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SENTENÇA 
 
Trata-se de ação ajuizada por WELBERT SOUZA RABELO em desfavor de BANCO ALFA. 
 

O requerente pede que lhe seja concedida liminar, inaudida altera pars, para os fins de 
determinar que o Banco Requerido se lhe forneça boleto bancário par que possa pagar as 
prestações do empréstimo que realizou com desconto em folha de pagamentos ou se 
abstenha de proceder descontos superiores ao patamar de 30% (trinta por cento) da 
remuneração. Pede a confirmação ao final.  
 

A petição inicial veio acompanhada de documentos (fls. 19-30). 
 
Indeferi a antecipação da tutela. O autor recorreu e foi concedida parcialmente.  
 
A parte requerida apresentou resposta, conforme fls. 82-113. Alega, em resumo, existe 

previsão contratual expressa do autor para os descontos, que estariam sendo realizados 
dentro do limite da margem consignável fornecida pelo STM; não há desequilíbrio contratual; 

o contrato deve ser obedecido; não há falar em impenhorabilidade de salário neste caso; o 
acolhimento do pedido representaria ofensa aos princípios da boa-fé objetiva; lealdade 
contratual; conservação dos negócios jurídicos; o valor consignado obedece aos limites do 
Decreto 6.386/2008 e art. 45 da Lei nº. 8112/90 (fl. 95).  
 
Réplica a fls. 135-138. 
 

Decido.  
 
Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Passo ao imediato 
julgamento do mérito da presente demanda, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código 
de Processo Civil. 
 

Em que pese a decisão do Agravo de Instrumento, tenho a firme convicção de que o autor 
não tem direito ao requerido. Mantenho os mesmos fundamentos.  

 
Acrescento que há clara confusão do autor quanto à interpretação do art. 41 e 45 da Lei nº. 
8.112/90, quando afirma que o desconto deve se limitar aos vencimentos líquidos. 
Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei.  

 
Saliento que a quantia R$ 4.077,04 corresponde a 26% de R$ 15.647,00 (fl. 23).  
 
Nos termos do art. 327 do Código Civil, efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, 
salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da 
natureza da obrigação ou das circunstâncias. No caso concreto, o pagamento não é efetuado 
no domicílio do devedor.  

 
Dada a modernidade, hoje em dia o lugar do pagamento pode ser virtual. O devedor pode 
pagar sem se dirigir a qualquer lugar físico. Um dos exemplos é o desconto em conta-
corrente; assim com o DDA - Débito Direto Autorizado e o desconto em folha de 
pagamentos. As partes podem contratar dessa forma. O ato de pagamento é realizado 
virtualmente ou eletronicamente, como queiram.  

 
A forma ajustada pelas partes foi pelo débito em folha de pagamento. Caso acolhido o 
pedido da parte, haveria alteração do tempo do pagamento da obrigação. Os artigos 331 e 
seguintes do Código Civil não permitem que uma das partes altere por sua exclusiva vontade 
o tempo de pagamento da obrigação. O débito deve ser pago na data ajustada, sob pena de 
incidirem os efeitos da mora, tais como juros, multa e correção monetária. 
 

Deve ser prestigiado o acordo firmado pelas partes, quanto ao modo e tempo de pagamento, 
em obediência ao princípio básico do direito contratual denominado "pacta sunt servanda" . 
No seu sentido mais comum, o princípio pacta sunt servanda refere-se aos contratos 



privados, enfatizando que as cláusulas e pactos e ali contidos são um direito entre as partes, 

e o não-cumprimento das respectivas obrigações implica a quebra do que foi pactuado. Esse 

princípio, adotado no procedimento adequado da práxis comercial e consumerista, é um 
requisito para a eficácia de todo o sistema. 
 
