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A ANÁLISE DE TÉCNICAS DA MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADAS NA FIXAÇÃO DO QUANTUM 
DEBEATUR NAS LIDES QUE ENVOLVEM CÁLCULOS DE FINANCIAMENTO 

 
ANDRE JUNIOR SILVA WIEZZEL  

 
       Este trabalho tem por escopo apresentar ao leitor alguns recursos oferecidos pela matemática 
financeira no sentido de dirimir questões judiciais envolvendo o recálculo do valor das parcelas de 
financiamento, onde se investiga a possível existência de juros abusivos no montante de cada 
parcela. Não se incumbe esse artigo em discutir questões de Direito, mas sim, debater as 
metodologias de cálculos que vêm sendo reiteradamente levados à apreciação do Poder 
Judiciário, eivados de vícios e contradições, onde tais valores pouco colaboram com a justiça onde 
se vê como única motivação a obtenção de vantagem financeira de um ou outro pólo litigante. 
Não obstante, o Perito Judicial Contador deverá apontar com convicção os valores devidos, 
embasado pelos recursos oferecidos pela matemática financeira para o deslinde da questão. No 
final deste artigo, o leitor terá a oportunidade de apreciar as variáveis quem envolvem a discussão 
e os caminhos apontados pela Perícia Judicial Contábil.  
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DIREITOS INDIVIDUAIS  
 

LUCAS FERREIRA FURLAN  
 

       Este artigo discorre acerca do importante tema dos direitos individuais. Analisam-se quais os 
tipos de direitos individuais, quem são seus destinatários, e quais são as suas verdadeiras 
finalidades. Será realizado um estudo detalhado dos princípios constitucionais que circundam o 
tema e sua devida aplicação na atual sociedade. O artigo possui diversas citações de profissionais 
renomados em suas áreas como: Alexandre de Moraes, Luiz Alberto David Araujo, Vidal Serrano 
Nunes Júnior, Garcia de Enterria entre outros, que vão auxiliar o leitor na dissipação de duvidas 
referente aos assuntos abordados. O artigo se encerra com uma ampla conclusão que aborda cada 
tema citado no referente texto.  

 


