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o CASo Do  
bAnCo DE ALAgoAS

Davi Beltrão de Rossiter Corrêa1

prólogo

A questão do superendividamento enfrentada nesse trabalho é 
um problema real que merece atenção especial das autoridades públi-
cas e das instituições que operam no mercado de serviços financeiros. 

O Poder Judiciário tem recebido uma quantidade expressiva 
de ações revisionais de servidores públicos incapazes de quitar seus 
débitos da forma contratada e comprometimento salarial excessivo. 
As decisões judiciais proferidas nos últimos anos pelo Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios em casos desse tipo apresen-
tam divergências consideráveis de entendimentos e conclusões. 

Desencaixar toda a situação para um período histórico ante-
rior e deslocar o julgamento para um Tribunal de Justiça imaginado 
permite refletir sobre os desdobramentos de uma diretiva governa-
mental na vida financeira de cidadãos com mais liberdade, em um 

1 Associado regular do IBAP. Advogado empregado do BRB Banco de Brasília, Con-
sultor Jurídico do BRB (responsável pelo departamento jurídico) desde abril/2019.
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esforço mais imaginativo do que especulativo e sem o compromisso 
de interpretar o direito por uma argumentação coerente, sob a pers-
pectiva do ordenamento jurídico posto. Para isso foram invocados 
os dispositivos pertinentes do Código Civil de 1916 e da Constitui-
ção da República de 1891, assim como evitou-se referência a temas 
jurídicos mais atuais, como dignidade da pessoa humana e a própria 
noção de consumidor. 

As ideias e conclusões dos votos dos Desembargadores do ima-
ginado Tribunal Superior de Alagoas foram extraídos de precedentes 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, decorrentes de casos de 
servidores públicos clientes de instituições financeiras endividados, 
e também do verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça n. 603, 
editado em fevereiro de 2018 e cancelado seis meses após gerar diver-
sas interpretações equivocadas. 

Informações sobre a história de Alagoas foram encontradas na 
hemeroteca digital da Fundação Biblioteca Nacional (agradeço ao 
Professor Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy por me apresentar o 
portal) e em obras de autores locais. São reais o fato de que o presi-
dente do Banco de Alagoas daquela época, José Fernandes de Barros 
Lima, se tornou Governador do Estado; a existência de um Montepio 
dos Servidores de Alagoas recuperado com resgate de títulos da dí-
vida pública; a quantidade de Municípios e a estrutura da justiça de 
Alagoas naquele momento histórico; a imagem de uma Justiça lenta 
e ineficiente registrada na mensagem do Governador do Estado em 
1920; e a conclamação dos alagoanos para adesão à Revolução de 
1930, por meio de panfletos jogados do céu em 13.10.1930, com a 
aprovação do ato pelos militares do Estado, inclusive a polícia militar.

Esse trabalho não se destina, de maneira alguma, a fazer críti-
cas à política de crédito das instituições financeiras ou aos devedores 
que buscam o Poder Judiciário, amparados pela Constituição Federal 
quanto ao seu direito de acionar a justiça. A ambição é de criar um 
texto que possa servir como instrumento de reflexão e estudo da filo-
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sofia do direito nas faculdades de direito, inpirado nas obras de Lon 
L. Fuller, O caso dos exploradores de cavernas e O caso dos denuncian-
tes invejosos, cuja leitura me permitiu evoluir no conhecimento da 
essência ideológica de diferentes correntes da filosofia jurídica.

o caso do banco de Alagoas

Nas primeiras décadas do século XX o nível de endividamen-
to do funcionalismo público do Estado de Alagoas era preocupante, 
com mais da metade dos servidores estaduais sufocados por emprés-
timos contraídos junto ao banco do governo. Em 1917 o presidente 
do Banco de Alagoas, instituição financeira de economia mista que 
operava no Estado sob o regime de monopólio legal, recebeu a mis-
são de idealizar uma solução para resolver a situação de endivida-
mento dos funcionários públicos.