Com efeito, uma vez que as partes acertaram que o pagamento do débito dar-se-ia por 
desconto em folha de pagamentos deve ser prestigiado o contrato. Do contrário, haveria 
ofensa também ao princípio da autonomida da vontade das partes. Isto porque a ingerência 

estatal nas relações privadas não pode subtrair dos contratantes a livre manifestação de 
vontade. Tampouco a possibilidade de cada um de dispor de suas rendas da forma que 
melhor lhe aprouver pode ser reprimida. Ainda que os ajustes entre os clientes/correntistas e 
o banco sejam abrangidos pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, não se 
pode albergar a conduta negligente daqueles que têm por hábito socorrer-se dos 
empréstimos bancários para a solvência das suas pendências financeiras, em total 

descompasso com a sua capacidade de pagamento. 
 
O autor, na verdade, pretende que o Juízo autorize que ele fique inadimplente, pois poderá 
deixar de pagar os boletos bancários. Os institutos legais que se prestam a equalizar o 
hipossuficiente nas diversas relações jurídicas (consumidor/idoso/criança e adolescente) não 

podem ser banalizados, tampouco servir de escudos para adoção de medidas não 
condizentes com o razoável. Não podem as regras consumeristas subtrair a responsabilidade 

daqueles que contratam. Não foi elaborado o Código de Defesa de Consumidor com gênese 
de um processo coletivo inconsciente de vitimização dos consumidores. Será que não sabia a 
parte autora o grau de comprometimento da sua renda com a assunção dos empréstimos? 
Estaria ela, maior, alfabetizado(a), servidor da Justiça Militar, impossibilitado de contrair o 
empréstimo, mesmo sendo este firmado em número determinado de parcelas, cujo valor 
unitário (e fixo) também foi determinado por ocasião da contratação? Penso que não. 
 

Ainda que assim não fosse, não há regras no ordenamento jurídico que determinem como 
cada um deve gastar as suas rendas. Também não vislumbro ilegalidade nos descontos 
feitos na folha de pagamentos, se assim aquiesceu o correntista. 
 
Saliento, igualmente, não haver penhora do salário ou rendimentos.  
 

Os termos jurídicos devem analisados e aplicados com precisão. Penhora se distingue de 
desconto em folha de pagamentos e débito em conta - corrente. E, também, débito em 

conta-corrente também se distingue de desconto em folhas de pagamento. Não pode ser 
utilizado um percentual previsto para um instituto e transfixá-lo para o outro; em especial se 
as partes sequer firmaram acordo com essa finalidade. Do contrário, fere-se o escopo das 
normas. A finalidade social da lei não é atendida.  
 

Portanto, penhora é diferente da forma de pagamento escolhidas pelas partes. Penhora é um 
ato judicial, aplicável somente no processo de execução ou na fase de execução do processo 
de conhecimento (artigo 649 e 659 do Código de Processo Civil).  
 
O desconto em folha de pagamento e débito em conta-corrente são formas de pagamento do 
débito, outrora estabelecidas pelas partes, de acordo com o artigo 327 do Código Civil. 
Assim, não há falar em impenhorabilidade de salário apto a impedir o desconto mencionado. 

 
O limite legal de 30% previsto no artigo 649 do CPC só se aplica em ato judicial de penhora. 
Não se pode utilizar um percentual destinado para um ato processual para substituir o 
acordo firmado pelas partes.  
 
Sobre o tema da legalidade dos descontos em conta-corrente e folha de pagamentos, a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios do Distrito Federal 
possui vários julgados com o entendimento acima: 
 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO. 
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. PATAMAR SUPERIOR A 30%. 
POSSIBILIDADE. A relação jurídica referente a empréstimos contraídos de forma livre e 
espontânea, junto a entidade bancária e instituição financeira é de natureza contratual, não 

podendo invocar as normas consumeristas para legitimar o descumprimento das avenças. 
Considerando que os débitos são provenientes de empréstimos voluntariamente contraídos 
e, ainda, que o compromisso assumido deve ser honrado, não se reveste de ilegalidade os 



descontos mensais em percentual superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do 

consignado. Reduzir o valor das prestações a pretexto de respeitar a limitação de 30% 

(trinta por cento) acabaria por trazer prejuízos às instituições financeiras, na medida em que 
estas celebraram os contratos e fixaram suas taxas de remuneração com base em outras 
condições de mercado. Agravo de instrumento conhecido e não 
provido.(20100020058147AGI, Relatora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6ª Turma 
Cível, julgado em 30/06/2010, DJ 08/07/2010 p. 166) 
 

"PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDI-CIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 
MÚTUO BANCÁRIO -- NULIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ DESCONTOS EM CONTA 
CORRENTE DO EMBARGANTE - REJEIÇÃO - PE-DIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 
CONTA COR-RENTE - 30% DO SALÁRIO - ALEGAÇÃO DE IMPENHO-RABILIDADE DO SALÁRIO 
- ART.649, IV CPC - IMPOSSI-BILIDADE - DÍVIDA COBRADA JÁ EM PROCESSO DE E-
XECUÇÃO - AUSENCIA DE DESCONTOS EM CONTA COR-RENTE - PARCELAMENTO DA DÍVIDA 

- NÃO ACOLHI-MENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há qualquer 
ilegalidade da cláusula contratual livremente pactuada entre as partes que prevê o desconto 
das prestações avençadas em contrato de mútuo diretamente na conta-corrente do 
mutuário, já que a sua estipulação no pacto agrega aos interesses das partes a que com ela 
anuíram. 2. (...) 3. (...) Recurso conhecido e improvido. "(20080110992594APC, Relator 

HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3ª Turma Cível, julgado em 17/12/2009, DJ 12/02/2010 p. 74). 
 

 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVADO. INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA. CONTRATOS 
BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 
30% DA REMUNERAÇÃO.1. É desnecessária a intimação do agravado para responder ao 
recurso, se ainda não foi citado para a demanda. 2. Não se vislumbra abusividade em 
contrato, livremente pactuado, sob o argumento de extrapolar a margem consignável do 
agravante, principalmente por ser lícito presumir que, ao contratar a prestação, ele o fez 

levando em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento. 3. Os 
descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista não estão sujeitos ao 
percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento, pois 
representando esse percentual uma limitação ao direito do funcionário de dispor amplamente 
do que lhe pertence, a norma que o estabelece deve ser interpretada restritivamente, não 
comportando, por isso, analogia. "(20090020181548AGI, Relator FERNANDO HABIBE, 4ª 

Turma Cível, julgado em 03/02/2010, DJ 18/02/2010 p. 79). 
 

'DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO 
BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO 
DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE 
ATO DE CONSTRIÇÃO. ART. 273 DO CPC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS 
ALEGAÇÕES. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA MANTIDA.1- Não há 

abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que prevêem descontos na 
conta bancária em que o Agravante recebe seus rendimentos mensais, de parcelas de 
empréstimos, mesmo que superiores a 30% de seus rendimentos totais.2 - Ausentes os 
requisitos exigidos pelo art. 273 do CPC, em especial a verossimilhança das alegações do 
Autor, escorreita se mostra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela 
vindicada. 
Agravo de Instrumento desprovido. Maioria."(20100020077573AGI, Relator ANGELO 

PASSARELI, 5ª Turma Cível, julgado em 16/09/2010, DJ 17/09/2010 p. 142) 
 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM 
FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30%. LIVRE DISPOSIÇÃO 
DA RENDA. I - Os descontos em folha de pagamento não ultrapassam o limite de 30% da 
margem consignável. Os débitos em conta-corrente, constituídos validamente, tem respaldo 

na livre disposição da renda de seu titular. II - A alegação de salário excessivamente 
comprometido não configura o requisito da relevância jurídica (art. 558 do CPC) para 
concessão da antecipação de tutela a qual objetiva modificar a cláusula que estabelece a 
forma de pagamento. III - Agravo de instrumento improvido."(20100020059991AGI, 
Relatora VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, julgado em 04/08/2010, DJ 12/08/2010 p. 140) 
 
Não é só. A prática tem demonstrado que ao obstar o desconto em conta-corrente e de folha 

de pagamentos, a decisão judicial acarreta a liberação dos valores e margem de crédito, 
que, por sua vez, leva o consumidor/mutuário a contrair novos empréstimos e complicar 
ainda mais a gestão das suas finanças, ainda mais considerando que não há determinação de 



impeça a fluência dos juros moratórios. O prazo de pagamento é alterado; mas o montante 

da dívida só aumenta. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor (súmula 380 do STJ).  
 
