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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO 
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM BASE EM DÍVIDA 
RELACIONADA A CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA PARA: DETERMINAR QUE A PARTE RÉ 
EXCLUA O NOME DA DEMANDANTE DO CADASTRO DE 
INADIMPLENTES, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS; 
RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA REFERENTE 
À TAXA DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE 
TITULARIDADE DA REQUERENTE, QUE GEROU A 
INSCRIÇÃO INDEVIDA; CONDENAR O BANCO RÉU AO 
PAGAMENTO DE R$ 23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL 
REAIS), A TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL, ACRESCIDO 
DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, 
A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO, E DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-IBGE, A PARTIR DA 
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
AGRAVO RETIDO DA AUTORA. 
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA SUA 

APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DIANTE DA 
OFENSA AO ART. 523, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL DE 1973, ENTÃO VIGENTE.

APELO DA CASA BANCÁRIA RÉ.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE. REQUERIDA 

INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A 
CITAÇÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 
CONTAGEM INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
ESTABELECIDA, NA ORIGEM, A PARTIR DA 
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECLAMO NÃO 
CONHECIDO NESTE PONTO, SOB PENA DE 
REFORMATIO IN PEJUS.

MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA NEGATIVADA 
REFERE-SE A "DESCONTOS AUTORIZADOS". TESE 
REJEITADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS 
QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM 
QUESTÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO BANCO RÉU. 



 
Apelação Cível n. 0000130-33.2013.8.24.0020 2

Gabinete Desembargador Tulio Pinheiro

NEGATIVAÇÃO, EFETIVADA EM 29.07.2011, INDEVIDA, 
SOBRETUDO PORQUE A DEMANDANTE COMPROVOU 
TER ENCERRADO A ÚNICA CONTA CORRENTE ABERTA 
JUNTO AO BANCO RÉU, COM O PAGAMENTO DA 
RESPECTIVA TAXA, AINDA NO ANO DE 2009. ATO 
ILÍCITO CONFIGURADO. SENTENÇA ESCORREITA NO 
PONTO.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MODIFICAÇÃO DO TERMO 
INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A DATA DA 
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. 
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE 
MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DO 
EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA NO PONTO.

IRRESIGNAÇÃO COMUM ÀS PARTES.
PEDIDOS DE MAJORAÇÃO, PELA AUTORA, E DE 

REDUÇÃO, PELO BANCO RÉU, DO VALOR FIXADO A 
TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL. QUANTIA ARBITRADA 
NA SENTENÇA EM R$ 23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL 
REAIS). IMPORTE ESTABELECIDO EM PRIMEIRO GRAU 
ADEQUADO AO CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA QUE REMONTA A JULHO DE 2011, SEM 
INFORMES DE QUE TENHA SIDO EXCLUÍDA ATÉ A 
PRESENTE DATA. DOCUMENTOS JUNTADOS AO FEITO 
PELO BANCO RÉU, CONSISTENTES EM DECLARAÇÃO 
FIRMADA POR FUNCIONÁRIO E IMAGENS DE "TELAS" 
DO SISTEMA QUE MANTÉM PARA CONTROLE DE SUAS 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ADEMAIS, QUE NÃO 
SERVEM  PARA COMPROVAR A AVENTADA BAIXA DA 
NEGATIVAÇÃO, POR CONSTITUÍREM-SE EM PROVAS 
UNILATERAIS E DOTADAS DE POUCA 
VEROSSIMILHANÇA, HAJA VISTA A POSSIBILIDADE DE 
QUE SEJAM MANIPULADAS. OBSERVÂNCIA À 
EXTENSÃO DO DANO. PARÂMETRO PREVISTO NO 
ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO CONSERVADO. RECURSOS 
DESPROVIDOS.

RECLAMO DA AUTORA.
REQUERIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA – 
20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA 
CONDENAÇÃO – ADEQUADO PARA REMUNERAR COM 
DIGNIDADE O ENCARGO PROFISSIONAL. CAUSA DE 
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BAIXA COMPLEXIDADE. SENTENÇA MANTIDA QUANTO 
AO PONTO.

RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO.

