esta sim, individual, 

mas um necessário fôlego emergencial a famílias inteiras que disto dependem,  por seus idosos ou principais 

mantenedores, quando não como principal fonte econômica de municípios inteiros. Registre-se que 

empresas têm publicamente assegurado a manutenção dos seus colaboradores e o grande público que 

percebe aposentadorias e os servidores públicos que, por sua condição e vínculo, não oferecem afetação ao 

risco originalmente contratado; 

4 – Tomadas de per si, tais medidas significam um sem-número de ações e/ou medidas administrativas, 

espalhadas por todo o Brasil, com desenhos diversos, além de milhões de pessoas se mobilizando 

individualmente com as sabidas dificuldades de êxito. 

Isto posto, pede-se à FEBRABAN agir de forma sistêmica, coordenando este processo que  o tornaria 

de inigualável facilidade de operacionalização, tanto para os bancos como para as Folhas de Pagamentos. E 

que já o faça para o fechamento das folhas relativas ao mês de abril que, em muitos casos, já acontece a 

partir da semana de 20 a 24 próximos. 

Brasil, 17 de abril de 2020.   38º. Dia da declaração da Pandemia mundial. 

 
Carlos Fernando da Silva Filho 

Presidente 

 


