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São Paulo, 2 de Janeiro de 2023 

 

Carta do Idec ao Secretário Nacional do Consumidor e ao Ministro da Justiça sobre a 

concessão do crédito consignado para pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil  

 

 

Excelentíssimo Sr. Ministro Flávio Dino, 

Excelentíssimo Sr. Secretário Wadih Damous,  

 

 

Assunto: Suspensão imediata do crédito consignado para pessoas beneficiárias do 

Auxílio Brasil e revisão dos contratos existentes 

 

A aprovação da concessão de crédito consignado para as pessoas beneficiárias do 

Auxílio Brasil foi uma medida equivocada e que vulnerabilizou ainda mais famílias em extrema 

pobreza. Nesse sentido, muitos foram os  alertas feitos pela sociedade civil sobre os riscos de 

endividamento e de fraudes envolvendo as famílias beneficiárias de programas de 

transferência de renda, bem como sobre o favorecimento das instituições de crédito que 

aceitaram operar tal modalidade de crédito com taxas de juros abusivas e desproporcionais 

em relação às demais linhas de consignado já existentes. 

Desde o início da operação do crédito em outubro de 2022, entre o primeiro e o 

segundo turno das eleições, foram concedidos R$ 9,5 bilhões em crédito para 3,5 milhões de 

famílias. Apesar de doze instituições financeiras terem se habilitado para ofertar o 

empréstimo,  entre os grandes bancos apenas a Caixa Econômica Federal optou por operar 

tal modalidade, sendo responsável pela concessão de R$4 a cada R$5 reais emprestados,  

totalizando R$ 7,64 bilhões. No período houve uma elevada procura pelo crédito, o que 

resultou em instabilidade nos canais de acesso da Caixa, bem como o fornecimento de 

informações desencontradas, gerando grande confusão e culminando na determinação do 

TCU para que a Caixa suspendesse as operações.  

Ao suspender as operações, a Caixa cancelou muitos contratos em processo de 

aprovação, gerando ainda mais confusão. No período, o banco descontou parcelas referentes 

a créditos que nem foram concedidos, além de fornecer informações incorretas, induzindo as 

pessoas consumidoras a erro: os descontos aconteceriam após trinta dias da liberação do 
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recurso, e não apenas em dezembro, como foram levadas a acreditar.  

No âmbito das instituições financeiras de menor porte, inicialmente o crédito 

consignado para pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil foi concedido pelo Banco Pan e pela 

fintech QI Sociedade de Crédito Direto (Meu Tudo). Também foram relatados problemas de 

instabilidade nos aplicativos destas instituições, que receberam maior demanda após a 

suspensão das operações pela Caixa. Posteriormente, outras instituições de crédito iniciaram 

a comercialização de tal modalidade de empréstimo. 

Além de todos os equívocos que aconteceram na concessão do crédito consignado às 

pessoas beneficiários do  Auxílio Brasil,  após o encerramento das eleições e o início das 

atividades da equipe de transição, foram identificada diversas irregularidades no processo de 

cadastramento das famílias e na concessão do crédito, como (i) benefícios pagos em 

duplicidade; (ii) erros no processo de exclusão de famílias do Programa; (iii) deturpação dos 

dados cadastrados prejudiciais aos programas desenvolvidos por Estados e Municípios; (iv) 

mais de 3,2 milhões de cadastros sem averiguação, que exigirá que o novo Ministério da 

Cidadania redesenhe e corrija o Cadastro Único,  afetando parte dos 3,5 milhões de pessoas 

beneficiárias que tiveram acesso ao crédito.  

O uso de um benefício social para o pagamento de crédito consignado com juros de 

mercado tende a potencializar o endividamento das famílias mais vulnerabilizadas, que hoje 

já atinge 78,9% dos brasileiros, agravando a situação de pobreza das famílias assistidas pelo 

Auxílio Brasil com descontos de até 40% do benefício, violando a dignidade da pessoa humana 

prevista no artigo 1º, inciso III, da CF/88.  

A forma como foi liberado o crédito representou um claro favorecimento às instituições 

financeiras e uma manobra política eleitoreira que instrumentalizou o principal banco público 

de fomento do país,  possibilitando que bilhões de reais fossem captados na forma de crédito 

de baixo risco, em detrimento das famílias em situação de pobreza que precisam destes 

recursos para sua sobrevivência diária. 

A maioria da população assistida é composta por mulheres com baixo nível de 

escolaridade, mães-solo, com menos oportunidade de acesso ao emprego e renda formal e 

únicas responsáveis pela renda familiar na maioria dos casos. Qualquer que seja a política 

de concessão de crédito que tenha o benefício Auxílio Brasil como garantia requer estudos 
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aprofundados das condições de pobreza e dos riscos a que essas famílias estarão expostas 

a partir desse tipo de concessão de crédito.  

Diante deste desfecho, o Idec renova sua preocupação e alerta sobre o riscos que o 

crédito consignado representa no agravamento da situação de vulnerabilidade das famílias 

em extrema pobreza assistidas pelo Auxilio Brasil, ressaltando, com urgência, os seguintes 

pontos:  

1. Suspensão imediata das operações de crédito consignado às pessoas beneficiárias do 

Auxílio Brasil; 

2. A integração, pela Caixa Econômica Federal, das carteiras de crédito operadas por 

bancos privados pelo valor principal; 

3. A revisão imediata das taxas de juros praticadas para as 3,5 milhões de operações 

realizadas, adotando como referência máxima o patamar de taxas de juros praticada 

pelo INSS para as operações de crédito consignado; 

4. Promover uma investigação dos 3,5 milhões de contratos e as condições que foram 

firmados, bem como a adoção de critérios que poderão seguir diferentes 

encaminhamentos da quitação a uma nova proposta de repactuação, avaliando os 

contratos que deverão ser excluídos nos próximos meses por inadequação ou 

irregularidade no Cadastro Único; 

 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.  

Certos de sua atenção, agradecemos antecipadamente.  

São Paulo, 21 de dezembro de 2022 

 
Ione Amorim 
Coordenadora do Programa Financeiro do Idec 
 
Igor Rodrigues Britto 
Diretor de Relações Institucionais do Idec 
 


