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APP PERÍCIA TÉCNICA PARA
RECÁLCULO DE DÍVIDAS E DE
FINANCIAMENTOS COM BANCOS E COM
TERCEIROS DE ACORDO COM A LEI

MANUAL EXPLICATIVO RESUMIDO
• é um App Ferramenta Profissional cujo
Usuário é o Administrador de Empresas, o
Contador
ou
o
Economista
para
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Realização de Perícia Técnica em 70 Tipos
de Dívidas e Financiamentos (de seus
Amigos, Parentes e Futuros Clientes nesta
Área)
com
Bancos,
Instituições
Financeiras e com Terceiros. App
Ferramenta Profissional em consonância
com a Lei do Superendividamento, Lei n.
14.181/2021;
• ao se cadastrar, o usuário tornar-se-á um
CONSELHEIRO
FINANCEIRO
CREDENCIADO à plataforma para a
utilização do App ferramenta profissional em
PERÍCIAS TÉCNICAS para recálculo de
dívidas e financiamentos;
• após o conselheiro financeiro estar
devidamente CREDENCIADO na plataforma
ele poderá realizar perícias técnicas em
trabalho autônomo sob as regras do contrato
de credenciamento;
• o profissional credenciado é o
conselheiro financeiro no App ferramenta
profissional;
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• o App realiza PERÍCIA TÉCNICA em
dívidas e financiamentos com bancos, com
instituições financeiras e com terceiros,
recalculando o valor rigorosamente de acordo
com a lei e possibilita ao conselheiro
financeiro assessorar com nível de
especialista o seu cliente para abrir
NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL com o
credor, visando um acordo com base no
valor legal recalculado;
• dívidas não periciáveis por este App.
Dívidas que NÃO podem ser objeto de
PERÍCIA TÉCNICA por este App: dívidas
tributárias (dívidas de impostos e tributos),
dívidas
de
consórcio,
dívidas
de
financiamentos de IMÓVEIS diretamente com
bancos, como CAIXA ECONÔMICA, etc.
Também não se enquadram as DÍVIDAS
RURAIS de custeio, PESA, Securitização,
Finame, Funcafé e todas as dívidas de
natureza rural. Enquadram-se todas as
dívidas com bancos e instituições
financeiras, dívidas com o comércio e com
a indústria e dívidas de dinheiro
(empréstimos) com terceiros;
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• o App é prático, ágil, rentável e é uma
ferramenta profissional que presta serviços
especializados rigorosamente de acordo
com a lei;
• é um App ferramenta profissional em
obediência ao ordenamento legislativo
nacional e em consonância com a Lei do
Superendividamento, Lei n. 14.181/2021;
• o conselheiro financeiro é o profissional
indicado no app, que tem profissão
regulamentada
por
lei
federal
e
supervisionada por seu conselho federal de
profissionais;
• agora em 01 de julho de 2021, foi
promulgada a Lei 14.181/21, a LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO,
sendo
que
poucos brasileiros sabem da existência
desta lei, que veio para beneficiar milhões
de brasileiros que estão cativos em dívidas
com juros e encargos injustos e
impiedosos;
• esta lei, além de alongar as dívidas que
se enquadram nela para pagamento em 5
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(cinco) anos e com 180 (cento e oitenta)
dias de CARÊNCIA para começar a pagar a
1ª (primeira) parcela, ela também
EXTINGUIU todos aqueles juros e
encargos injustos e impiedosos do SALDO
DEVEDOR, permitindo somente que o
valor originário da dívida fosse acrescido
de correção monetária pelo INP (Índice
Nacional de Preços), o que reduz
bruscamente o valor da dívida;
• este App, como ferramenta profissional
de RECÁLCULO da dívida, faz o recálculo
da dívida rigorosamente de acordo com a
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (Lei
14.181/21), naquelas dívidas que se
enquadram nesta lei, bem como também
faz o mesmo serviço com EXCELÊNCIA
nas demais dívidas que não se enquadram
nesta lei, mas que também passam a ter,
com o RECÁLCULO através do App, de
acordo com a LEI GERAL, uma redução
brusca também da dívida, por conta dos
encargos injustos e impiedosos cobrados
pelos
bancos,
pelas
instituições
financeiras e pelos credores em geral;
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• o App faz perícias em dívidas bancárias
com alto nível de expertise em apenas alguns
minutos;
•

cálculo pericial fundamentado em lei;