Após estudar os relatórios e balanços do Banco de Alagoas, 
planejou uma estratégia de longo prazo que abrangia as seguintes 
medidas: a criação de um novo produto com taxa inferior a todos os 
empréstimos em cobrança e que viabilizasse renegociação de todos 
os contratos da instituição financeira com funcionários públicos; a 
regulamentação pelo Governo estadual dos limites de endividamen-
to dos funcionários públicos; e a recomposição do patrimônio do 
Montepio dos Servidores do Estado de Alagoas com ações do Banco 
de Alagoas, para que essa instituição de previdência tivesse capaci-
dade financeira para pagar a dívida dos servidores estaduais em caso 
de falecimento.

Concretizar a primeira medida era uma tarefa fácil. A gestão 
da folha de pagamento era de responsabilidade da Secretaria da Fa-
zenda e as remunerações eram depositadas em contas abertas jun-
to ao Banco de Alagoas. Essa instituição financeira criou um novo 
produto, o empréstimo com anotação no contracheque. Assim, parte 
da remuneração do servidor público seria destacada de seu salário  
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mensalmente e retido diretamente pelo banco para quitação de par-
celas dos empréstimos, com registro e discriminação dos valores nas 
folhas de pagamento. Com essa garantia, buscava-se uma taxa de ju-
ros menor e o Banco de Alagoas poderia renegociar todos seus con-
tratos com funcionários públicos em condições mais benéficas.

Sobreveio a eleição do presidente do Banco de Alagoas para o 
cargo Governador do Estado em 1918 e ele pôde concluir a segunda 
etapa do seu projeto. Por meio do Decreto n. 28, de 19 de maio de 
1920, determinou a observância do limite de trinta por cento da remu-
neração mensal do servidor público para os empréstimos anotados no 
contracheque. Ou seja, os funcionários públicos estavam autorizados a 
renegociarem seus contratos com o Banco de Alagoas, considerando a 
margem consignável de trinta por cento de sua remuneração disponí-
vel para o pagamento mensal no contracheque, alongando as dívidas e 
reajustando as condições financeiras dos contratos.

É importante destacar também que a legislação do Montepio 
dos Servidores do Estado fora modificada, para autorizar essa insti-
tuição a conceder empréstimos aos funcionários públicos aposenta-
dos e pensionistas, nas mesmas condições e limites de endividamen-
to dos servidores em ativa. Mediante o resgate de títulos da dívida 
pública do Estado de Alagoas houve ainda o reforço do patrimônio 
da entidade assistencial em 1922, com significativo aumento das suas 
fontes de receita, provenientes da carteira de empréstimos, dos ren-
dimentos de seus títulos públicos e dos lucros decorrentes das ações 
do Banco de Alagoas de sua propriedade.

O Banco de Alagoas efetuou o recálculo das dívidas referen-
tes aos empréstimos dos funcionários públicos estaduais e alongou 
as prestações para que os valores descontados mensalmente fossem 
correspondentes ao montante de trinta por cento da remuneração 
dos clientes. O Montepio dos Servidores estaduais procedeu da mes-
ma forma e, ainda, quitou os contratos em prejuízo deixados pelos 
servidores falecidos. 
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A Secretaria de Fazenda concluiu os registros necessários nos 
assentamentos funcionais dos seus servidores e o Banco de Alagoas 
passou a disponibilizar os salários dos funcionários públicos para 
saque já considerando o desconto registrado em seu contracheque. 
Parecia que a saúde financeira dos servidores públicos estava curada 
e o Banco de Alagoas voltaria a reduzir as taxas de inadimplência dos 
clientes pessoa física vinculados ao serviço público. 

Ocorre que os devedores, movidos pelo gasto desmensurado 
e pela ausência de planejamento para uso responsável do crédito, 
permaneceram captando mais dinheiro e autorizando por contrato 
o adimplemento das parcelas dos empréstimos quando do saque de 
sua remuneração mensal. Assim, ao receberem o salário no caixa da 
agência, o Banco de Alagoas realizava a retenção da quantia corres-
pondente à parcela mensal de empréstimos não consignados por su-
perarem a margem de trinta por cento. 

Muitos servidores chegaram ao comprometimento integral de 
sua renda e permaneceram meses sem ter nenhuma renda disponível 
para saque e custeio de suas despesas.

