
O Programa de Prevenção e
Tratamento do Superendividamento,
instituído no âmbito do Poder
Judiciário do Estado da Bahia, possui
o objetivo de viabilizar, na esfera pré-
processual, a renegociação coletiva ou
individualizada de dívidas atuais e
futuras, decorrentes de relações de
consumo, de devedor pessoa física, de
boa-fé, impossibilitado de quitar suas
dívidas, sem que haja prejuízo à sua
subsistência.

NÚCLEO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO
DO SUPERENDIVIDAMENTO

APRESENTAÇÃO



1- Acessar o site do Poder Judiciário da Bahia, buscar o link da
Central de Agendamento, realizar cadastro e, em seguida,
selecionar o serviço “atendimento superendividamento”;
2- Preencher os formulários disponíveis com os dados
socioeconômicos;
3- Em até 48 horas, receberá e-mail confirmando a
participação no programa, oportunidade em que receberá vídeo
educativo, devendo responder o questionário;
4- Após, será comunicado da oficina de educação financeira e
psicológica, como momento prévio indispensável à tentativa de
renegociação ou conciliação;
5- Participação em audiência de tentativa de renegociação ou
conciliação coletiva com os credores;
6- Homologação do eventual acordo ou encaminhamento do
consumidor para a atermação de eventual queixa.

COMO BUSCAR ATENDIMENTO?



AS OFICINAS

O Programa alberga a realização de oficinas de educação
financeira e psicológica do consumo, em parceria com Instituição
privada de Ensino Superior, que disponibiliza equipe
interdisciplinar para estudo da situação econômica, social,
familiar e financeira do consumidor interessado, visando um
eficiente apoio para a renegociação das dívidas com os
credores, uma reflexão crítico-construtiva para um consumo
consciente, e, ao final, a oportunidade de um recomeço digno
para o consumidor superendividado.



"Fiquei reticente quanto à oficina,
mas fui surpreendida com uma
manhã divertida e super
enriquecedora. Me possibilitou
compreender melhor minha relação
com o consumo e me deu ferramentas
para repensá-lo e construir uma nova
relação."

- Y. N. W. (33 anos)

"Muito boa a oficina me esclareceu
várias dúvidas sobre o assunto de
finanças."

- E. C. S. (36 anos)
"Foi muito interessante e
esclarecedora, facilitou o meu
entendimento e o professor muito
bom. Valeu muito a pena participar
dessa oficina."

- M. E. G. N. (54 anos)

"Gostei muito da palestra (aula). Foi
muito útil. Repensei sobre várias
coisas e hábitos. Gostei do professor
porque ele é, além de ótimo professor
com muito conhecimento e sabia
passar isso, ele é muito carismático.
O tempo passou rápido e foi tempo
bem útil."

- D. C. (42 anos)
 

"A palestra foi de grande relevância, ficando aqui o meu
apreço e referência para continuidade do mesmo, para
melhor solucionar as questões de endividamento e
consciência do mesmo para a sociedade em geral."

- A. B. B. (37 anos)

"Muito importante, vejo
que superou a minha
expectativa. Uma
excelentíssima palestra
que atendeu muito a
minha expectativa, de ver
a realidade da vida, no
mercado financeiro. O
professor, bom
palestrante, muito
popular com os alunos,
seu entendimento muito
aberto. Excelente
Seminário, está de
PARABÉNS!"

- N. L. O. (41 anos)

DEPOIMENTOS E REPORTAGENS



RECONHECIMENTO CNJ: 
SEÇÃO "NOSSO APLAUSO" - 26/02/2016



O PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DA BAHIA E A

JUSTIÇA DOS NOVOS TEMPOS

http://abre.ai/superendividado

ACESSE O NOSSO PORTAL:


