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Ao Exmº Sr ACIR GURGACZ  Senador da Republica Federativa do Brasil 

Via: Sr. Chefe de Gabinete 

Assunto: Empréstimos Consignados / Outros 

 

Venho através desta, como Vice Líder Nacional do Grupo Lideranças Regionais (Grupo com 

representantes em vários estados e municípios, composto por Veteranos Militares das Forças 

Armadas), solicitar  respeitosamente que Vossa Excelência se digne apreciar o pleito a seguir em 

referência aos empréstimos consignados que vem atingindo as contas de milhares de militares das 

FFAA, no que se refere aos seus direitos e diretrizes orçamentárias de seus contracheques. 

Na crise atual a qual todos os brasileiros estão pagando um alto preço sob risco de uma enfermidade 

de morte, impedidos de gerarem renda extra em face da restrição da liberdade de locomoção e 

cumprindo as normas sanitárias impostas por governadores e prefeitos, os militares estão em face 

dos altos descontos bancários obrigados a viver com superendividamento de suas contas em face de 

muitos casos de militares cujos valores de descontos dos empréstimos efetuados atingirem 70% dos 

seus ganhos.  

Embora a Medida Provisória 2.215-10/2001 autorize o uso de 70% dos salário bruto dos militares, 

essa medida torna-se uma faca de dois gumes, pois sem aumentos dignos e sem condições de 

reposição dos longos descontos mensais, os militares ficam presos aos bancos e a juros altíssimos, 

sendo obrigados a estarem refazendo constantemente refinanciamentos e portabilidades para 

pagarem as suas dividas (contas de Agua, Luz, Gaz, entre outros) onde os bancos ao final ganham 

sempre com juros altíssimos ao passo que a dívida cresce no seu montante na conta de pagamento 

dos militares que só conseguem pegar a diferença que sempre é mínima.  

Esta é a forma atual que os militares graduados vem vivendo, somado a uma Lei injusta 

(13.954/2019) que aniquila de vez as condições de sobrevida a que os militares veteranos são 

obrigados a viver. Muitos já recorrem aos filhos e a parentes para suportarem o aumento 

inflacionário da Cesta Básica e pagamentos de contas e dividas. Tal situação conforme citado acima 

vem gerando descontrole financeiro em larga escala aos militares veteranos obrigados a recorrerem 



a advogados que recorrem em suas ações jurídicas pertinentes ao assunto o uso do Código de Defesa 

do Consumidor através da súmula 297 amplamente reconhecida pelo STJ. No entanto, nem todos 

têm condições de recorrer ao meio jurídico para tentarem rever seus direitos, sem falar que os que 

conseguem ficam à mercê da justiça uma vez que, os bancos sempre recorrem até a última estância 

possível enquanto os descontos continuam efetuando os descontos ininterruptamente.  

Outrossim, as normas do Conselho Monetário que determinou que os descontos do empréstimo 

consignado fossem congelados no período pandêmico, nunca foi cumprido pelos bancos que se 

negam a responder as solicitações dos militares no referido congelamento de cobranças de dívidas. 

Segue anexo o meu contracheque de Janeiro/2021 como militar reformado com os descontos 

vigentes no mês de janeiro e fevereiro bem como, o descontos de 70% (teto máximo permitido) que 

vem provocando superendividamento em minha conta bancária, (segue anexo print da minha conta 

bancaria atual) pois sou cardiopata com um Stent drive em uma das vias sanguíneas e de problemas 

renais como a retirada de uma pedra de 6milimetros da minha bexiga o que me obrigou na aquisição 

de medicamentos altíssimos em uma luta de mais de 8 meses para realização da cirurgia e tudo isso 

tendo que viver com apenas 30% do referido valor bruto. 

Relembro que o Governo Federal tem a seu dispor recursos como o BNDES que poderia socorrer os 

militares com comprovado superendividamento, assim como, o PASEP que tem retido repasses de 

direito de militares, a obrigatoriedade dos bancos cumprirem o congelamento de descontos de 

empréstimos consignados de forma ativa pelo menos na pandemia e por fim a revisão de descontos 

do FUSMA e da PENSÃO militar dos militares que somam altíssimos valores em seus contracheques. 

Na certeza de uma avaliação justa dos pleitos acima apresentados, solicito a Vsa Excia considere com 

sua equipe de analistas jurídicas viabilidade de estudo em implementação de Projetos de Leis que 

assegurem a sobrevivência dos militares veteranos que contribuíram com a segurança do país ainda 

que em tempos de paz.  

 A Família Militar pede socorro a Vsa. Excia 

 

Respeitosamente 

 

 
PAULO JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA 

Terceiro Sargento do Quadro Especial da MB 
Vice Líder Nacional do Lideranças Regionais  
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