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eBook Grátis - Limpe seu nome passo a passo
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1 - Cheque sem fundo
O que é?
O cheque é um título de crédito e também uma ordem de pagamento à
vista.
É considerado um título de crédito, pois quem o recebe pode protestar ou
executar em juízo caso haja alguma irregularidade na compensação deste
cheque.
Um cheque sem fundo é o cheque que, após a sua apresentação ao banco
sacado, verifica-se que não tem fundos (recursos, dinheiro) para a compensação. Este cheque é devolvido ao beneficiário, que pode apresentá-lo
só mais uma vez.

Situações que geram pendências de crédito
Se o consumidor emitir um cheque sem fundos e este for devolvido
duas vezes pelo Banco, seu nome passará a fazer parte do Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF, do Banco Central.
O dado será repassado para a Serasa Experian, e será disponibilizado às
empresas e instituições que concedem crédito, na maioria dos casos por
meio de vendas a prazo.
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Como limpar o nome?
Cheque sem fundo

Passo
a
Passo

1

Procure a Agência do Banco indicado como apresentante da ocorrência de cheque sem fundos.

2

Solicite ao banco as informações sobre o número, valor e data do
cheque que foi apresentado por duas vezes, sem que houvesse saldo
na conta corrente para pagamento.

3

Em seguida, verifique nos canhotos de cheques em seu poder para
quem foi emitido o cheque. Procure a pessoa ou a empresa, a fim de
regularizar o débito e recuperar o cheque.

4

De posse do cheque, prepare uma carta, conforme a orientação do
gerente da sua conta bancária que informou a ocorrência de cheque
sem fundos.
Junte o original do cheque recuperado, recolha no Banco as taxas pela
devolução do cheque e protocole uma cópia dos documentos entregues ao
Banco para regularização no Banco Central.

5

Para a regularização no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, o correntista deve acompanhar e obter o protocolo da comunicação de regularização do seu Banco para o Banco do Brasil, encarregado pelo Banco Central de processar a atualização do arquivo de CCF.

6

A regularização de cheques sem fundos ocorrerá automaticamente
após o Banco do Brasil enviar o comando específico para a Serasa
Experian, por meios magnéticos.
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2 - Título protestado
O que é um título?
Tútulos são notas promissórias, letras de câmbio, duplicatas, cheques,
cédulas de crédito, entre outros, são documentos que comprovam que alguém deve alguma coisa a outra pessoa.

Situações que geram pendências de crédito
Se, por qualquer motivo, o cidadão deixar de pagar uma dívida assumida
e quem concedeu o crédito protestar o débito em Cartório, este fato será
comunicado pelo Cartório de Protestos à Serasa Experian.
É um ato público formal e solene da caracterização legal da impontualidade
do devedor.
A Serasa Expe armazenará a informação em seu banco de dados e a
disponibilizará às empresas e instituições que concedem crédito, em sua
maioria por meio de vendas a prazo.
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Como limpar o nome?
Título protestado

Passo
a
Passo

1
2

Dirija-se ao cartório que registrou o protesto, a fim de obter os dados
de quem o protestou.

3

Reconheça a firma da pessoa/empresa, retorne ao cartório onde consta o registro do protesto e solicite a sua exclusão.

4

Após o cancelamento do protesto, o cartório repassará a informação
para a Serasa Experian para que seja excluída a anotação.

5

Para agilizar a exclusão, o consumidor pode entregar a certidão negativa do cartório na Serasa Experian para o cancelamento da anotação.

Comunique-se com quem o protestou, regularize o débito e peça uma
carta indicando que a dívida foi regularizada.
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3 - Ação judicial
O que é uma ação judicial?
Ações: direito que as pessoas físicas e jurídicas possuem de pleitear em
juízo o que lhes pertence ou é devido.

Situações que geram pendências de crédito
Ação Judicial – Execução de Título Judicial e Extrajudicial, Busca e Apreensão de Bens, Falência e Concordata.
Se o cidadão figurar como réu numa ação distribuída e esta se referir à
execução de dívida ou de busca e apreensão de bens ou, ainda, se for
pedida a falência de uma empresa na qual o cidadão tenha participação
societária, a informação será repassada pelo Fórum ao banco de dados
da Serasa Experian, que a disponibilizará às empresas e instituições que
concedem crédito.
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Como limpar o nome?
Ação judicial

Passo
a
Passo

1

Para a regularização desse tipo de anotação, certifique-se de
que o processo já foi julgado e se encontra arquivado ou extinto.

2

A certificação é obtida por meio de cópia do despacho do juiz ou de
certidão emitida pela respectiva Vara Cível onde o processo foi julgado.

3

Para agilizar, encaminhe a Certidão de Extinção do Processo para a
Serasa Experian. Extinguindo-se o processo, a anotação será excluída.

