
 
 ANEXO I DA RECOMENDAÇÃO No 125, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2021. 

FLUXOGRAMA 

 

 

 



 
ANEXO II DA RECOMENDAÇÃO No 125, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

MODELO “FORMULÁRIO-PADRÃO” 

1. Identificação 

  

Nome: ________________________________________________________________ 

CPF:_______________________  

Endereço residencial: ____________________________________________________ 

Telefone:                                                              E-mail 

  

2. Dados socioeconômicos  

a) Sexo: ( )M ( )F ( )Prefiro não declarar 

b) Idade:_____ 

c) Profissão:__________________________ ( )ativa  ( )aposentado ( )desempregado 

d) Estado civil: ( ) casado  ( ) solteiro ( ) divorciado ( ) viúvo  ( ) convivente  ( ) outros 

e) Número de dependentes: ______ 

f) Renda média individual mensal: R$______ Renda média familiar mensal: R$________ 

g) Despesas mensais correntes: luz: R$________; aluguel: R$_________; taxa de 

condomínio: R$_______; água: R$_________; telefone/internet: R$________; 

alimentação própria: R$_________; pensão alimentícia: R$________; educação: 

R$________; plano de saúde: R$_________; medicamentos: R$________; impostos: 

R$________;   outras (especificar): R$ ________ 

h) Possui casa própria?   

( ) sim  ( ) não   Financiada (  )  Quitada (  ) Valor da parcela do financiamento: R$_______ 

Data de vencimento da última parcela:     



 
i) Possui financiamento de veículo com alienação fiduciária?  

Sim (     )    Não (       )  Valor da parcela: R$______________     

Data do vencimento da última parcela:  

j) Montante total da dívida do superendividamento: R$ ________________ 

k) Qual o comprometimento mensal com o pagamento das dívidas? R$____________. 

l) Número de credores: _________  

m) Causas das dívidas:  

   (   ) desemprego;  

   (   ) divórcio/separação/dissolução de união estável;  

   (   ) doença pessoal ou familiar;  

   (   ) redução de renda;  

   (  ) morte,  

   (  ) outros.  

n) Está registrado em cadastros de inadimplentes? (  ) sim  (  ) não 

o) Tomou conhecimento do crédito por: ( )televisão;( )meio eletrônico; (  ) 

jornal/revista/mala direta; ( )panfletagem; ( ) telefone/telemarketing. 

3. Mapa dos Credores: 

 3.1 Credor:______________________________________________________.  

Valor da dívida: R$ __________________.  

a) Com garantia: ( ) sim  ( )não. Qual?______________________________.  

b) Possui processo judicial pendente?  ( )sim  ( )não.  

c) Desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário?  ( )sim, no de 

prestações:_____  ( )não.  

d) A dívida está vencida?  

 ( )sim  ( )não.  

e) Tentou renegociar?  

( )sim ( )não. Como: ( )próprio credor  ( )Defensoria Pública  ( )advogado ( )Juizado 

Especial Cível.  

 f) Recebeu cópia do contrato?   

( )sim  ( )não. Se positivo, ( )antes ou  ( )depois de assiná-lo.  

  



 
g) Foi informado sobre:  

( )juros mensais  ( )juros anuais  ( )valor total da dívida  ( )consequências da falta de 

pagamento.  

  

h) Quando contratou tinha seus dados registrados em cadastros de inadimplentes?   ( )sim  

( )não              

  

Observação: repetir o item acima para tantos quanto forem os credores. 

  

Data:    ________________     Assinatura:  ___________________________________                                                

  

  

  

  

 

 


