O mercado de precatórios é carente de tecnologia capaz de trazer
segurança, agilidade, eﬁciência e escala na aquisição de títulos. E isso faz
com que o deságio praticado no mercado secundário seja um absurdo!

Missão

Visão

Proporcionar, através da tecnologia,
um ambiente seguro, transparente
e eﬁciente para os participantes do
mercado de precatórios.

Democratizar o mercado secundário
de precatórios.

Fase 1 | software para cessão de crédito 100% digital
Conta escrow digital
O dinheiro da compra do precatório ﬁcará em sua conta
digital do preks aguardando a anuência do judiciário.
Segurança para cedente e cessionário negociarem
mais rapidamente!

Unimos 3 tecnologias
Conta Escrow Digital + Assinatura
Digital + Blockchain para trazer a
segurança e transparência que o
mercado secundário precisa.

Assinatura Digital
Assinatura eletrônica com validade jurídica. Segurança,
conﬁança e facilidade para aprovar e assinar seus contratos
de cessão de crédito de qualquer lugar ou dispositivo.

Registro em Blockchain
Registro da cessão de crédito no Blockchain do Ethereum.
Tenha a certeza de que sua transação ﬁcará para sempre
registrada no Blockchain de maneira transparente e acessível.
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Preks: Fase 1 - software para cessão digital de legal claims

Passo a passo para a cessão de precatórios via preks

Cadastrar precatório
e cedente
Após negociação com
vendedor, inserir dados
do precatório negociado
para iniciar uma nova
transação no preks.
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Assinatura digital
Após a inserção dos
dados do precatório e
do cedente, basta
realizar o upload dos
contratos para serem
assinados digitalmente.

Depósito em conta
escrow digital

Registro no
Blockchain

Antes de comunicarmos o
cedente, o cessionário
deve ter o valor acordado
depositado em sua conta
escrow dentro do preks. O
saldo ﬁcará bloqueado
para que o cedente inicie a
assinatura dos
documentos com
segurança.

Com a ﬁnalização das
assinaturas, nós iremos
registrar a cessão de
crédito no Blockchain.

Preks: Fase 1 - software para cessão digital de legal claims

Segurança jurídica
O dinheiro para a
compra do título ﬁcará
retido na conta digital
do preks aguardando a
anuência do jurídico na
cessão comunicada.

Para comprovar nosso sistema, criamos nossa própria esteira de
originação de títulos (uma nova frente de negócios)
https://www.guiadeprecatorios.com.br/
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Preks: ﬂuxo de originação de precatórios para cessão 100% digital

Cessões realizadas, judiciário homologou nosso processo como válido,
depositamos nosso pedido de patente no INPI e um grande player
institucional do mercado de precatórios está testando a plataforma!

https://www.criptofacil.com/startup-faz-primeira-venda-precatorios-totalmente-blockchain-brasil/
https://www.blocknews.com.br/ﬁnancas/precatorios-preks-usa-blockchain-para-registro-de-cessao-de-direitos/
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Preks: ﬂuxo de originação de precatórios para cessão 100% digital

Fase 1B: Utilização do precatório no dia-a-dia (desenvolvido no LIFT)

No LFIT, através de uma parceria com a
Cielo e a R3, criamos uma solução capaz
de devolver o poder de escolha aos
vendedores de precatórios através da
possibilidade de “gastarem” partes de seu
precatório em maquininhas da Cielo
através do aplicativo do preks.
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Primeira solução que permite ao cedente manter o seu
rendimento atrelado ao precatório enquanto traz a
possibilidade de um aumento de renda mensal;
Solução permite ao vendedor escolher previamente
quanto precisará de renda extra em um determinado mês
e continuar no controle dos tokens seu precatório;
A taxa de desconto aplicada será atrelada ao tempo
esperado de recebimento do título… quanto mais próximo
da data esperada de recebimento, menor será o deságio;
Criação de um produto totalmente novo para o mercado de
precatórios. Um produto mais justo e ﬂexível a ﬁm de
diminuir o deságio do mercado.

Criação de um novo mercado: preks no LIFT e a utilização do precatório no dia-a-dia

Cessão de crédito com dação de precatório tokenizado

tokenização
em Corda

tokens
Compra

Lojista

“self”

Preks

Cedente
liquidação
de tokens

Cielo

8

Criação de um novo mercado: preks no LIFT e a utilização do precatório no dia-a-dia

R3
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