Superior Tribunal de Justiça
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1386648 - RJ
(2018/0279435-0)
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADOS

AGRAVADO
ADVOGADO

: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
: KELLER SANTOS DE MELLO
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA RS014877
PEDRO AMARO DA SILVEIRA MACIEL - RJ187303
NICOLAS MICHELLON PEREIRA - RS109883
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
: DANIELLE DE ALEXANDRE LOURENÇO - RJ116610

EMENTA
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.215-10/2001.
NORMA
ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA
REMUNERAÇÃO
OU
PROVENTOS,
INCLUÍDOS
DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS.
1. A jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores
públicos o entendimento de que "os arts. 2º, § 2º, inc. I, da Lei n.
10.820/2003, e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990,
estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento
referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e
operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30%
da remuneração do servidor" (AgRg no REsp 1.182.699/RS,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado
em 06/08/2013, DJe 02/09/2013).
2. Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a
empréstimos consignados em folha de pagamento dos militares
das Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória
2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria.
5. Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que
regulam o tema em relação ao trabalhadores vinculados ao
regime da CLT (Lei 10.820/2003) e aos servidores públicos civis
(Lei 8.112/90 e Decreto 6.386/2008), a legislação aplicável aos
militares não fixou um limite específico para empréstimos
consignados em folha de pagamento, mas, antes, limitou-se a
estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados,
o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia
inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.
6. Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças
Armadas corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua
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remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios (artigo 15 da
Medida Provisória nº 2.215-10/2001) e os descontos autorizados
(definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados
em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme
regulamentação de cada força).
7. Em suma, a parcela da remuneração disponível para
empréstimos consignados será aferida, em cada caso, após o
abatimento dos descontos considerados obrigatórios, de modo
que o militar das Forças Armadas não perceba quantia inferior a
trinta por cento da sua remuneração ou proventos.
8. Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos
facultativos em folha de pagamento dos militares das Forças
Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo
14, § 3º, da Medida Provisória 2.215-10/2001.
9. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves,
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília, 18 de Março de 2019 (Data do Julgamento)

Ministro Sérgio Kukina
Relator
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AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.386.648 - RJ
(2018/0279435-0)
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADOS

AGRAVADO
ADVOGADO

: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
: KELLER SANTOS DE MELLO
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
PEDRO AMARO DA SILVEIRA MACIEL - RJ187303
NICOLAS MICHELLON PEREIRA - RS109883
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
: DANIELLE DE ALEXANDRE LOURENÇO - RJ116610

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno interposto por Keller Santos de Mello contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão de o acórdão recorrido estar em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, em relação aos descontos facultativos em folha
de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista
no artigo 14, § 3º, da Medida Provisória 2.215-10/2001.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta que "não é justo,
tampouco legal, como se exaustivamente demonstrou no curso do processo, aceitar que os
descontos havidos na folha de pagamento do recorrente não sejam reduzidos em 30% de seus
vencimentos. Eventual manutenção da situação se configura em verdadeira escravidão,
negando ao demandante as mínimas garantias constitucionais asseguradas!" (fls. 233/234).
Pugna pela limitação dos descontos em folha de pagamento do recorrente no
patamar de 30% de seus vencimentos.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 238/242).
É o relatório.
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AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.386.648 - RJ
(2018/0279435-0)
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADOS

AGRAVADO
ADVOGADO

: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
: KELLER SANTOS DE MELLO
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
PEDRO AMARO DA SILVEIRA MACIEL - RJ187303
NICOLAS MICHELLON PEREIRA - RS109883
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
: DANIELLE DE ALEXANDRE LOURENÇO - RJ116610
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA
2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO
DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDOS
DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS.
1. A jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores públicos o
entendimento de que "os arts. 2º, § 2º, inc. I, da Lei n. 10.820/2003, e
45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma
dos descontos em folha de pagamento referentes às prestações de
empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil
não poderá exceder 30% da remuneração do servidor" (AgRg no
REsp 1.182.699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013).
2. Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a
empréstimos consignados em folha de pagamento dos militares das
Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001,
que é o diploma específico da matéria.
5. Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que regulam o
tema em relação ao trabalhadores vinculados ao regime da CLT (Lei
10.820/2003) e aos servidores públicos civis (Lei 8.112/90 e Decreto
6.386/2008), a legislação aplicável aos militares não fixou um limite
específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, mas,
antes, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e
autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber
quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.
6. Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças
Armadas corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua
remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios (artigo 15 da
Medida Provisória nº 2.215-10/2001) e os descontos autorizados
(definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados em
favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme
regulamentação de cada força).
7. Em suma, a parcela da remuneração disponível para empréstimos
consignados será aferida, em cada caso, após o abatimento dos
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descontos considerados obrigatórios, de modo que o militar das Forças
Armadas não perceba quantia inferior a trinta por cento da sua
remuneração ou proventos.
8. Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos facultativos em
folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser
observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3º, da Medida
Provisória 2.215-10/2001.
9. Agravo interno não provido.
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VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida.
Como antes asseverado, a jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores
públicos o entendimento de que "os arts. 2º, § 2º, inc. I, da Lei n. 10.820/2003 e 45, parágrafo
único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento
referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento
mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do servidor" (AgRg no REsp
1.182.699/RS, Rel.Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013,
DJe 02/09/2013).
Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a empréstimos
consignados em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser aplicada a
Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria.
Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que regulam o tema, em
relação ao trabalhadores vinculados ao regime da CLT (Lei 10.820/2003) e aos servidores
públicos civis (Lei 8.112/90 e Decreto 6.386/2008), a legislação aplicável aos militares não
fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, mas, antes,
limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das
Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou
proventos.
Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças Armadas
corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos
obrigatórios (artigo 15 da Medida Provisória 2.215-10/2001) e os descontos autorizados
(definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados em favor de entidades
consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada Força).
Ainda de acordo com a referida Medida Provisória (artigo 14, § 2º), os
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descontos obrigatórios terão prioridade sobre os autorizados. Isso significa dizer que a parcela
da remuneração disponível para empréstimos consignados será aferida, em cada caso, após o
abatimento dos descontos considerados obrigatórios, de modo que o militar das Forças
Armadas não receba quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.
Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos facultativos em folha de
pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no
artigo 14, § 3º, da Medida Provisória 2.215-10/2001.
Nessa mesma linha, destacam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE
DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. MEDIDA
PROVISÓRIA 2.215-10/2001. AGRAVO INTERNO DO BANCO
SAFRA PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os descontos
na folha de pagamento de Servidor Público devem ser limitados a 30%
(trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da
razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.
2. Todavia, a legislação aplicável aos Militares não fixou um limite
específico para empréstimos consignados em folha de pagamento,
