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INTRODUÇÃO
Criei este E-book para ajudar todas as 

pessoas que estão com o nome no 

SPC e SERASA.

Eu sei bem como é complicado estar 

negativado, as limitações, a vontade 

de limpar o nome e não conseguir.

Por isso, espero que com este Passo 

a Passo, você descubra se o seu 

nome está sujo, caso não saiba ainda, 

e limpe seu nome.

Boa Leitura!

Separei ao final deste e-book um 

BÔNUS Exclusivo. Através dele você 

vai saber como nunca mais voltar a 

ser negativado.

Espero que este livro digital ajude 

você, sua família e a todas as pessoas 

que você repassa-lo.

Compartilhe com seus amigos e 

conhecidos para ajudar o máximo de 

pessoas possível.

https://moremanaus.com/
https://www.facebook.com/moremanaus/
https://www.instagram.com/moremanaus/
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Entenda como Funciona o Processo de 

Negativação

Com a crise econômica, a dificuldade para conseguir um emprego estável, a 
informalidade, aluguel, aumento de preço em itens essenciais, cada dia mais sua 
renda se torna insuficiente para pagar todas as contas.

Todos os meses é preciso escolher que contas pagar e eventualmente, isso faz 
com que algumas dividas acabem se acumulando e por consequência você fica 
inadimplente e posteriormente negativado.

Uma pessoa é considerada inadimplente sobretudo ao não conseguir pagar uma 
conta até a data de vencimento, não importa se passou somente um dia da 
data de vencimento. Você pode parar nos Cadastros de proteção ao crédito como 
SPC e SERASA.

Entretanto quem deixa seu nome negativado é a empresa para qual você está 
devendo, não importa se é um produto ou serviço. Ao passo que também é ela 
que retira quando sua situação fica regularizada.

Apesar do que muita gente pensa, não é preciso muito tempo para você ficar 
negativado, em suma basta atrasar uma conta em 1 dia e a empresa para qual 
você está devendo, já pode avisar o SPC e SERASA.

Quando são notificadas, essas instituições enviam uma carta ao devedor 
informando que eles têm dez dias corridos para quitar a dívida ou, pelo menos, 
dar início a uma negociação para evitar a inclusão do seu CPF no cadastro de 
inadimplência.

Após esse período, se você não resolver suas pendências, será oficialmente 
negativado, ou seja, seu nome ficará “sujo”.

Mas o que é inadimplência?

Quais os prazos para inclusão da negativação?

Capítulo 1
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Saiba como consultar as restrições em seu nome

Antes de tudo, você deve saber se 

está com o nome sujo. Muitas vezes 

as pessoas acreditam que estão 

negativas e não estão, mesmo que 

você tenha uma dívida antiga.

E claro, existem pessoas que a 

princípio acreditam que estão devendo

em apenas um lugar, quando na 

verdade possuem dividas em 2, 3 

lugares diferentes.

Outro ponto importante é que 

algumas empresas cobram uma taxa 

para passar a informação a você, 

sobre suas dívidas. Mas vou mostrar 

o passo a passo para você de como 

consultar suas dívidas Gratuitamente.

Capítulo 2

Para ter certeza sobre isso é muito 

fácil. Antes de tudo, é preciso explicar 

o seguinte, existem várias empresas 

além da SPC e SERASA, e assim que 

você fica negativado, seu nome 

consta em todas elas.

Mas para saber sobre suas dívidas, 

basta consultar uma delas

Apesar de não ser complicado, são 

necessários alguns passos. Antes de 

tudo você deve acessar o site do 

SERASA e realizar um cadastro.

Após o cadastro, você terá acesso 

as suas dívidas e seu Score ou 

Pontuação. Poderá ver o quanto está 

devendo e onde, por exemplo. Do 

mesmo modo poderá também aceitar 

acordos, caso tenha algum disponível.

Se estiver com dificuldades sobre o 

cadastro ou quiser ver em detalhes
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como fazer, escrevi no meu Blog um artigo sobre isso, com todo o Passo a 

Passo e com fotos de Como fazer Consulta Grátis no Serasa. 

O que acontece se eu estiver com o nome 

negativado e como me livrar?

Capítulo 3

Se você estiver com o nome negativado, ou se já teve, talvez já saiba a resposta 

dessa pergunta. No entanto se não sabe ainda, vou contar tudo.

