
 

Belo Horizonte/MG, 20 de abril de 2021. 
 
 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Des. Gilson Soares Lemes  
Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

URGENTE 

 
 

Ofício SINDOJUS/MG nº 050/2021 

 
 

Assunto: Margem consignável – Aplicação da Lei Federal n.º 14.131/21. 

 
 
 
 

O SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 

SINDOJUS/MG, entidade de representação dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de 
Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.270.733/0001-95, representada pelos seus 
Diretores-Gerais que subscrevem, na condição de entidade classista da categoria dos Oficiais 
de Justiça Avaliadores de Minas Gerais, nos termos do art. 8º, III, da CR/88, vem muito 
respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer providências quanto à extensão da 
aplicação do disposto na Lei Federal n.º 14.131/21, a qual ampliou a margem consignável 
para 40% (quarenta por cento) aos Oficiais de Justiça.  

A Lei Federal n.º 14.131, publicada em 31 de março de 2021, ampliou em seu 
artigo primeiro, o percentual consignável nos benefícios e autoriza o a utilização de 40% 
(quarenta por cento), como máximo de consignação para desconto em folha de pagamento, 
até 31 de dezembro de 2021. 

Fixa ainda, que, 5% (cinco por cento) deverão ser destinados exclusivamente 
para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou utilização com 
finalidade de saque por meio do cartão de crédito.  

Dispõe o Art. 1º: 

Art. 1º Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses 
previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1º do 
art. 1º e no § 5º do art. 6º da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2º do art. 45 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-
las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por 
cento) serão destinados exclusivamente para: 

 I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou 

 II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. 

Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do 
que os previstos nocaputdeste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual 



 

máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado 
automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: 

I - militares das Forças Armadas; 

II - militares dos Estados e do Distrito Federal; 

III - militares da inatividade remunerada; 

IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; 

V - servidores públicos inativos; 

VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente 
da Federação; e 

VII - pensionistas de servidores e de militares. 

 

O parágrafo único transcrito acima, disciplina e autoriza cada órgão público 
estabelecer e utilizar dos limites ao da referida legislação para uso da margem consignável em 
percentuais maiores do que os previstos em seu caput. 

As margens são disponibilizadas aos servidores do TJMG com o percentual de 
30% (trinta por cento) para empréstimos consignados e 10% (dez por cento) para 
amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com 
finalidade de saque por meio de cartão de crédito.  

Desde já o SINDOJUS-MG, através de sua Diretoria, certo da sua compreensão 
e acatamento do presente requerimento, para a adequação da nova norma acima evidenciada, 
no sentido de disponibilizar a margem de 35% (trinta e cinco por cento), como limite para 
contração de novos empréstimos e 5% (cinco por cento) destinado aos valores a serem 
utilizados na modalidade de cartão de crédito, conforme mencionado alhures. 

Certos de Vosso entendimento, externamos nossa elevada estima e 
consideração. Informamos o e-mail para qualquer resposta ao presente ofício: 
juridico@sindojusmg.org.br. 
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