Eis que advogados identificaram-se com a causa dos endivida-
dos e encontraram fortes aliados, nas organizações associativas, para 
a busca de clientes e no convencimento dos funcionários públicos a 
tentarem anular na justiça contratos que autorizavam a retenção do 
pagamento. Alegavam em juízo que o Decreto n. 28, de 19.5.1920, 
tinha nítido conteúdo protetivo e que a norma impedia o Banco de 
Alagoas de fornecer crédito aos servidores públicos além do mon-
tante de trinta por cento da remuneração do servidor público, inde-
pendente da anuência do cliente e recebimento dos valores, ou, no 
mínimo, que o desconto no momento do saque deveria ficar adstrito 
também a trinta por cento da remuneração do funcionário. 

Houve então o ajuizamento em curto espaço de tempo de uma 
quantidade significativa de ações que sobrecarregaram os serviços 
prestados pelo Poder Judiciário do Estado de Alagoas. A justiça da 
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época estava presente em todos os 35 municípios do Estado e a ad-
ministração era confiada a um Tribunal Superior, composto de sete 
Desembargadores. 

Os recursos sobre matéria cível encaminhados ao Tribunal Su-
perior de Alagoas eram decididos por três Desembargadores e, em 
caso de não obtenção de maioria no julgamento, o debate era amplia-
do para o órgão plenário da Corte. Na instância ordinária a presta-
ção jurisdicional cabia a 22 Juízes de Direito da Capital e a 36 Juízes 
Substitutos dos Municípios.

Os pedidos formulados nesses processos resumiam-se a três 
distintos grupos de pretensões. Na primeira leva de ações foram re-
queridas a anulação dos contratos de empréstimos. Em seguida fo-
ram ajuizados processos nos quais se buscava a anulação da cláusula 
contratual que permitia a retenção do valor da prestação mensal no 
momento do saque da remuneração. Por fim, o terceiro grupo de de-
mandas tinha por escopo a aplicação do limite de trinta por cento aos 
empréstimos contratados mediante retenção do salário, a fim de que 
fosse assegurado ao servidor público o saque de no mínimo setenta 
por cento da verba salarial remanescente, ou seja, setenta por cento 
após deduzidos os empréstimos consignados em folha de pagamento.

A depender do local e Juiz para o qual eram distribuídos os 
processos, as decisões proferidas contemplavam uma pluralidade 
de entendimentos e conclusões bastante divergentes. Em muitos ca-
sos as decisões conflitantes partiam de uma mesma fundamentação 
e chegavam a resultados diametralmente opostos, que iam desde a 
anulação do empréstimo até a total improcedência dos requerimen-
tos com a preservação dos negócios jurídicos, ora reconhecendo a 
validade de todas as cláusulas contratuais, ora caracterizando como 
ilícita a retenção integral ou quase total do pagamento.

A questão foi submetida ao Tribunal Superior de Alagoas que 
oscilou em sua jurisprudência por alguns anos, até que instaurou um 
julgamento de seu órgão plenário, no dia de 10 outubro de 1930, para 
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resolver a matéria. O recurso provinha de ação na qual indeferidos 
todos os pleitos do requerente, a seguir transcritos: “1 – anulação 
dos contratos de empréstimo que excedem trinta por cento da re-
muneração e pagamento de indenização por prática de ato ilícito; 
2 – declaração de nulidade da cláusula que autoriza a retenção da 
remuneração para amortização do empréstimo antes do saque do sa-
lário; 3 – aplicação do limite de trinta por cento às retenções de saque 
salarial para pagamento de empréstimos; e 4 – proibição de retenção 
da totalidade da remuneração mensal, com a definição de um per-
centual a ser respeitado”. 

Aberta a votação, foram registrados os votos dos Desembarga-
dores, a seguir reproduzidos.

Voto do Desembargador 1 – “A sentença que indeferiu os pe-
didos do requerente está em consonância com o ordenamento ju-
rídico. Registro que não me proponho a fazer um julgamento para 
agradar a opinião popular. Tenho que a análise da questão a ser di-
rimida por essa Corte deve ser pautada pelo respeito à legalidade e a 
concepção de que o juiz não pode criar o direito. 

O Decreto n. 28/1920 estabelece no seu artigo 10 que: “A soma 
mensal das consignações em folha de pagamento de cada funcioná-
rio público estadual não poderá exceder o valor equivalente a trinta 
por cento do valor a que faz jus pela prestação do serviço público”. O 
fato que a norma pretende regular é a limitação de uma modalidade 
específica de crédito garantido por meio de anotação no contracheque. 

