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O que posso fazer?

Se você for pessoa física e estiver nas
situações previstas no teste, procure o
Projeto-piloto do Poder Judiciário para o
“tratamento das situações de
superendividamento do consumidor” em
sua comarca. Este Projeto-piloto objetiva
mediar a renegociação de suas dívidas com
todos os seus credores, de forma amigável,
de acordo com seu orçamento familiar, de
modo a garantir a subsistência básica de
sua família (mínimo vital).

10
MANDAMENTOS
OS

DA PREVENÇÃO AO
SUPERENDIVIDAMENTO

Se no Fórum da sua cidade não tiver sido
instalado o Projeto-piloto, procure a
Defensoria Pública, um advogado ou o
Procon.

cartilha do
superendividado

1
2 Tenha cuidado

do que você ganha.

TESTE:
Estou superendividado?

com o crédito fácil.

minhas dívidas equivalem
a mais de 50% do que
ganho.

Não gaste mais

3

Não assuma dívida sem
antes refletir e conversar
com sua família.

4 Leia
5 Exija

o contrato
e os prospectos.
a informação sobre
a taxa de juros mensal e anual.

6

Exija o prévio cálculo do valor
do total da dívida e avalie se
é compatível com sua renda.

7
Não assuma
8

Compare as taxas de juros
dos concorrentes.
dívidas em
benefício de terceiro.

9
10

Não assuma dívidas e
não forneça seus dados por
telefone ou pela internet.

Reserve parte de sua renda para
as despesas de sobrevivência.

preciso trabalhar mais
para pagar minhas dívidas
no final do mês.
meu salário termina
antes do final do mês.
minhas dívidas estão
sendo causa de
desavença familar.
não consigo pagar em dia as
contas de luz, água, alimentação,
aluguel e/ou condomínio.
tenho sofrido de
depressão em razão
das dívidas.
meu nome está registrado
em cadastros, tais como
SPC, SERASA, CCF.
tenho atrasado o
pagamento das
minhas obrigações.
já pedi dinheiro
emprestado a familiar ou a
um amigo para pagar minhas
obrigações.
minha família não tem
conhecimento de
minhas dificuldades.