O SPC e SERASA não serve apenas para as empresas cobrarem quem está 

devendo, de tal forma que, muitas empresas utilizam para consultar se você é um 

bom pagador ou não.

Então, se consta dividas em seu nome, todos saberão. A notícia se espalha mais 

rápido do que fofoca e muitas vezes você é o último a saber.

Você vai perceber, quando for tentar tirar um cartão de loja, de crédito, abrir uma 

conta no banco, tentar um financiamento de carro, moto ou de uma casa, por 

exemplo.

Siga-me
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Além disso, não conseguirá fazer empréstimo e muitas vezes poderá perder 

oportunidades de emprego e nem saber que esse é o motivo. Isso mesmo que 

você leu!

Ao ser negativado, de fato você também pode não conseguir abrir uma conta no 

banco e se não consegue abrir uma conta, como a empresa irá pagar seu 

salário? Então ela irá preferir simplesmente, não contratar você.

Para se livrar da negativação existem alguns meios. Você deve escolher o 

meio que mais se adequa às suas condições atuais e necessidades. No próximo 

tópico, dou detalhes de como fazer isso.

https://moremanaus.com/ebook-gratis


Como limpar o meu nome?

Capítulo 4

Não é porque seu nome está sujo que está tudo perdido certo? Seja como for, 

existem alguns meios de limpar seu nome e você voltar a ter crédito na praça.

Identifique as dívidas

Antes de tudo, saiba quais dívidas você tem e onde. Nesse sentindo somente 

após saber é que você poderá tomar as medidas necessárias. Um pouco mais 

acima neste E-book, expliquei Como Consultar as Dívidas na SERASA.

Após fazer isso, poderá ter a dimensão não apenas de quanto está devendo 

como também, em quantos lugares.

Entre em contato com a Empresa

Uma das soluções mais simples sem dúvida. Você pode falar diretamente com a 

empresa e tentar negociar a dívida. Nesse momento, certamente é possível ter 

um abatimento dos juros e até poderá parcelar sua dívida ou pagar à vista se tiver 

o valor disponível.

Mas caso não goste da proposta da empresa, existem outros meios.

9Siga-me
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Troque as dívidas caras por outras mais baratas

De certo pode parecer uma ideia sem pé nem cabeça mas funciona sim. Você 
pode emprestar o dinheiro e pagar a dívida à vista. Pois ao pagar tudo de uma 
vez, você pode ganhar até 90% de desconto nos juros ou mais.

Eventualmente os juros do empréstimo podem ser menores do que os juros do 
parcelamento da empresa em que você deve. Dessa forma, acaba valendo a 
pena levar sua dívida para outro lugar. Mas é necessário muita pesquisa e você 
tem que ter certeza de que valerá a pena.

Fazer empréstimo negativado é difícil mas é possível. De todo modo você pode 
emprestar de um parente ou amigo e acertar com ele para pagar em prestações 
com juros. Você também pode emprestar de um banco e deixar um bem seu 
como garantia, dessa forma você terá mais chances de conseguir.

Também pode penhorar joias e outros bens em troca de dinheiro. É possível 
penhorar até mesmo no Banco Caixa, por exemplo.

Não aconselho, mas situações difíceis requerem medidas difíceis. Se você não 
tem condição de forma nenhuma de pagar a dívida você pode simplesmente não 
fazer nada.

Pode parecer difícil, pois você começa a se desesperar pelo aumento da dívida e 
seu nome ficando sujo.

Entretanto, por lei, se a empresa não correr atrás de você e em 5 anos, não 
conseguir fazer com que você pague a dívida, ela é obrigada a tirar seu nome do 
SPC e SERASA.

Seu nome volta a ficar limpo, mas a dívida continua. Você ainda estará devendo 
para a empresa onde você fez dívida. Mas ela não poderá colocar você no SPC 
ou SERASA por essa mesma dívida.

Mas caso seu nome não seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito ao final 
dos 5 anos, você deve procurar um advogado de sua confiança, ir até um juizado 
de pequenas causas ou a defensoria pública e entrar com processo na justiça 
exigindo a imediata exclusão dos cadastros e pedindo indenização por danos 
morais resultantes do cadastro indevido.