Sob essa perspectiva, o destinatário do Decreto n. 28/1920 é o 
administrador público da folha de pagamento e dos contracheques 
dos servidores públicos, sobre o qual recai a responsabilidade de 
organizar e implantar procedimentos burocráticos para que haja o 
respeito ao limite de descontos. Essa é a lei vigente e esse Tribunal 
não tem competência para modificá-la ou expandir seu campo de 
aplicação. O cliente teve prévio conhecimento das quantias a serem 
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desembolsadas para o adimplemento do empréstimo contraído com 
a instituição bancária e, tendo aceitado o pagamento por intermédio 
de retenção no momento do saque da remuneração, não pode deixar 
de suportar o impacto dos débitos, o que seria uma contrariedade ao 
pacta sunt servanda. 

Se o cliente sabia que comprometeria sua remuneração em per-
centual superior ao percentual de trinta por cento, não há como inci-
dir posteriormente a regra de limitação contida referente aos descon-
tos consignados no contracheque, para impor ao Banco de Alagoas 
a alteração da maneira de amortização do débito e cumprimento da 
obrigação contratual. A preservação da autoridade das leis e o equi-
líbrio da ordem jurídica deve prevalecer sobre discursos ideológicos. 
Não identifiquei causas de anulação ou nulidade nos contratos discu-
tidos judicialmente, nem a prática de ilícito civil. 

O direito positivo é mutável no tempo. Aqueles que discordam 
do campo de incidência da norma baixada pelo Governador do Esta-
do, restrita aos empréstimos consignados, devem fazê-lo por meios 
legítimos, como a revisão do decreto pelo atual ou pelo futuro chefe 
do Poder Executivo, ou, ainda, a promulgação de uma lei regulamen-
tando o assunto. 

Portanto, mantenho meu posicionamento reiterado em outros 
precedentes, para votar no sentido de declarar válidos todas as mo-
dalidades os contratos de empréstimo celebrado pelo Banco de Ala-
goas com funcionários públicos e a cláusula que autoriza a retenção 
da prestação respectiva no momento do saque, mantendo a decisão 
do Juízo singular”.

Voto do Desembargador 2 – “Inicio uma divergência nes-
se julgamento. Entendo que é possível a limitação do desconto da 
parcela de empréstimo bancário que incide sobre o pagamento do 
devedor. Apesar de válida a cláusula que autoriza retenção de salários 
para amortização de empréstimos, os abatimentos não podem ultra-
passar trinta por cento da verba salarial depositada mensalmente 
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pelo Estado-empregador, sob pena de onerosidade excessiva e com-
prometimento da subsistência do funcionário público devedor. 

Uma norma jurídica, para ser uma norma, deve conter em si a 
justiça. Se a norma despreza o que seria o justo, cabe ao Poder Judi-
ciário interferir para conferir validade à norma mediante sua aplica-
ção com justiça. Em havendo lacunas deixadas pelo direito positivo, 
emerge a função subsidiária do direito natural e dos princípios jurí-
dicos, inclusive com o recurso à aplicação analógica, não podendo 
o julgador negar-se jamais a decidir, e aqui repito, com justiça, uma 
controvérsia. 

A autonomia da vontade e a liberdade negocial não podem 
prevalecer quando o endividamento comprometer o sustento do de-
vedor e sua família. Para garantir um mínimo existencial e para não 
privar o devedor de seu único meio de sobrevivência, deve incidir o 
limite de desconto de trinta por cento sobre os rendimentos anota-
dos no contracheque e também o limite de trinta por cento sobre a 
remuneração disponibilizada pelo Estado de Alagoas no seu Banco 
para ser sacado pelo funcionário público. 

Considero que a cobrança do crédito mediante retenção inte-
gral da remuneração disponibilizada ao servidor público devedor 
é conduta abusiva da instituição financeira para com o seu cliente. 
O exercício regular de um direito previsto em contrato – retenção 
de pagamento – não é respaldado pelo sistema jurídico quando 
converte-se em abuso de direito – o que se dá quando subtrai da 
outra parte os meios de subsistência. Logo, pratica ato ilícito civil 
a instituição financeira que retém parcela significativa da renda do 
devedor e compromete a subsistência do cliente, devendo compen-
sar os danos causados. 

