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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER  C/C  COMPENSAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  C/C 
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSURGÊNCIA APENAS 
EM  RELAÇÃO  AO  DESCONTO  NO  CONTRACHEQUE  NO 
LIMITE  DE  30%  DE  SEUS  RENDIMENTOS.  DESCONTOS 
REALIZADOS  DENTRO  DO  LIMITE  DE  30%  DA 
REMUNERAÇÃO  BRUTA  DO  RECORRENTE.  DÉBITO  DO 
CARTÃO DE CRÉDITO NA CONTA CORRENTE.  OPÇÃO DO 
CORRENTISTA. DESCONTOS QUE NÃO DEVEM INTEGRAR O 
PERCENTUAL  LIMITE  DE  CONSIGNAÇÃO.RECURSO 
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CPC, ART. 557, CAPUT.

− A  limitação  dos  descontos  previdenciários  pretendida  pelo 
recorrente  deve  ser  obstada,  na  medida  em  que  os  descontos 
realizados pelos Bancos apelados foram dentro do limite de 30% 
(trinta  por  cento)  da  sua  remuneração  bruta.  A  limitação  de 
descontos em conta corrente  não compreende as  autorizações  de 
débito  de  valores  aleatoriamente  selecionados  pelo  correntista, 
como é o caso dos cartões de crédito.

− “Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em 
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do 
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 
Superior.”



Relatório

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  José  Alberto 
Bernardo dos Santos contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Cível 
da Comarca da Capital que, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada 
em face de Banco BMG S.A., Banco Panamericano S. A., Banco Bom Sucesso S. A.,  Banco 
Cetelem S. A. e Sindicato dos Trabalhadores Municipais da Prefeitura de João Pessoa, que 
indeferiu o pleito antecipatório por ele requerido.

Alega, em suma, a recorrente que os empréstimos consignados não 
deveriam ultrapassar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Aduz que os valores 
descontados  giram em torno de  59,90% (cinquenta  e  nove vírgula  noventa  por  cento). 
Defende que o Decreto nº 6.386/08 estabelece que o descontos em folha de pagamento de 
servidores não podem superar 30% (trinta por cento) dos vencimentos.

Ao final,  pede o provimento do recurso para que os recorridos se 
abstenham de efetuar os descontos acima do percentual indicado.

É o relatório. Decido.

Conforme  relatado,  busca  o  agravante  a  reforma  da  decisão 
interlocutória, para que se suspenda os descontos  consignados em folha de pagamento 
que ultrapassem a margem consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida 
do autor.

Inicialmente,  vale  ressaltar  que  o  agravante  é  servidor  público 
municipal  (fls.  14),  constando  no  último  contracheque   (09/2014)  dois  empréstimos 
consignados com prazo de 72 (setenta e dois) meses, sendo o primeiro junto ao Banco BMB, 
cuja parcela mensal é de R$ 643,12 (seiscentos e quarenta e três reais e doze centavos), e o 
segundo pactuado com o Banco Panamericano, com parcelas mensais de 16,11 (dezesseis 
reais e onze centavos). 

Para além disso, existem registros de descontos relativos a débitos do 
Cartão Sintram, Cartão Banco Bomsucesso S. A. e do Cartão BMG, todos com prazo único, 
que  importam  em  R$  566,44  (quinhentos  e  sessenta  e  seis  reais  e  quarenta  e  quatro 
centavos).

É certo que a soma dos descontos em folha referentes ao pagamento 
de empréstimos não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do 
trabalhador, com a finalidade de resguardar o seu sustento e de sua família.

No caso, verifica-se que os descontos realizados por dois dos bancos 
agravados estão dentro do limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravante, 
já que o STJ entende que a limitação dos descontos de empréstimos pessoais deve incidir 



sobre a remuneração bruta do servidor e não da líquida (RESP nº 1.362.351-RS, Min. Eliana 
Calmon). 

Com efeito,  considerando que o valor da remuneração bruta é R$ 
2.506,36 (dois mil quinhentos e seis reais e trinta e seis centavos), o percentual de 30% 
corresponde a R$ 751,90 (setecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), o que é 
superior ao valor dos empréstimos consignados (R$ 643,12 - seiscentos e quarenta e três 
reais e doze centavos).

De outro lado, registre-se que os demais descontos correspondem a 
débitos em conta  corrente referentes à cartões  de crédito,  o que no meu sentir  não se 
coaduna com a proteção do limite de 30% (trinta por cento), até porque o titular do cartão 
pode tanto desautorizar a operação direta em sua conta, pagando por outra via, quanto 
suspender as compras nos referidos cartões, a fim de controlar suas despesas.

Note-se que manter o teto de descontos quanto aos cartões de crédito 
autorizaria  o  usuário  do  serviço  a  continuar  comprando  além  de  sua  capacidade  de 
pagamento, sem a contraprestação correspondente, que ficaria limitada àquele percentual. 
Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu que despesas que podem 
ser debitadas em conta escolhidas aleatoriamente pelo correntista não integram o limite 
defendido pelo recorrente:

“De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal 
de  Justiça,  são  vedados  os  descontos  de  empréstimo  em  conta 
corrente utilizada apenas para recebimento de salário. 2. Embora 
sejam vedados os  descontos  para pagamento de  empréstimo em 
conta corrente utilizada apenas para recebimento de salário, caso 
seja requerido pelo correntista, tais descontos podem ser limitados 
a  30%  (trinta  por  cento)  da  remuneração  percebida,  desde  que 
estejam  incluídos,  nesse  percentual,  os  valores  referentes  a 
eventuais empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. A 
limitação de descontos em conta corrente não se estende a valores 
aleatoriamente  selecionados  pelo  correntista  para  débito 
automático em conta corrente, tais como fatura de cartão de crédito, 
conta de energia, água e telefone”.1

Para  além  disso,  descuidou  o  agravante  de  demonstrar  que  tais 
débitos  não  estariam  expressamente  autorizados  ou  a  impossibilidade  de  cancelar  os 
débitos em sua conta corrente.

Ademais, até que se prove em contrário, os empréstimos e os cartões 
de  crédito  foram contratados  de  forma voluntária  e  consciente  pelo  recorrente,  não  se 
podendo presumir a má-fé das instituições bancárias.
1 TJ-PR -  AI:  5897930 PR 0589793-0,  Relator:  Luiz Carlos Gabardo,  Data de Julgamento:  13/01/2010,  15ª  Câmara Cível,  Data  de 

Publicação: DJ: 319.



Expostas estas considerações, com fulcro no art. 557,  caput, do CPC, 
nego seguimento  ao  recurso,  por  entender  que não foi  superado  o  limite  da  margem 
consignável  –  recurso  manifestamente  inadmissível,  mantendo  incólume  a  decisão 
guerreada. 

Publique-se e Intimem-se.

                                      João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015.

                                                    João Alves da Silva
                      Relator


