REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO

A Revisão de Contrato de financiamento bancário pode ser uma
demanda administrativa ou judicial, através da qual se busca discutir vários direitos:

a.

As cláusulas do mesmo, objetivando a redução ou mesmo

a quitação do débito e ou pleitear crédito a favor, face os valores
pagos à maior.

b.

O Sistema ou metodologia de cálculos que oneram o valor

do financiamento que afronta as normais legais alicerçadas nas
normas do Banco Central e estão nos bojos das reiteradas
Decisões sobre a matéria, senão vejamos os afrontamentos:

b.1. Taxas de Juros remuneratórios capitalizada
(aplicação da taxa efetiva);

b.2. Atualização do Saldo devedor antecedendo a
amortização da dívida;
b.3. A capitalização de juros, permitido somente no
final de cada 12 (doze) meses, contados do início do
contrato. Súmula 121 do STF.

DO PREÇO
Valor cobrado é FIXO na importância de 2/3 (dois, terço) sobre
os honorários do Perito do Douto Juízo ou 2/3 (dois, terço) sobre salário mínimo da
época própria).

DA FORMA DE PAGAMENTO
Pagamentos via DEPOSITO IDENTIFICADO em conta
corrente junto ao Banco do Brasil S/A; após a contratação dos serviços.

DO PRAZO
Prazo médio de 05 (cinco) dias úteis para entrega dos cálculos e
parecer técnico ou antes, dependendo da complexidade de cada trabalho.

DA ENTREGA DO TRABALHO
A LIQUIDEZ DO PEDIDO, será remetido ao cliente via e-mail,
rigorosamente dentro do prazo acordado, em planilhas digitalizadas em formato PDF.

DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
Através do e-mail: sentencacontabil@gmail.com, encaminhenos sua autorização da prestação de serviço. Juntamente com os anexos:

- Peça Inicial; com seus devidos requisitos: “CAUSA DE PEDIR” E PEDIDO
- Provas documentais – contrato, cópias necessárias que compõe a exordial; ficha
financeira ou boletos de pagamentos e etc.

DO CONTATO
Atendemos prontamente todo o Brasil. Seja por telefone (11)
4546.1555, Celular (11) 94713.4685, e-mail: sentencacontabil@gmail.com, Whatsapp e
site: www.sentenca.com.br ou www.periciacontabil.com; você terá um
acompanhamento profissional constante, ativo e dinâmico.
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