Aguarde a prescrição da dívida
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Essa solução só vale a pena se você não tiver condições nenhuma de pagar ou 

se a dívida estiver perto de fazer 5 anos. Pois são 5 anos em que você ficará 

impedido de fazer muita coisa.

Após seu nome ficar limpo, você ainda tem dificuldades para tirar um cartão de 

crédito por exemplo? Leia os próximos tópicos abaixo e veja como conseguir.

Confira as principais desvantagens do nome 

negativado

Capítulo 5

No decorrer deste artigo, já citei várias desvantagens de se ter o nome sujo, mas 

achei melhor especificar neste tópico e colocar algumas que talvez você não 

soubesse.

Acesso restrito ao crédito

Esse é obvio, mas quem tem o nome sujo, raramente consegue fazer um 

empréstimo, tirar um cartão com banco ou no comércio. Você fica limitado a fazer 

transações somente no dinheiro. Exceto se você já tiver cartões ativos antes da 

dívida.

Queda do SCORE

Não sei se você sabia disso. Mas todos nós temos uma pontuação atrelada ao 

nosso CPF, chamada de Score. Ela serve para medir o grau de possibilidade de 

Siga-me
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você quitar uma possível dívida com o 

comércio.

É uma pontuação de 0 a 1000 onde as 

empresas avaliam de acordo com o 

seu Score se vale a pena conceder 

crédito para você ou não.

Mesmo que você não possua dívidas, 

se o seu Score for muito baixo, é 

quase a mesma coisa que estar 

negativado, pois dificilmente uma 

empresa lhe concederá um cartão, 

empréstimo, financiamento ou algo 

que seja a prazo.

Existem maneiras simples de se 

aumentar o Score de forma legal e 

honesta.

Mais a frente falarei dessa 

possibilidade e como não cair em 

falsas promessas e golpes de pessoas 

que dizem aumentar o score.

Isso é real e acontece mesmo. Muitas 

empresas consultam seu histórico 

com o SPC e SERASA. Isso é 

obrigatório para alguns servidores 

públicos. Pense nisso ao fazer um 

concurso.

Se você precisa abrir uma conta para 

receber dinheiro, seja de algum bico, 

trabalho formal, benefício ou alguma 

premiação, dificilmente conseguirá se 

estiver negativado.

Os grandes bancos não gostam de ter 

como clientes pessoas que não 

podem quitar suas dívidas.

Perdas de oportunidades de 

trabalho

Dificuldades para abrir

conta corrente

Siga-me
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O credor pode, se quiser entrar na justiça contra o consumidor, para o bloqueio e 

apreensão de seus bens.

Se o consumidor, possuir um carro, uma casa, uma moto ou qualquer outro bem, 

este poderá ser tomado para o abatimento ou quitação da dívida.

Esse é um grande risco de quem deseja esperar os 5 anos para a dívida expirar.

Possibilidade de perda de bens

Aprenda a manter seu nome limpo

Capítulo 6

Planejamento Financeiro! Essa é a solução. Parece algo difícil e um pouco 

abstrato, eu sei. Mas confira as dicas abaixo e limpe seu nome. Se seguir tudo 

direitinho, as chances de voltar a ficar negativado (a), são quase nulas.

Anote quanto você e sua família ganham, toda a renda que costumam ganhar em 

um mês. Agora anote todas as suas despesas e da sua família em um mês.

Seja organizado

Siga-me
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Não seja impulsivo

Dessa forma você fica ciente do quanto ganha e do quanto precisa gastar para 
não ficar devendo a ninguém. Se possível crie uma planilha ou controle por 
aplicativos, existem diversos no mercado hoje em dia.

Se você não tem muito tempo ou mesmo disposição para fazer várias coisas no 
dia, repense um pouco seus gastos com Academia, TV a cabo e internet por 
exemplo.

Se você não assiste tantos canais, opte pelo pacote básico de canais. Se você 
não tem tanto tempo, escolha um serviço de Streaming com series e filmes.

Gasta muito no supermercado? Veja Dicas de Como Economizar Fácil.

Faça uma relação dos itens pouco utilizados e tente fazer alguns cortes, a 
economia pode ser grande.

A compulsão por comprar quando você recebe seu salário é muito grande, 
principalmente quando aparece algo do seu interesse em promoção ou por tempo 
limitado.

