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Origem do limite de 6 contratos 

Decorre de limitação técnica da Dataprev quando do início do  Crédito 
Consignado em 2003, hoje não existente 

Fonte: Dataprev - https://portal.dataprev.gov.br/tecnologia-e-operacao/data-centers 



§ 1o  O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo 
empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito 
ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) 
destinados exclusivamente para: 
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou  
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. 
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Limite de 30% para empréstimo: Segurança 
quanto ao endividamento 

Lei 10.820/2003 



Limite de 30% para empréstimo: Segurança 
quanto ao endividamento 

Exemplo 1:  
 

3 operações ativas 
30% de comprometimento 

Valor do benefício:       R$ 937 
Valor consignável (30%): R$ 281 

Margem utilizada:      R$ 281 
Margem disponível:          R$ 0 
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Limite de 30% para empréstimo: Segurança 
quanto ao endividamento 

Exemplo 2:  
 

6 operações ativas 
20% de comprometimento 

Valor do benefício:          R$ 937  
Valor consignável (30%):    R$ 281 

Margem utilizada (20%):    R$ 191 
Margem disponível (10%):   R$ 90 
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Limite de 6 contratos eleva o endividamento 

Cliente com  10% de margem disponível e 6 contratos ativos – simulação  de novo 
contrato utilizando apenas a margem disponível 

Valor do benefício:             R$ 937 
Valor consignável (30%):         R$ 281 
Margem tomada (20%):   (-)   R$ 191 
Margem disponível (10%):       R$ 90 
 

Nova operação utilizando 
margem disponível 

 
Parcela disponível:         R$ 90 
 
Liberado Cliente:    R$ 3,3 mil 

Simulação realizada em 72 meses, taxa 2,14% a.m. 
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Valor do benefício:             R$ 937 
Valor consignável (30%):         R$ 281 
Margem tomada (20%):   (-)   R$ 191  
Margem disponível (10%):       R$ 90 
 

Limite de 6 contratos eleva o endividamento 

Refinanciamento para 
utilização margem 

 Valor de parcela:    R$ 180 
Parcela disponível:        R$ 90 
Parcela refinanciamento:       R$ 90 
 

Valor do empréstimo:  R$ 6,6 mil 
Saldo devedor operação  
Refinanciada           (-) R$ 2,4 mil 

Liberado Cliente:     R$ 4,2 mil  

Simulação realizada em 72 meses, taxa 2,14% a.m. 
Valor decorrente margem livre (R$ 90): R$ 3,3 mil 

Cliente com  10% de margem disponível e 6 contratos ativos – simulação de 
refinanciamento com agregação da margem disponível 
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Limite de 6 contratos eleva o endividamento 

Valor liberado 
adicional 

 
R$ 900 

Novo Contrato com a    
margem disponível 

 
 

Liberado Cliente:    R$ 3,3 mil 

Refinanciamento com agregação da 
margem disponível 

 

Liberado Cliente:        R$ 4,2 mil  

Sem o limite de 6 operações Com o limite de 6 operações 
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Busca por alternativas de crédito com taxas 
elevadas 

 Taxa: 21% a.m. – 909 a.a. 
 Prazo: até 12 meses 
 Até 55% de comprometimento de renda 

após todos os descontos 
 Aproximadamente 70% aposentados 

Ranking Banco Central – Classificação por ordem crescente de taxas 

Limitação de 6 linhas: Risco de endividamento maior por meio da contratação de 
outras modalidades de crédito com taxas elevadas 
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Consignado CP

Taxa 2,14% a.m. 21% a.m.

Prazo 12 12

Empréstimo R$ 944 R$ 944

Parcela R$ 90 R$ 220

Juros pagos R$ 136 R$ 1.704

Comprometimento 30% 44%



 
 
 

Pleito ABBC 
Tendo em vista que: 
1. A limitação técnica que motivou o atual limite de 6 

contratos não mais existe; 
2. A limitação de 30% da margem consignável para 

empréstimos já agrega a segurança necessária em 
relação ao endividamento do aposentado; 

3. A limitação de 6 contratos não reduz o 
endividamento do aposentado. Pelo contrário, pode 
induzir a um maior endividamento; e 

4. Há risco de o aposentado recorrer a modalidades de 
crédito com taxas significativamente mais altas.  
 

Propomos elevar o atual limite de 6 para 9 contratos. 
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