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RELATÓRIO E VOTO

O  EXMO.  SR.  DESEMBARGADOR  FEDERAL  MARCOS  AUGUSTO  DE
SOUSA, Relator:

Trata-se  de  recurso  interposto  por  PAULO SERGIO  SILVA  contra decisão  que
indeferiu seu pedido de suspensão do desconto em folha de pagamento decorrente de consignação
relativa a contrato com o Banco América do Sul, o qual teve falência decretada.

Aduz, em síntese, não ser possível conseguir “aquiescência de uma Pessoa Jurídica
cuja falência fora decretada”- como exigido pela Administração para deferimento do seu pedido - bem
como que faz “jus à implementação de desconto legal para liquidação antecipada do empréstimo.”

É o relatório.

VOTO

Submetido à análise da Divisão de Legislação de Pessoal – DILEP deste Tribunal,
esta prestou informação opinando pela manutenção da decisão recorrida e não provimento do recurso
fundado nas seguintes razões:

[...]

O indeferimento decorreu de exigência contida no § 2º do art. 139 da Resolução nº 04/2008 do CJF, que
estatui "in verbis":

"Art. 139. As consignações facultativas poderão ser canceladas

§2º A consignação relativa a amortização de empréstimo ou prestação de financiamento para aquisição,
construção ou reforma de imóvel  residencial  somente poderá ser  cancelada com a aquiescência do
Consignado e do Consignatário"

Alega o recorrente que se trata de impossibilidade de conseguir  a aquiescência da referida instituição
bancária, uma pessoa jurídica cuja falência foi decretada no dia 11/8/2015 pelo Juiz de Direito da 2ª Vara
de Falência e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo - Foro Central.

Sustenta que a aquiescência seria devido se a amortização de empréstimo fosse vinculada a existência de
garantia de um bem real, o que não é o caso e seja acolhida a "isonomia interpretativa", já que teriam
sido deferidos pedidos idênticos em ocasiões passadas, sem, contudo, indicar quais foram, e ainda  que é
inviável obter a aquiescência de Pessoa Jurídica com falência decretada.

Admite que, ante a iminência da perda de direitos e responsabilizar-se pelo enfrentamento do que restar a
compor com o falido ente consignatário, pode buscar, na via  judicial, a solução para sua demanda, caso
não obtenha êxito na esfera administrativa.

Preliminarmente,  assinale-se  que  a  norma regente  sobre  a  matéria  é  a  Resolução n.  4,  de  2008,  do
Conselho da Justiça Federal que estatui:

"Art. 142. Não será permitido o desconto de consignações facultativas quando a soma destas com as
compulsórias exceder setenta por cento da parcela da remuneração, provento ou pensão, de que trata o art.
140 desta Resolução. e que "Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas exceda aos limites
previstos neste artigo e no art. 141 desta Resolução, os descontos relativos às consignações facultativas
serão suspensos até ficarem dentro daqueles limites, caso em que será observada a seguinte ordem de
prioridade de manutenção:

§ 1º  Caso a soma das consignações compulsórias e  facultativas exceda aos limites previstos neste
artigo  e  no  art.  141  desta  Resolução,  os  descontos  relativos  às  consignações  facultativas  serão
suspensos até ficarem dentro daqueles limites, caso em que será observada a seguinte ordem de prioridade
de manutenção:

(...)

VI – amortização de empréstimo concedido por instituição bancária ou de crédito ou por entidade aberta de
previdência privada;" (grifou-se)
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 Note-se  que  uma  hipótese  prevista  de  suspensão  de  consignações  facultativas  é  que  a  soma  das
consignações compulsórias e facultativas exceda certos limites previstos nos arts. 141 e 142. Aqui a norma
prevê a suspensão, mas não é o excesso desses limites decorrente das somas das consignações que motiva
o pedido. O que pretende o recorrente é a suspensão do desconto em folha de pagamento por  razão
diversa, decorrente de consignação do Banco América do Sul S/A que teve sua falência decretada.

 Não obstante, as alegações do recorrente,  em relação ao caso que se examina  a Administração  está
adstrita ao disposto no § 2º do art. 139 da Resolução nº 04/2008 do CJF,  que exige taxativamente, como
visto, que  "A consignação relativa a amortização de empréstimo ou prestação de financiamento para
aquisição,  construção  ou  reforma  de  imóvel  residencial  somente  poderá  ser  cancelada  com  a
aquiescência do Consignado e do Consignatário" .   

Ora, se o recorrente pede a suspensão do desconto em folha de pagamento decorrente da consignação, e a
referida resolução impõe a necessidade, a condição sine qua non de aquiescência, a concordância do
Consignatário para que possa ser cancelada a consignação relativa à amortização de empréstimo, como in
casu,  sem  que  se  atenda  essa  exigência  a  Administração  não  está  autorizada  a  fazer  o
cancelamento requerido. A  norma não prevê e nem excepciona casos de massa falida para dispensar tal
exigência.

Assim, o caminho que se afigura como mais viável é recorrente obter judicialmente tal aquiescência para
que possa a Administração então cancelar a referida consignação, já que na esfera administrativa não há
respaldo ou permissivo legal ou normativo para tanto.

                           Como se vê, a decisão fundou-se na legislação de regência da matéria, atendo-se ao
Princípio da Legalidade, ao qual a Administração está vinculada, valendo ressaltar que as resoluções do
CJF são de observância obrigatória, isto é, têm força vinculante para toda a Justiça Federal. Assim, não
tendo sido questionada a referida resolução, tampouco demonstrado a existência de conflito entre os
dispositivos desta com alguma outra norma, deve prevalecer o entendimento esposado pela DILEP no
parecer acima transcrito.

                         Nesse cenário, não há como atender ao pleito recursal de suspensão dos descontos em
folha de pagamento relativos a empréstimo consignado firmado com instituição bancária, sem a
apresentação da aquiescência desta, nos termos do que disposto no art. 139, § 2º, da Resolução nº 4/2008
do Conselho da Justiça Federal.

                          Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

                         É o voto.

 

Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA

Relator

 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Augusto de Sousa, Desembargador Federal,
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