Assentadas essas premissas, peço vênia para divergir do De-
sembargador 1 e decidir que a validade da estipulação contratual 
que prevê a faculdade de retenção dos pagamentos está condicio-
nada à observância do limite de trinta por cento da remuneração 
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disponibilizada e que a retenção de quantias acima desse percentual 
configura abuso de direito”.

Voto do Desembargador 3 – “Concordo com os fundamentos 
lançados pelo Desembargador 1, mas discordo da conclusão a que 
chegou. A limitação de trinta por cento é endereçada ao adminis-
trador público, que não pode autorizar a consignação em folha de 
pagamento empréstimos superiores a esse percentual. Inexiste óbice 
normativo para que modalidades outras de empréstimo sejam con-
tratadas pelo servidor público, muito menos empecilhos à adoção de 
cláusula que autoriza a disposição de quantias salariais pelo cliente 
para pagamento de dívidas. 

Ora, subverter tal obrigação me parece um contrassenso pois, 
se o débito não for pago com o salário do devedor, qual outra fonte de 
receita do funcionário público que resta para adimplemento da dívida? 

Na maioria dos casos se torna impossível a recuperação dos va-
lores pela instituição financeira sem tal mecanismo de amortização 
mensal. Por outro lado, embora não haja dispositivo legal ou norma 
regulando a retenção salarial, não restam dúvidas que a apropriação 
integral, ou de quase totalidade, da remuneração posta à disposição 
do empregado público, não pode ser autorizada pelo Poder Judiciário. 

A discordância em relação ao Desembargador 1 se refere ao 
consectário lógico de que proposições gerais, não necessariamente, 
resolvem casos concretos. Somente com a avaliação individual das 
situações econômicas de cada um dos devedores será viável aferir 
a melhor solução a ser dada pelo julgador, observados as condições 
reais de cada empréstimo e as eventuais vantagens econômicas obti-
das ou situação crítica enfrentada pelo cliente. Entendo ser lógico que 
eventual limitação deve vir necessariamente acompanhada do recál-
culo da dívida, levando em consideração o novo prazo para adim-
plemento e quantidade de prestações a serem quitadas pelo cliente, a 
fim de que não haja prejuízo para nenhuma das partes contratantes. 
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O direito precisa ser justificado em termos utilitaristas e ao judi-
ciário compete valorar as lides amparado em critérios empíricos, para 
solucionar os conflitos sociais. A consequência econômica desse jul-
gamento sobre o sistema financeiro estadual é relevante, e a solução 
deve atender às expectativas legítimas da instituição financeira e do 
devedor, sem comprometer a estabilidade da atividade bancária nem 
a subsistência do servidor público, mantendo as promessas de ambos. 

Não havendo prova do comprometimento abusivo da renda do 
servidor público, que impossibilite a sua subsistência, não há razões 
para concluir pela culpa da instituição financeira e a disposição sala-
rial deve ser mantida. 

Voto pela aplicação excepcional do limite de trinta por cento 
para retenção de pagamentos destinada à amortização de dívidas ao 
caso dos autos, devendo a instituição financeira promover o cálculo 
da dívida observado esse parâmetro e apresentar planilha ao deve-
dor, ficando afastado o dever de indenizar”.

Voto do Desembargador 4 – “Amplio ainda mais a divergên-
cia para discordar de todos os posicionamentos adotados até esse 
momento. 

A Constituição de 1891 assegura aos brasileiros a inviolabilida-
de dos direitos concernentes à liberdade e à propriedade, ressalvan-
do que ninguém pode ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer algu-
ma cousa, senão em virtude de lei (art. 72, caput e § 1º). O Decreto  
n. 28/1920 somente permitiu o comprometimento dos salários dos 
funcionários estaduais para pagamento de dívidas mediante consig-
nação em folha de pagamento, de modo que o servidor não pode ser 
obrigado a entregar sua remuneração sem ter ao menos a possibili-
dade de sacá-la. 

A retenção salarial apenas pode ser determinada por lei, sob 
pena de tornar letra morta a garantia constitucional insculpida no 
art. 72 da primeira Constituição republicana, não se prestando para 
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regulamentar a matéria um mero decreto, que sequer resulta direta-
mente da vontade popular. 

