
PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA

ORIENTAÇÕES SOBRE COMO EFETUAR UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELO LEILÃO REVERSO

PASSO A PASSO

 Passo a Passo do Crédito Consignado pelo Leilão Reverso

Outra  forma de  se  contrair  um empréstimo consignado  é  utilizando  a  nova ferramenta:  Leilão
Reverso.  Tal  ferramenta  tem  por  finalidade  fomentar  a  concorrência  entre  as  Entidades
Consignatárias (EC) e possibilitar à Família Naval praticidade e agilidade na cotação das taxas de
juros  que  compõem o Custo  Efetivo  Total  (CET) do empréstimo consignado,  bem como obter
condições mais vantajosas e atrativas às praticadas no mercado.
O  militar/pensionista  ao  realizar  a  simulação  de  um  empréstimo  consignado,  na  modalidade
atualmente  disponível  (Convencional),  por  dispositivos  móveis  (celular  ou  tablet)  ou  por
computador, poderá ao término da simulação, caso não deseje fazer a contratação imediata, colocar
a sua necessidade de crédito para o módulo de Leilão Reverso. De posse do valor desejado e o
número de prestações que pretende contratar, atualmente em até 72 parcelas, essa necessidade será
disponibilizada às Entidades Consignatárias (EC) para o início do Leilão. A partir desse momento, o
valor inicial da prestação ficará previamente reservado para esse fim (Reserva de Margem) e as EC
estarão aptas a oferecerem, nas 48 horas úteis seguintes à abertura do certame, lances com taxas do
CET,  com base  na  taxa  do  CET selecionada  por  ocasião  da  simulação  realizada  no  início  do
processo.
Durante o processo, as EC poderão melhorar as suas propostas, por intermédio de lances sucessivos,
que serão disponibilizados, de forma automática, ao militar/pensionista, no referido módulo.
A fim de preservar a isonomia entre as EC, estas não saberão com quem estão concorrendo e será
visualizado pelos militares ou pensionistas, apenas, os dados financeiros do empréstimo e o valor de
cada  lance  de  taxa  oferecida.  A EC  vencedora  somente  será  identificada  no  encerramento  do
certame.
Findo o processo, o tomador do crédito deverá comparecer à EC vencedora, para assinar o contrato
de empréstimo, nas condições definidas no leilão e apresentar a documentação pertinente para a
formalização do contrato.
Ressalta-se que a forma de crédito consignado hoje em operação (Convencional), ainda, continuará
ativa e que o módulo Leilão Reverso é mais uma oportunidade de melhoria nas condições de uma
possível necessidade de crédito dos militares/pensionistas desta Força.

Transcreve-se abaixo, em linhas gerais, o Passo a Passo que os militares/pensionistas deverão seguir
para iniciar um Leilão Reverso, para a obtenção de um crédito consignado:

  Militar/Pensionista
- acessa o E-CONSIG, por intermédio do seu computador doméstico, smartphone (APP) e/ou tablet
(APP), com sua senha pessoal e intransferível.

  Militar/Pensionista1’
–  simula  um  empréstimo  no  E-CONSIG,  lançando  o  valor  desejado  e  o  número  de  parcelas
(atualmente até 72).

  Militar/Pensionista
– após a simulação, seleciona no final da tela o botão “Colocar Solicitação em Leilão”.

  Militar/Pensionista



– informa no campo específico o Estado no qual deseja formalizar o empréstimo.
Exemplo: Rio de Janeiro, Pará, Amazonas etc.

  Entidade Consignatária
– recebe a informação de que o Leilão foi aberto, faz análise de perfil do Consignado e, se for do
seu interesse, oferta lances de forma pessoal, ou automaticamente (cadastramento prévio de perfil).

  Militar/Pensionista
- visualiza a proposta com o menor lance. A cada novo lance o Consignado visualizará uma nova
proposta.

  Entidade Consignatária
– visualiza se seu lance foi coberto por outra EC e, se for do seu interesse, melhora o seu lance. Os
lances podem ser ofertados até o término das 48 horas úteis.

  Militar/Pensionista
- aguarda o final das 48 horas úteis para conhecer a proposta e a EC vencedora e dar o aceite.

  Militar/Pensionista
– ao final do certame, recebe no seu e-mail previamente cadastrado no Sistema, um link no qual
deverá  confirmar  a  proposta  juntamente  com  o  código  único  para  autorizar  o  contrato  no  E-
CONSIG.

  Militar/Pensionista
-  comparece na EC vencedora,  no prazo máximo de até  10 dias  úteis,  obedecendo o prazo de
validade do código único, com toda documentação necessária (comprovante de residência, carteira
de identidade expedida pela MB, CPF e último BP), inclusive o código único, para formalizar o
contrato de empréstimo.

  Militar/Pensionista
- assina autorização para desconto em folha de pagamento emitida pelo E-CONSIG.

 Entidade Consignatária- credita o VLL na conta-corrente de pagamento do Consignado constante
no SISPAG, no prazo de até 02 (dois) dias úteis.

  Fim do processo