Ai você pensa que nunca mais vai encontrar “aquilo” por “esse preço”. Mas na 
dúvida, siga aquela máxima: Se você não comprar, a economia será maior!

Pode parecer rude com seus amigos e parentes, mas você deve saber ou 
imaginar, como é ruim ir parar no SPC e SERASA certo? Mas imagina ficar 
negativado pela dívida dos outros, é mil vezes pior.

Fora a situação chata de você ter que ficar cobrando a pessoa constantemente, 
seu score ser jogado lá em embaixo e você ficar restringido em todo lugar por 
uma dívida que não é sua.

Proteja seu nome e o seu CPF. Evite situações como essa, para o seu bem e da 
sua família.

Cancele serviços pouco utilizados

Nunca empreste seu nome

Siga-me
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Separe um valor constantemente em um lugar que você não mexa, pode ser uma 

poupança ou um cofrinho. O importante é guardar dinheiro para os imprevistos.

Sei que não é fácil, mas existem muitas maneiras de se guardar dinheiro sem 

pesar muito no orçamento.

Limpei meu nome e não consigo fazer cartão de 

crédito

Capítulo 8

Alguns fatores podem influenciar na obtenção de um cartão de crédito, pois como 

qualquer outro produto financeiro ele está sujeito à análise de crédito.

Veja alguns motivos que são recorrentes para a não aceitação de alguns clientes 

pelas administradoras de cartões:

Guarde dinheiro

Não precisa cortar a cervejinha com os amigos ou as saídas para o cinema, 

shopping e outros. O que você precisa é buscar equilíbrio e economizar sempre 

que puder. Veja dicas aqui de como economizar sem cortar seu lazer.

Busque equilíbrio

Siga-me
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1. Dados desatualizados.

2. Dívidas retiradas dos órgãos de 

proteção ao crédito apenas após o 

prazo de prescrição (5 anos).

3. Histórico de consultas recorrentes 

do CPF por outras empresas.

4. Quitação de dívidas com desconto 

após processo.

5. Já ter tido o nome registrado no 

SPC ou Serasa.

O motivo principal é o SCORE 

Baixo. Se a sua pontuação for entre 0 

e 300, fica bem difícil conseguir um 

cartão de crédito. Sendo que o ideal 

gira em torno de 550 a 1000 pontos.

O mais obvio claro, aumentar seu 

SCORE. Mas por favor, não caia em 

golpes. Não existe isso de aumentar 

sua pontuação, pagando uma pessoa. 

Isso é falso.

Supondo que aumente 

momentaneamente, você poderia ser 

processado e até preso por isso. 

Mesmo assim, as chances de alguém 

aumentar seu SCORE são de quase 

zero.

Você mesmo pode aumentar seu 

SCORE, foi por isso que selecionei 

um Material muito bom, que já ajudou 

centenas de pessoas a aumentarem o 

próprio SCORE de maneira honesta.

Clique no botão abaixo e aumente 

seu SCORE o quanto antes.

Solução

AUMENTAR SCORE AGORA

Siga-me
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SOLUÇÃO BÔNUS

Após aumentar um pouco seu SCORE, você pode tentar solicitar um cartão de 

crédito novamente. Mas escolha um sem taxas e sem anuidade, para que você 

não se endivide novamente.

Para ajudar, selecionei 2 cartões com taxas e anuidade zero. Não é necessário 

comprar um valor mínimo por mês para que seu cartão seja livre de anuidade.

Os cartões são a Nubank e o Digio. Com um convite, as chances de você obter 

um cartão de crédito são muito maiores, então separei convites da Nubank e do 

Digio para você ter mais chances.

Ah e o Digio ajuda você a pagar sua fatura com uma função bem interessante. 

Experimente e aproveite essa ajuda, pois ela não irá durar muito tempo.

Nome limpo recentemente atrapalha o 

financiamento de imóveis?

Capítulo 9

A resposta seria, depende! Se a dívida que negativou você, foi na mesma 

instituição onde você busca o financiamento, então sim.

Pois a instituição tem todo seu histórico e, para ela, não é bom. Então dificilmente 

você conseguirá. No entanto se for em outra instituição, as chances são 

maiores.
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Mas estar com o nome limpo e buscar financiamento em uma instituição diferente, 

não é certeza de crédito.