porém, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios
e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber
quantia inferior a 30% da sua remuneração ou proventos.
3. Assim, o limite dos descontos em folha do Militar das Forças
Armadas corresponde ao máximo de 70% de sua remuneração, aí
incluídos os descontos obrigatórios e os descontos autorizados, como
aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de
terceiros, conforme regulamentação de cada Força.
4. Por fim, verifica-se que em relação aos descontos facultativos em
folha de pagamento dos Militares das Forças Armadas, deve ser
observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3o., da Medida
Provisória 2.215-10/2001. Precedentes: REsp. 1.521.393/RJ, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.5.2015; REsp
1.458.770/RJ, Rel. Min. SERGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16.4.2015, DJe 23.4.2015; REsp 1.113.576/RJ, Rel. Min.
ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009.
5. Agravo Interno do Banco Safra provido, para determinar que no
cálculo dos descontos em folha de pagamento relativos ao empréstimo
firmado pelo ora recorrido com a parte recorrente, seja observado o
limite estabelecido pela legislação aplicável à espécie.
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(AgInt no REsp 1596353/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe
06/11/2018)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR DAS
FORÇAS ARMADAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO
DE DESCONTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3°,
DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001.
1. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi
violado, mas deixa de apontar, de forma clara e precisa, o vício em
que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera, de modo
genérico, que existem omissões não sanadas pelo Tribunal a quo, sem,
contudo, indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a
instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o
julgamento do feito. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso
Especial, ante o óbice da Súmula 284/STF.
2. A Medida Provisória 2.215-10/2001 traz norma específica acerca
do limite máximo para o descontos sobre a remuneração dos militares
das Forças Armadas, ao dispor em seu art. 14, § 3°, que, após a
dedução dos descontos obrigatórios ou autorizados para cumprimento
de obrigações assumidas ou impostas por lei ou regulamento, o militar
não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) de sua
remuneração ou proventos.
3. "Não restam dúvidas de que a Medida Provisória 2.215-10/2001
autoriza que o somatório dos descontos obrigatórios e autorizados a
serem feitos na remuneração ou proventos dos militares das Forças
Armadas alcance o limite máximo de 70% (setenta por cento) da sua
remuneração bruta, assegurando ao militar o direito a receber
mensalmente no mínimo 30% de sua remuneração ou proventos
brutos. Ou seja, a margem para empréstimo consignado dos militares
das Forças Armadas é superior àquela praticada para os demais
servidores e o público em geral, podendo alcançar até mesmo a ordem
de 70% dos seus vencimentos mensais, sempre observando que o
somatório dos descontos obrigatórios e autorizados não ultrapasse o
referido percentual. Não compete ao Poder Judiciário alterar esse
quantum com base nos princípios da proporcionalidade ou
razoabilidade, sob pena de incorrer em flagrante interpretação contra
legem, a violar o princípio constitucional da legalidade e a invadir a
esfera de competência do Poder Legislativo" (REsp 1 .521.393/RJ,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
12/5/2015).
4. Recurso Especial não provido.
(REsp 1682985/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017)
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ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS EM 30% DOS PROVENTOS DE PENSIONISTA
DE MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MP 2.215-10/2001 E LEI
1.046/50. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. No caso concreto, o Tribunal de origem reformou sentença que
julgara procedente o pedido da pensionista de militar das Forças
Armadas, para limitar os descontos, referentes às parcelas de
empréstimos bancários, a 30% de seus rendimentos líquidos.
II. É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o
desconto em folha do militar possui regulamentação própria, Medida
Provisória 2.215-10/2001. Nesse sentido, é possível ao servidor militar
comprometer contratualmente até 70% de sua remuneração mensal
desde que nesse percentual estejam incluídos necessariamente os
descontos obrigatórios, observando que este não pode receber
mensalmente valor inferior a 30% da remuneração" (STJ, AgRg no
AREsp 713.892/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2015). No mesmo sentido: STJ,
REsp 1.532.001/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 05/08/2015; REsp 1.521.393/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
12/05/2015.
III. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1530406/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe
17/03/2016)
ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO DE
DESCONTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INDICAÇÃO GENÉRICA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
PERCENTUAL
MÁXIMO.
INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 10.820/2003 E
DO DECRETO 6.386/2008. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3°, DA
MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece da apontada violação ao art. 535, II, do CPC,
quando o recorrente deixa de discriminar os pontos efetivamente