Não há no ordenamento jurídico regra que determine que as partes sejam obrigadas a 
contratar ou a negociar com as demais. Isto é, o réu não pode ser compelido a apresentar 
uma proposta que se adéqüe à capacidade de pagamento do cliente. As partes que devem 
ajustar, de livre e espontânea vontade, qual a melhor forma de resolver o impasse.  

 
Além disso, faço as seguintes considerações sobre a alegação de que a parte não tem 
conseguido pagar pelos empréstimos efetuados. O ordenamento jurídico, ao invés de 
permitir a mudança do acordo efetuado pelas partes, em prejuízo do contratante adverso, 
prevê que, caso o devedor não tenha condições financeiras de quitar suas dívidas, deve ser 
instaurado o procedimento de insolvência civil (artigo 748 do CPC). Em nenhum momento 

permite-se que o prazo de pagamento de uma dívida civil seja alterado.  
 
Vejo também que o princípio da dignidade da pessoa humana não restou ofendido. Não se 
pode dizer que tal princípio estaria sendo ofendido porque boa parte de os recursos da 
pessoa em questão estão sendo destinados ao pagamento de suas próprias dívidas. Na 

verdade, a dignidade da pessoa é evidenciada quando ela age com responsabilidade com 
relação a seus compromissos, quer financeiros, econômicos e sociais.  

 
Nem tampouco o fato de ela ficar sem renda elevada significaria que tal princípio estaria 
sendo ofendido pela parte ré. Ora, basta relembrarmos a quantidade de desempregados que 
existe neste país, os quais sobrevivem com muito pouco dinheiro por mês. Nem por isso 
pode-se dizer que a dignidade dessas pessoas está sendo ofendida. Não é o dinheiro na 
conta-corrente que torna a pessoa digna. Ao se conceder o tratamento diferenciado 
requerido pela parte autora com relação às suas obrigações assumidas, quer-se crer que 

haveriam duas classes de pessoas com dignidades distintas; as que se endividam e não 
podem ficar sem o dinheiro em sua conta-corrente para gastar mais, pois do contrário sua 
dignidade humana seria ofendida; e as que sobrevivem com poucos recursos, não se 
endividam, e mesmo assim têm sua dignidade garantida. Mas, a lei e os contratos devem ser 
respeitados por todos, independente de capacidade de endividamento da parte. 
 

Por fim, saliento que não se justifica a alegação de que deve haver a redução sob pena de 
comprometer sua subsistência. Ora, o autor ganha remuneração de mais de R$ 15.000,00. 

Entendo que a redução de pouco mais de R$ 1.000,00 em remuneração tão elevada não 
levará ninguém a comprometer sua subsistência. Apenas diminuirá momentaneamente seu 
padrão de vida. Porém, em compensação, ele estará adimplindo com sua obrigação e não 
postergará a dívida por vários anos. Isto é, a boa-fé contratual será observada e o contrato 
obedecido, como deveria ser. 

 
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados. Declaro resolvido o mérito, com 
fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.  
 
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Condeno-a também ao 
pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte ré, arbitrados em R$ 
1.000,00 (mil reais), conforme art. 20 do CPC. Esse valor é fixado com atenção ao grau de 

zelo do profissional; ao lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; 
assim como o trabalho realizado pelo(a) advogado(a) e o tempo exigido para o seu serviço - 
curto, se comparado a outras causas (incisos a, b e c do §3º do artigo 20 do CPC). 
 
Após o trânsito em julgado, findada a fase de cumprimento de sentença, intime-se a parte 
sucumbente, apenas por publicação no DJE, para que seja feito o pagamento das custas 

processuais no prazo de até 15 (quinze) dias. Depois, arquivem-se os autos nos termos do 
Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT.  
 
Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se por publicação no 
DJE. 
 
Brasília - DF, quarta-feira, 12/02/2014 às 17h55. 


