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Vistos.

1 – A hipótese envolve consultas apresentadas pela 
Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP, Banco do Brasil 
S/A. e Caixa Econômica Federal (fls.111/112; 118/119; 
123/128), atinentes à Lei nº 14.131, de 30 de março de 2021, 
que dispõe sobre o acréscimo de 5% ao percentual máximo 
para a contratação de operações de crédito com desconto 
automático em folha de pagamento (fls.113/114).

Referido diploma legal, para o que interessa a este 
expediente, fixou, até 31 de dezembro de 2021, em 40% o 
limite máximo no que toca à contratação de empréstimos 
consignados, observando-se que o correspondente a 5% deve 
ser destinado apenas à amortização de despesas e saques 
efetuados com cartão de crédito. Além disso, há previsão de 
aplicação automática de tal majoração quando leis ou 
regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que 
o previsto na referida lei federal. Há também a possibilidade 
de uma carência de até 120 dias, nos termos do correspondente 
artigo 4º.

2 – Vale frisar que, com relação ao Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, para magistrados e servidores, incide 
o Decreto Estadual nº 60.435/2014, bem como o Decreto 
Estadual nº 61.750/2015. Nesse contexto, o percentual 
atualmente aplicável equivale a 35% dos vencimentos, com 
possibilidade de aumento de mais 5% e com destinação 
somente para o pagamento de dívidas aperfeiçoadas com 
cartão de crédito perante a instituição bancária, na forma do 
artigo 1º, § 1º, do Decreto Estadual nº 61.750/2015. 
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Impende salientar que esse acréscimo de 5% não foi 
aplicado por decisão da Presidência da Corte de 27 de julho de 
2018, e isso por conta dos níveis de endividamento e 
inadimplência e da presença de diversas margens 
consignáveis, dentre outros fatores: “Por ordem, considerando 
a pluralidade de margens consignáveis (50%, 40% e 35%), os 
níveis de endividamento e inadimplência, bem como a 
existência de ações judiciais limitando a margem consignável 
a 30%, não é o caso de aplicar a margem consignável 
adicional de 5% para cartão do servidor na folha de 
pagamento dos servidores” (fls.133).

3 – E o panorama caracterizado por considerável 
comprometimento da margem consignável e por importante 
inadimplência permanece, conforme dados constantes dos 
autos, apurados em março de 2021 (fls.138/140). 

Assim, vale frisar que 18% dos servidores estão com o 
total da margem consignável comprometida (fls.140). 

Além disso, a título de exemplo, para os servidores, 
existe instituição financeira com 15,21% de inadimplência nos 
empréstimos consignados, indicada uma média, entre as 
instituições, de 4,72% de inadimplência (fls.138). Para os 
magistrados, há instituição financeira com 9,25% de 
inadimplência nos consignados, indicada uma média de 5,06% 
(fls.138).

4 – Por outro lado, cumpre destacar que a nova lei 
federal certamente está em harmonia com a difícil quadra a ser 
enfrentada por servidores e magistrados por conta da atual 
pandemia e por determinado período, tanto que positivada uma 
limitação até 31 de dezembro de 2021. 

Exsurge evidente o desiderato de propiciar um certo 
espaço maior de negociação de empréstimos, muitas vezes 
necessários ao enfrentamento da crise econômica a atingir 
várias famílias. 

O servidor público não suportou comprometimento de 
sua remuneração. Ocorre que seus familiares podem ter 
arrostado diversa situação, seguindo-se que só a contribuição 
efetiva do servidor conseguiu ou conseguirá evitar danos 
maiores ao sustento de sua família.
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5 – A preocupação desta Presidência envolve o não 
comprometimento das finanças dos servidores e dos 
magistrados em maior extensão do que já acontece. 

Entrementes, essa preocupação também existe no 
interior das respectivas associações e, mesmo assim, ofícios 
que dinamizam inequívoca concordância com o aumento da 
margem consignável foram expedidos e juntados aos autos.

Nesse sentido, a Federação das Entidades de Servidores 
Públicos do Estado de São Paulo e diversas entidades 
representativas dos servidores do Poder Judiciário solicitaram, 
em consonância com recente reunião, a aplicação da Lei nº 
14.131/2021 (fls.149/150).

A Associação Paulista de Magistrados – APAMAGIS, 
de seu turno, solicitou a adoção de idêntica medida em relação 
aos magistrados (fls.151).

E, de toda sorte, a decisão quanto à utilização total da 
margem consignável em tela, ao fim e ao cabo, cabe 
exclusivamente ao servidor e ao magistrado. O Estado não 
pode e não tutela interesses econômicos particulares de 
servidores e magistrados. A discricionariedade pertence a tais 
pessoas, cumpre observar.

.
6 – Por conseguinte, sopesando-se tais elementos, só 

resta prestigiar o pedido das associações.

7 – Diante do exposto, defiro o pedido, providenciando-
se o necessário à implementação da nova margem consignável 
e dos demais benefícios que emergem da Lei nº 14.131/2021, 
observado o prazo constante em tal diploma legal, é dizer, 31 
de dezembro de 2021. 

Dê-se ciência às instituições consulentes e às 
associações. 

              
   São Paulo, data registrada no sistema.

        GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
                                  Presidente do Tribunal de Justiça
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