DICAS DO PROCON PARA ENDIVIDADOS
15/02/2019
Se você é um dos brasileiros que estão ou continuam totalmente endividados, usando o limite do
cartão e o cheque especial para cobrir dívidas de lojas, tirando um empréstimo para quitar outro,
com contas atrasando, se os juros estão multiplicando suas dívidas todo mês, as cartas e
telefonemas de cobrança e ameaças de credores não param, seu nome já foi ou está prestes a ir
para o SPC e SERASA e você já não consegue pensar ou dormir, aqui vão algumas dicas do
PROCON para resolver o problema ou, pelo menos conviver com a situação:
1) Jamais se desespere. Desespero não leva a nada e ainda atrapalha a buscar uma solução;
2) Tente trocar as dividas mais caras por dívidas mais baratas. Existem bancos e financeiras que
cobram juros menores. Busque a portabilidade;
3) Se houver disponibilidade, às vezes vale a pena fazer um empréstimo consignado, cujos juros
são os menores do mercado, para quitar outra dívida;
4) Lembre-se: não faça gastos desnecessários. A prioridade deve ser com as despesas de sua
família. Só depois das despesas familiares garantidas é que você deve pensar nas dívidas;
5) Não acredite em cobranças com ameaça de prisão. Dever alguém nunca é recomendável. Mas,
ninguém vai preso por causa de dívidas;
6) Constitui crime contra as relações de consumo cobrar alguém com ameaças, constrangimento
físico ou moral, calúnias, expondo o devedor ao ridículo ou interferindo no seu descanso , lazer ou
trabalho. Nesses casos a polícia pode ser acionada e a empresa cobradora processada;
7) Bancos e financeiras dificilmente cobram dívidas na Justiça, a não ser em casos de
financiamento de veículos ou hipoteca de imóveis;
8) Veja se você consegue guardar algo na poupança. Isso é muito importante;
9) Faça uma listagem dos credores, em ordem da maior para a menor dívida. Comece pela
menor;
10) Faça contato com credores e veja a possibilidade de acordo com um bom desconto para
pagamento à vista;
11) Negocie com um de cada vez, e só aceite a proposta se for para pagamento à vista, com um
bom desconto e que o valor caiba dentro do seu orçamento. Novos parcelamentos somente nos
casos em que você tenha certeza de que são um "ótimo" negócio, em relação à dívida;
12) Além do PROCON você pode procurar o CEJUSC, no Fórum de sua Comarca. Trata-se de
um conselho que também tenta intermediar dívidas. No Fórum de Muriaé existe esse serviço;
13) Não tenha muita pressa, você se endividou ao longo de meses (ou anos) e não será da noite
para o dia que irá resolver “todas as suas dívidas”. Lembre-se de ter disciplina e força de vontade;

14) Você tem que economizar e tem que correr atrás de seus credores para quitar as dívidas!
Assim, só a médio ou longo prazo, você conseguirá saldar todas as suas dívidas e poderá
começar uma vida nova;
15) Agora vai um último conselho: Não adianta limpar o nome e começar a gastar novamente.
Veja quanto você ganha e quanto pode gastar. Nunca "dê o passo maior que as pernas",
assumindo algo que não poderá pagar sem folga no orçamento. Faça isso e viva bem, sem
preocupações, sem desespero e sem dívidas.