Na hipótese de apresentação de embargos à execução e/ou apresentação
de garantia da dívida, tal informação poderá ser anotada complementarmente no banco de dados, bastando a apresentação de documentos comprobatórios para a Serasa Experian.
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4 - Dívida vencida
Situações que geram pendências de crédito
O consumidor com uma dívida inexistente e vencida, ao ter seus dados
cadastrados nos computadores da Serasa Experian, será comunicado por
carta, na qual será identificada a instituição ou empresa credora e o valor
do débito.

Como limpar o nome?
Para a regularização desse tipo de anotação, o consumidor deve procurar
a instituição ou a empresa credora, que enviará comando específico para a
Serasa Experian excluir a anotação.
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5 - Ação de Execução Fiscal
Federal
Situações que geram pendências de crédito
Se o consumidor tiver alguma dívida com um órgão federal, porque deixou
de pagar impostos, taxas ou contribuições federais, esta anotação também
irá constar no Banco de Dados da Serasa Experian e será disponibilizada
às empresas e instituições que concedem crédito.

Como limpar o nome?
Para regularizar uma anotação de Ação de Execução Fiscal Federal, basta
apresentar a certidão negativa de débito da Justiça Federal ou entregar
um documento que comprove o pagamento da dívida ou a realização de
acordo.
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Renegociação de dívida
A orientação da Serasa Experian é tentar uma conformidade junto aos credores. Pelo Código de Defesa do Consumidor, ao ter uma dívida renegociada,
a pessoa já tem seu nome retirado da lista de inadimplentes.
“Em tempos de Cadastro Positivo, o procedimento permite que este consumidor não só reabilite seu crédito como também comece a construir seu histórico positivo”, lembra o economista da Serasa Experian, Carlos Henrique de
Almeida.
O primeiro passo é listar as dívidas e identificá-las. O procedimento é importante porque algumas companhias descentralizam o serviço de cobrança,
fazendo com que o cliente receba contatos de empresas diferentes sobre uma
única conta em aberto.
Em seguida o consumidor deve avaliar as propostas do acordo, levando em
consideração o número de parcelas e (ou) descontos oferecidos. “Porém, o
mais importante é saber se as novas dívidas que serão assumidas cabem
no orçamento”, enfatiza o economista. “Isso porque renegociar uma conta já
renegociada pode não ser tão simples.”
Segundo o economista da Serasa Experian, o cliente não precisa aceitar a
primeira proposta de pagamento apresentada pelo credor. “O consumidor
deve fazer suas contas e apresentar contrapropostas realistas. Essa transparência será bem recebida por quem está cobrando.”
Carlos Henrique de Almeida aponta que geralmente o brasileiro se sente constrangido em renogociar dívidas. “Mas é o procedimento correto. É a maneira
mais viável de se reabilitar perante a economia e reingressar pela porta da
frente no mercado de consumo.”
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Renegocie sua dívida
Passo
a
Passo

1º - Levante as dívidas (contas) em atraso.
2º - Separe por credor (por loja, por cartão de crédito, por banco).
3º - Verifique o valor devido em cada uma.
4º - Ponha em uma planilha as contas por credor e os respectivos valores
em atraso.
5º - Separe as cartas das empresas de cobrança ou da empresa credora
por dívida.
6º- Atenção, muitas vezes uma, duas ou mais empresas de cobrança
cobram a mesma dívida.
7º - Cruze as cartas de cobrança recebidas com o valor devido, algumas
inclusive já oferecem uma proposta de negociação, com o último valor
que você tem anotado em sua planilha.
8º - Monte sua proposta de negociação para cada credor, pensando no
que cabe em seu orçamento.
9º - Use sinceridade com cada credor. Fale sobre os motivos que o levaram à inadimplência ou ao descontrole financeiro.
10º - Não se sinta constrangido por isso. A renegociação de dívidas é um
ato que mostra que você tem interesse pagar o que deve. Muitos bancos
já a disponibilizam em sites na internet.
11º - Na renegociação, chegue a um ponto comum sobre os valores atualizados da dívida com os credores ou seus representantes.
12º - Faça uma renegociação realista, um plano de pagamento que você
possa pagar, porque renegociar novamente vai ficando cada vez mais
difícil.
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Renegocie sua dívida
Passo
a
Passo

13º - Procure renegociar suas dívidas em prazos mais curtos e evite assumir novas compras a prazo neste período. Assim, você faz um sacrifício
maior em tempo menor.
14º - Valorize e cumpra a renegociação realizada, pois ela é o único
caminho para a solução de seus problemas financeiros.
15º - Com o cadastro positivo, sua reputação no crédito vale muito. Seja
responsável financeiramente.
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