omitidos, contraditórios ou obscuros, limitando-se a fundamentar a
pretensa ofensa de forma genérica. Incidência da Súmula 284/STF.
2. Cinge-se a controvérsia jurídica posta em debate acerca do
percentual máximo de desconto a título de empréstimo consignado em
folha de pagamento para os militares das Forças Armadas.
3. É de consumo a relação jurídica travada entre o militar, contratante
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do empréstimo consignado, e as instituições financeiras, contratadas, a
ensejar a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, a teor do Enunciado da Súmula 297/STJ, segundo a qual
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras".
4. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que frente à
natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os
empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. Interpretação
das disposições da Lei 10.820/2003 e do Decreto 6.386/2008, que
regulamentou o art. 45 da Lei 8.112/1990.
5. Tais normas não se aplicam aos Militares das Forças Armadas, os
quais possuem regramento próprio na Medida Provisória
2.215-10/2001, que, mesmo tratando-se de norma anterior, é norma
especial em relação aos militares.
6. A Medida Provisória 2.215-10/2001 traz norma específica acerca
do limite máximo para o descontos sobre a remuneração dos militares
das Forças Armadas, ao dispor em seu art. 14, § 3°, que, após a
dedução dos descontos obrigatórios ou autorizados para cumprimento
de obrigações assumidas ou impostas por lei ou regulamento, o militar
não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) de sua
remuneração ou proventos.
7. Desta forma, não restam dúvidas de que a Medida Provisória
2.215-10/2001 autoriza que o somatório dos descontos obrigatórios e
autorizados a serem feitos na remuneração ou proventos dos militares
das Forças Armadas alcance o limite máximo de 70% (setenta por
cento) da sua remuneração bruta, assegurando ao militar o direito a
receber mensalmente no mínimo 30% de sua remuneração ou
proventos brutos. Ou seja, a margem para empréstimo consignado dos
militares das Forças Armadas é superior àquela praticada para os
demais servidores e o público em geral, podendo alcançar até mesmo
a ordem de 70% dos seus vencimentos mensais, sempre observando
que o somatório dos descontos obrigatórios e autorizados não
ultrapasse o referido percentual.
8. Não compete ao Poder Judiciário alterar esse quantum com base
nos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, sob pena de
incorrer em flagrante interpretação contra legem, a violar o princípio
constitucional da legalidade e a invadir a esfera de competência do
Poder Legislativo. Precedentes.
9. Não há que se falar em prestação desproporcional a autorizar a
modificação ou revisão das cláusulas contratuais, como assegura o
art. 6°, V, do Código de Defesa do Consumidor, isto porque foi o
próprio legislador ordinário que assegurou percentual diverso de
desconto máximo a incidir sobre os vencimentos dos militares, sendo
legítimo o desconto superior a 30% incidente sobre os vencimentos dos
militares das Forças Armadas a título de empréstimo consignado,
desde que observado que o somatório dos descontos facultativos e
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obrigatórios não exceda a 70% (setenta por cento) dos vencimentos do
militar.
10. A Segunda Turma do STJ já decidiu no julgamento do REsp
1.113.576/RJ, da relatoria da Min. Eliana Calmon, que "cabe ao
órgão responsável pelo pagamento dos proventos dos pensionistas de
militares fiscalizar os descontos em folha, como a cobrança de parcela
de empréstimo bancário contraído, a fim de que o militar não venha
receber quantia inferior ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua
remuneração ou proventos, conforme prevê a legislação em vigor (MP
2.215-10-2001)" (julgado em 27/10/2009, DJe 23/11/2009).
11. Fixadas as balizas acerca da interpretação do art. 14, § 3° da
Medida Provisória 2.215-10/2001 e tendo em vista não competir a
essa Corte Superior o reexame do conjunto fático-probatório, a fim de
verificar se o somatório dos descontos obrigatórios e facultativos
incidentes sobre os vencimentos do recorrido superam ou não o
percentual máximo de 70%, diante do óbice na Súmula 7/STJ,
impõe-se o retorno dos autos à origem para que, com base na prova
produzida, proceda ao reexame da controvérsia e fixe a verba
honorária.
12. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1.521.393/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe
12/05/2015)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
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PROCESSO ELETRÔNICO

Número de Origem:
201651510145261 00145268520164025151
Sessão Virtual de 12/03/2019 a 18/03/2019

Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : KELLER SANTOS DE MELLO
ADVOGADOS : ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
PEDRO AMARO DA SILVEIRA MACIEL - RJ187303
NICOLAS MICHELLON PEREIRA - RS109883
AGRAVADO

: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO

: DANIELLE DE ALEXANDRE LOURENÇO - RJ116610

ASSUNTO

: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - MILITAR
AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : KELLER SANTOS DE MELLO
ADVOGADOS : ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
PEDRO AMARO DA SILVEIRA MACIEL - RJ187303
NICOLAS MICHELLON PEREIRA - RS109883
AGRAVADO

: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO

: DANIELLE DE ALEXANDRE LOURENÇO - RJ116610

TERMO
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel
de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 19 de Março de 2019