Ao meu sentir, o direito infraconstitucional direciona o jul-
gamento para declarar a anulação do negócio jurídico firmado pelo 
devedor quando o seu comprometimento salarial superior o limite 
de trinta por cento imposto por lei, ante a presunção de insolvência 
decorrente. O Código Civil de 1916 prescreve que a validade do ato 
jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não 
defesa em lei (art. 82). 

São exemplos de atos anuláveis os contratos onerosos do de-
vedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo 
para ser conhecida do outro contratante (arts. 107 e 147, inciso II). 

Apesar da necessidade de arguição dos interessados quanto à 
existência de uma das causas de anulação do art. 147, é nulo o ato 
jurídico quando for ilícito ou impossível o seu objeto (art. 145, inciso 
II), quando não revestir a forma prescrita em lei (art. 145, inciso III), 
ou quando for preterida solenidade considerada pela lei essencial 
para sua validade (art. 145, inciso IV). Essas nulidades podem ser 
declaradas de ofício (art. 146, parágrafo único). 

Na espécie, ao regulamentar a matéria o Decreto n. 28/1920 per-
mitiu a concessão de empréstimos a servidores públicos até o limite 
de trinta por cento de sua remuneração, com averbação da obrigação 
de pagar correspondente em folha de pagamento. Há uma presunção 
de que o limite de solvência para concessão de empréstimos aos 
funcionários públicos seja trinta por cento e as operações que extra-
polam esse limite são nulas de pleno direito. Isso porque o registro da 
operação de empréstimo na folha de pagamento é a forma prescrita 
em lei como condição de validade, sendo ilícitas as contratações que 
excederam esse patamar máximo.

A nulidade de tais contratos é flagrante, assim como o abuso no 
exercício de direito em que incorreu o Banco de Alagoas, quando im-
pediu funcionários públicos de terem acesso à sua remuneração em 
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virtude de empréstimos nulos. Segundo o art. 159 do Código Civil, 
aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou impru-
dência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 
reparar o dano. 

Portanto, uma vez que o ato do banco causou prejuízos ao deve-
dor, resta inequívoca a obrigação de indenizar do Banco de Alagoas, 
pois incorreu na prática de ato ilícito. Não havendo mais o que discu-
tir, casso a sentença para: 1) declarar a nulidade de todos os contra-
tos de empréstimos firmados pelo servidor público sem a respectiva 
anotação em folha de pagamento e contracheque; 2) determinar a 
compensação de quantias adimplidas pelos devedores com quantias 
a serem restituídas pelo banco e suspender a cobrança das dívidas até 
readequação de todos contratos a essa decisão; 3) condenar o Banco 
de Alagoas a indenizar os danos resultantes de sua conduta abusiva; 
e 4) anular a cláusula que autoriza a retenção de pagamentos”.

Voto do Desembargador 5 – “Após ouvir em silêncio todas as 
proposições trazidas pelos demais Desembargadores, não me filio a 
nenhuma das correntes, por um simples motivo. Todos os processos 
sobre a limitação de descontos reclamam a participação do Estado de 
Alagoas na lide e atraem a competência exclusiva do Juízo Fazendá-
rio Único da Comarca de Maceió. 

Isso porque as regras de organização judiciária definem que a 
vara especializada da fazenda pública tem competência absoluta para 
processar e julgar as ações nas quais o Estado figura como parte. Por 
tratar-se de regime monopolista desempenhado pelo Banco de Ala-
goas em alinhamento com as normas emanadas de seu ente federati-
vo controlador – algumas oriundas da Assembleia Legislativa, outras 
fruto da vontade singular do chefe do Poder Executivo – entendo que 
é imprescindível a participação do Estado de Alagoas nos processos. 

O chefe do Poder Executivo editou o ato criador de benesses 
para servidores públicos, que não foram estendidas aos empregados 
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do setor privado. Apesar de tal fato discriminatório não ter sido le-
vantado por nenhum dos Desembargadores, a norma trata inequivo-
camente de forma desigual (os servidores públicos) pessoas em igual 
situação (empregados do setor privado). 