• laudo
pericial
minuciosamente
fundamentado com a melhor doutrina,
legislação e decisões dos tribunais;
• perícias com mais de 250 laudas
assinadas por perito-economista com prova
anexa de anatocismo (cobrança de juros
sobre juros);
• perícia apta e pronta para notificar o
banco, a instituição financeira ou o terceiro
para abrir negociação com vistas a um acordo
pelo valor apurado na perícia técnica;
• sistema de cálculo pericial e fundamentos
legais da perícia em total obediência aos
comandos da legislação nacional que
regulamenta a matéria e as decisões dos
tribunais;
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• fundamentos legais da perícia escritos e
elaborados por especialistas na matéria;
• o App realiza perícia técnica em 70 tipos
de dívidas e de financiamentos com bancos,
instituições financeiras e com terceiros em
obediência ao ordenamento legislativo
nacional e em consonância com a Lei do
Superendividamento, Lei n. 14.181/2021;
• como o conselheiro financeiro é o
responsável em preencher os dados das
dívidas e dos financiamentos de seus clientes
na utilização do App ferramenta profissional
para RECÁLCULO EXTRAJUDICIAL para
perícia técnica, o conselheiro financeiro
deverá seguir rigorosamente as instruções e
orientações constantes nos campos de
preenchimento de dados da respectiva
plataforma digital para recálculo em perícia
técnica;
• dessa forma, fica aqui observado a
importância do correto preenchimento por
parte do conselheiro financeiro de todos os
campos de dados dos contratos de mútuo (=
dívidas, empréstimos e financiamentos) de
seus clientes para que a perícia técnica seja
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gerada pelo App de forma correta conforme
programação previamente realizada na
plataforma digital;
• a responsabilidade civil objetiva no
preenchimento dos dados nos campos de
preenchimento para geração da perícia
técnica, utilizando-se o App, é do conselheiro
financeiro, devendo o mesmo ser rigoroso no
preenchimento dos dados e checar e rechecar
todos os campos em cotejo com os dados
preenchidos com base nos contratos e
documentos das dívidas, empréstimos e
financiamentos de seus clientes ANTES de
dar o click “FAZER A PERÍCIA TÉCNICA”;
• dessa forma, o conselheiro financeiro,
ao preencher os dados das dívidas nos
campos do App para a realização da
PERÍCIA TÉCNICA deverá fazer com toda
atenção e rigor, pois se houver
preenchimento de dados que não estejam de
acordo com os dados da dívida, a PERÍCIA
TÉCNICA sairá incorreta e esta falta de
atenção poderá trazer prejuízos irreparáveis
ou de difícil reparação para o cliente do
conselheiro financeiro;
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• não use um App se você não é um
profissional da categoria profissional
indicada naquele App, pois após se
cadastrar em um App, o conselheiro
financeiro estará vinculado ao App de sua
categoria profissional e se o conselheiro
financeiro tentar usar um outro App de
outra categoria profissional, a plataforma
inteligente informará ao conselheiro
financeiro para que retorne ao App de sua
categoria
profissional
ao
qual
o
conselheiro financeiro já está vinculado;
• se você é da categoria profissional de
usuário indicada neste App se cadastre
gratuitamente na plataforma agora e tenha
uma equipe de especialistas na palma de
sua mão !
• o conselheiro financeiro declara ter
conhecimento da Lei Geral de Proteção de
Dados (Lei n. 13.709, de 14 de agosto de
2018) e aqui expressamente concorda e
autoriza a Plataforma utilizar seus dados
pessoais e profissionais para uso corporativo
bem como para uso profissional e comercial,
autorizando expressamente, portanto, a
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Plataforma a utilizar e divulgar perante
terceiros e publicamente em qualquer veículo
de comunicação os dados pessoais e
profissionais cadastrados do conselheiro
financeiro na Plataforma;
• esta declaração-autorização é válida e
extensiva para o consumidor, cliente do
conselheiro financeiro, que, ao contratar os
serviços do conselheiro financeiro, fica
expressamente ciente que o conselheiro
financeiro estará representando o seu
cliente-consumidor final no aceite desta
autorização,
devendo
o
conselheiro
financeiro dar ciência expressa desta
autorização a seu cliente-consumidor;
• baixe o App e faça a perícia técnica de
suas dívidas e de seus financiamentos
com bancos, instituições financeiras e
com terceiros, de seus amigos, parentes e
de seus futuros clientes nesta área e tenha
em mãos em seu e-mail o estudo completo
de suas dívidas e de seus financiamentos,
com a demonstração do valor correto dos
mesmos, em consonância com a Lei e com a
equidade, recebendo em seu e-mail a
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perícia técnica, com laudo fundamentado
com as leis, as opiniões dos especialistas e as
decisões dos tribunais, que explicam o valor
obtido com o recálculo feito pelo App, perícia
fundamentada com mais de 250 laudas,
tecnicamente explicada em detalhes, para
abrir negociação com o gerente do banco ou
com o gerente do credor, cujo laudo traz
elementos técnicos para abrir negociação
com objetivo de obter um acordo justo em
consonância com a lei, com a firme intenção
de resolver este problema sério de dívidas
que a cada dia cresce como uma bola de
neve;
• o usuário do App é o conselheiro
financeiro;
• é muito importante o CONSELHEIRO
FINANCEIRO, como usuário do App, ter
conhecimento pleno destes detalhes da lei
aqui explicados para aconselhar o seu cliente
no sentido de que a realização da perícia
técnica, que demonstra cientificamente o
valor correto das dívidas e dos financiamentos
de seus clientes, com todos os fundamentos
legais, de doutrina e detalhes técnicos, é o
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caminho mais fácil, ágil, cômodo,
econômico, desburocrático, home office e
de acesso prático para abrir negociação
extrajudicial com os bancos, com as
instituições financeiras e com terceiros;
• baixe o App e tenha uma equipe de
especialistas na palma de sua mão ! 
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