As empresas levam alguns pontos cruciais em consideração, tais como:

1.  Seu nome ainda está no SPC e SERASA: após quitar suas pendências, é 

necessário aguardar de 5 a 7 dias úteis para que seu nome fique limpo. Então, 

não adianta tentar nada antes desse período.

2.  Renda: às vezes, seu nível de renda pode ser incompatível com o imóvel que 

pretende comprar;

3.  Comprovação de renda;

4.  Movimentação bancária: se você empresta seu cartão para outras pessoas, 

por exemplo, cuidado, porque pode ser visto como alguém que gasta mais do que 

ganha e isso pode influenciar na aprovação do seu financiamento.

5.  Declaração de imposto de renda: ajuda na comprovação da renda.

Se você for do Amazonas, pode falar diretamente comigo a respeito de 

financiamento de imóveis, explico tudo em detalhes. Sem custos para você, será 

totalmente gratuita minha consultoria se você disser que leu este e-book.

Meu objetivo é e sempre será, ajudar o máximo de pessoas a conseguirem uma 

moradia própria e digna. Entre em contato comigo pelas redes sociais da página 2 

ou ao final de cada página deste e-book.

Caso você não seja do Amazonas, preparei um Material gratuito, onde explico 

tudo para você, sobre Como Conquistar o seu lar. De maneira simples e direta. O 

verdadeiro passo a passo, da pesquisa por imóveis até a entrega das chaves.
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Bônus: Veja como NUNCA mais voltar a ser 

negativado

Capítulo 10

Em primeiro lugar, não veja este tópico se não seguiu os itens 5 e 7 deste E-

book. Pois o ponto principal aqui é que você já tenha limpado seu nome, caso 

estivesse negativado, e agora quer meios para não voltar para o SPC e SERASA.

O meio mais simples é você ter uma renda extra, ou seja, não dependa apenas 

de uma única renda, como seu trabalho, por exemplo. 

Pois imagine o seguinte cenário: Você trabalha e sustenta a casa com seu 

salário. Depois de alguns anos é demitido. Depois que termina o seguro 

desemprego e sua indenização se esgota, você se vê sem conseguir emprego em 

lugar algum e sem dinheiro para manter o básico em casa, visto que está sem 

renda, acaba se endividando novamente até arranjar outra fonte de renda.

Já aconteceu isso comigo, é mais comum do que você imagina. Então, esse é 

o segredo, tenha no mínimo 2 ou 3 fontes de renda. Pois, caso você perca uma, 

ainda terá a outra para manter você e sua família.

Irei listar agora 3 formas que poderão ajudar você a não ficar no vermelho 

novamente...

Deixarei este artigo em uma parte oculta do meu blog, só terá acesso exclusivo, 

quem tem este E-book, clique no botão abaixo e continue a leitura:

CONTINUAR LENDO...

https://moremanaus.com/bonus-veja-como-nunca-mais-voltar-a-ser-negativado/
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CONCLUSÃO
Então, o que você achou? Conseguiu descobrir se tem o nome sujo, ou mesmo 

limpar seu nome com a ajuda deste E-book?

Se ele ajudou você, compartilhe com quem precisa, tentei passar a você parte 

do meu conhecimento com coisas que me ajudaram muito. Sei como é ficar no 

aperto, já passei por isso.

Principalmente quando meu noivo não conseguiu mais trabalhar devido um 

problema na coluna. Trabalhamos com serviços de xerox, vendemos trufas, 

dindin, produtos importados, apostilas de concurso e muito mais.

Acumulamos uma dívida de R$7.390,00 nos cartões de crédito. Não foi fácil. 

Mas com as dicas que mostrei para vocês aqui, conseguimos resolver nossos 

problemas e nós livrar das dívidas.

Hoje sou Corretora de Imóveis em Manaus-AM, ajudo as pessoas a conquistarem 

o sonho de ter a casa própria. Portanto se você busca realizar esse mesmo 

sonho, entre em contato comigo.

Por tempo limitado, não estou cobrando absolutamente nada, ou seja, você 

terá acesso a consultoria exclusiva, instruções e dicas sobre financiamento, sem 

ter que pagar meus honorários. Além de mostrar a você os mais diversos imóveis 

disponíveis em Manaus.

Você precisa de menos do que imagina para Conquistar o seu Lar!

Siga-me

https://moremanaus.com/de-onde-voce-e
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https://moremanaus.com/instagram
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