A defesa judicial desse polêmico decreto é um dever institucional 
do governo do Estado. As únicas autoridades que podem responder 
por eventuais excessos decorrentes de atos normativos são os legisla-
dores estaduais e o Governador do Estado. Na mesma linha, se houve 
ato ilícito a culpa foi do Estado e não de seu agente financeiro. 

Sem me delongar mais sobre o assunto, voto pela fixação da 
tese de que nos processos relativos à limitação de descontos para 
adimplemento de servidores públicos é obrigatória a participação do 
Estado de Alagoas, com a cassação de todas as sentenças proferidas 
nas ações que tramitaram sem a observância dessa obrigatoriedade 
– como na hipótese presente – e o encaminhamento dos autos para o 
Juízo Fazendário Único da Comarca de Maceió. 

Somente desse modo o governo tomará conhecimento da si-
tuação. 

E mais. 
Mesmo sendo o primeiro julgamento nesse sentido, proponho 

a edição de um verbete sumular, com a seguinte redação: “São nulas 
as sentenças proferidas nos processos judiciais relativos ao artigo 10 
do Decreto n. 28/1920 e à retenção de salários de funcionários públi-
cos dos quais não participou o Estado de Alagoas”. 

Seria conveniente, ainda, que a presidência desse Tribunal as-
sumisse uma postura ativa, como fiz em minha gestão, e notificasse 
os Poderes Executivo e Legislativo acerca dos prejuízos decorrentes 
da regulamentação expedida, para que providenciem uma solução 
política e a instalação de mais dois Juízos Fazendários”.

Voto do Desembargador 6 – “É sabido que os magistrados 
decidem mais com fundamento no reflexo dos fatos sobre suas 
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ideais, e menos em função dos princípios gerais de direito. Também 
é notório que os juízes sofrem influência de fatores ideológicos, e não 
somente jurídicos, assim como ponderam, ou deveriam ponderar, as 
consequências reais de suas decisões no contexto econômico e polí-
tico do Estado. 

As regras jurídicas são geradas, na maioria dos casos, pelo tra-
balho do Juiz de aplicar as normas, mesmo que o resultado não es-
pelhe a vontade popular. No julgamento desse caso surgiram várias 
teorias jurídicas, mas para mim sobressaem apenas duas indagações 
primordiais. 

Até onde pode ir a liberdade das pessoas sem que os fortes ex-
plorem os fracos? 

Quais os limites aceitos para que a liberdade contratual não se 
converta em uma escravidão contratual? 

As instituições financeiras precisam adotar um modelo de cré-
dito responsável, com o objetivo de não restar comprometida a sub-
sistência do servidor público em débito com o Banco de Alagoas. A 
instituição financeira é a que, sem dúvida, possui melhor capacidade 
técnica para aferir a capacidade de pagamento dos endividados. 

O Estado se fez ausente em um primeiro momento, pois os de-
vedores seriam mais conscientes caso tivessem recebido orientações 
sobre educação financeira e planejamento de despesas nas institui-
ções de ensino públicas e privadas. 

Mas não pode o Banco de Alagoas transferir ao ente controla-
dor todo o encargo de educar seus cidadãos. 

Por outro lado, a responsabilidade pela execução de um mo-
delo eficiente no tocante à concessão de crédito responsável deve ser 
atribuída também à instituição financeira, por estar em melhor con-
dições de analisar todas as variáveis envolvidas no adimplemento da 
dívida. E aqui não cabe distinção se o cliente é servidor público ou 
não e, ainda, se pessoa física ou jurídica. 

A minha percepção é que os devedores, movidos pelo gas-
to desmensurado e pela ausência de informações a respeito do uso 
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consciente do crédito, permaneceram captando mais dinheiro e au-
torizando por contrato o adimplemento das parcelas dos emprésti-
mos quando do saque de sua remuneração mensal, sendo comum o 
comprometimento integral da renda. Tive a oportunidade de discor-
rer longamente sobre a teoria do crédito responsável em minha obra, 
pioneira sobre o assunto. Crédito responsável é aquele que assegura 
o retorno financeiro esperado sem provocar o superendividamen-
to dos clientes, preservando o patrimônio mínimo do devedor. Em 
complemento aos cuidados para garantir o adimplemento da dívida, 
a instituição financeira precisa observar a capacidade de endivida-
mento de seus clientes e se torna negligente a partir do momento em 
que, mesmo diante de sucessivos empréstimos, permanece disponi-
bilizando novas quantias. 

A situação é bem distinta quando os empréstimos são contra-
tados em mais de uma instituição financeira. 

Verifiquei em alguns casos que o Montepio dos Servidores 
também fornece crédito a funcionários públicos ativos para compra 
de imóveis – garantindo a dívida pela entrega do bem se o cliente se 
torna inadimplente – e, ainda, que vários clientes buscaram crédito 
em instituições financeiras dos Estados de Pernambuco e Sergipe.

Não há como controlar, nesses casos, o nível de endividamento 
do cliente e, portanto, ausente comportamento abusivo na concessão 
de tais empréstimos. 

A situação do cliente nesse processo especificamente é de 
endividamento excessivo. Tem peso significativo em seu orçamento 
familiar empréstimo para aquisição de moradia, cujo inadimplemen-
to traz riscos significativos para o cliente, uma vez que privaria a fa-
mília de sua morada. 

Me filio ao entendimento do Desembargador 3, que votou pela 
necessidade de avaliação caso a caso, permitindo que a argumentação 
dos Juízes singulares, ordenada seguindo um raciocínio prático e que 
possa ser justificado pela razão, propicie uma solução individualizada, 
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ao contrário do que pretendem outros: assentar jurisprudência de 
proposições genéricas que se aplicariam indistintamente a todos os 
litígios, como se pudessem por um cabresto nos Juízes para guiarem 
seus pensamentos. 

O direito é política e os Juízes são seus maiores expoentes. Para 
a hipótese dos autos, considerando a realidade fática do devedor, voto 
pela fixação de um limite mensal máximo correspondente a quinze 
por cento da quantia disponibilizada ao servidor público a título de 
remuneração para quitação dos débitos junto ao Banco de Alagoas, 
com a liberação do saldo remanescente para o cliente, até que sobre-
venha a liberação da obrigação contraída junto ao Montepio”.

Epílogo

O julgamento transcorria normalmente até que, após a procla-
mação do voto do sexto desembargador, e antes do pronunciamento 
do voto de minerva pelo presidente do Tribunal, a sessão foi inter-
rompida, em virtude do despejo sobre o centro de Maceió de uma 
grande quantidade de panfletos, lançados de um pequeno avião civil 
em sobrevoo. 

O manifesto convocava os alagoanos a participarem da Revo-
lução de 1930, a qual assinalava o fim do domínio exercido pela oli-
garquia rural e a burguesia comercial sobre os governos estaduais. 
Um dia após esse fato a polícia militar aderiu ao chamado para a 
Revolução de 1930 e o Tribunal de Justiça suspendeu suas atividades. 

A maioria dos Desembargadores, juntamente com o Governa-
dor, abandonaram a Capital com seus familiares, para buscar segu-
rança nos interiores do Estado.

No ano seguinte assumiu em Alagoas um interventor militar 
que buscou resolver o endividamento dos servidores públicos com 
a edição de um Decreto-lei proibindo a cobrança de quaisquer en-
cargos sobre a utilização do dinheiro e a prática de usura, inclusive 
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pelas instituições financeiras. A norma declarou nula as cláusulas au-
torizando retenção de salários e determinou, ainda, que o Banco de 
Alagoas se abstivesse de cobrar as dívidas de todos os seus clientes 
até que recalculasse todos os contratos, com a exclusão de todos os 
encargos cobrados e o abatimento dos valores já pagos. 

Em 1934, instaurado o regime democrático e promulgada a nova 
Constituição, o Tribunal Superior de Alagoas retomou a discussão so-
bre o assunto. O debate já descrito acima foi ampliado para discutir 
sobre a possibilidade (ou não) de aplicação do Decreto-lei, com a ex-
posição de diferentes ideologias acerca da legitimidade dos sucessivos 
governos nos períodos de transição de regimes brasileiro e as conse-
quências dos atos normativos na ordem jurídica subsequente. 

A questão foi superada pela legislação federal superveniente 
baixada pelo governo seguinte, sem que houvesse o Tribunal daquele 
Estado firmado um posicionamento, ainda que por maioria, sobre 
questões cuja discussão certamente ainda fará parte da agenda judi-
ciária por algumas décadas.
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