APELO DO BANCO RÉU CONHECIDO, EM PARTE, E 
NÃO PROVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DAS PARTES PELA ATUAÇÃO EM GRAU 
RECURSAL. IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 1º E 11, DO 
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA 
HONORÁRIA DEVIDA AOS ADVOGADOS DA CASA 
BANCÁRIA FIXADA EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). 
ESTIPÊNDIO DEVIDO À PATRONA DA AUTORA 
MAJORADO DE 15% (QUINZE POR CENTO) PARA 17,5% 
(DEZESSETE VÍRGULA CINCO POR CENTO) SOBRE O 
VALOR DA CONDENAÇÃO. VEDADA A COMPENSAÇÃO 
(CONFORME A PARTE FINAL DO § 14 DO ARTIGO 85 DO 
CPC ATUAL). OBSERVÂNCIA À SUSPENSÃO DA 
EXIGIBILIDADE DO ENCARGO QUANTO À REQUERENTE, 
PORQUANTO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA 
JUSTIÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0000130-33.2013.8.24.0020, da Comarca de Criciúma (3ª Vara Cível), em que 
são Apelantes e Apelados Banco do Brasil S/A e Daiane Gonçalves Vieira 
Domingos:

A Terceira Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade, 
a) não conhecer do agravo retido interposto pela autora; b) conhecer e negar 
provimento ao reclamo da demandante; c) conhecer, em parte, do apelo do 
banco e negar-lhe provimento; d) fixar, ex officio, honorários advocatícios 
recursais em favor dos patronos das partes, nos patamares de R$ 500,00 
(quinhentos reais) para os advogados da casa bancária e de 2,5% (dois vírgula 
cinco por cento) sobre o valor da condenação para a patrona da autora, vedada 
a compensação (conforme parte final do § 14 do artigo 85 do atual CPC) e 
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observada a suspensão do encargo com relação à requerente, porquanto 
beneficiária da justiça gratuita. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. 
Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva e Des. Gilberto Gomes de Oliveira.

Florianópolis, 21 de junho de 2018.

Desembargador Tulio Pinheiro
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

No Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Criciúma, Daiane 

Gonçalves Vieira Domingos ajuizou "ação de indenização por danos morais" em 

face de Banco do Brasil S.A., autuada sob o n. 020.13.000130-9 (atualmente n. 

0000130-33.2013.8.24.0020).

Na peça inicial, alegou a demandante, em síntese, ter sido inscrita 

pelo banco réu em cadastro de órgão de proteção ao crédito, com base em 

dívida inexistente, datada de 29.07.2011. A respeito, afirmou que encerrou a 

única conta corrente que possuía junto à casa bancária requerida – de n. 

57907-6, da Agência n. 407-3 – em 16.06.2009, tendo pago a respectiva taxa de 

encerramento em 18.06.2009. Diante disso, requereu, preliminarmente, a 

concessão da tutela antecipada. No mérito, postulou a condenação da instituição 

financeira demandada ao pagamento de indenização pelo abalo moral sofrido, 

além da concessão do benefício da justiça gratuita (fls. 2/15). 

A fim de corroborar suas assertivas, a demandante acostou aos 

autos, dentre outros documentos: declaração emitida pela Câmara de Dirigentes 

Lojistas, dando conta da anotação restritiva de crédito (fls. 27/28); termo de 

encerramento de conta corrente (fls. 30/31); documento de encerramento de 

conta corrente – demonstrativo de compromisso (fl. 32); comprovante de 

pagamento e respectivo boleto vinculado a compromisso de pagamento de saldo 

devedor em conta corrente (fls. 33, 34 e 35/37).

À fl. 38, Sua Excelência deferiu a gratuidade judiciária, bem como  

ordenou a emenda da inicial, a fim de que a autora nela incluísse o pedido de 

declaração de inexistência de débito, bem como informasse o CNPJ da parte ré, 

sob pena de indeferimento da referida peça.

A determinação de emenda restou devidamente cumprida à fl. 40.

Recebida a emenda realizada, Sua Excelência indeferiu o pedido 

de tutela antecipada e ordenou a citação da parte adversa (fl. 42).
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Citada, a instituição financeira apresentou contestação. Aventou, 

preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, pleiteou a 

improcedência da ação, ao argumento de regularidade da anotação restritiva (fls. 

47/59).

Em seguida, a demandante apresentou réplica, na qual reiterou o 

pedido de produção de prova pericial (fls. 65/68), o que restou indeferido à fl. 69.

Irresignada, a autora interpôs agravo retido (fls. 71/76) em face de 

sobredito indeferimento. 

Sobrevieram contrarrazões ao reclamo retido (fls. 80/83).

Na sequência, a MM.ª Juíza Alessandra Meneghetti sentenciou o 

feito (fls. 87/96), o que fez nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido da parte autora para: a) 
determinar que a parte ré exclua o nome da parte autora do cadastro de 
inadimplentes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; b) declarar inexistente o débito 
referente à taxa de encerramento da conta nº 57907-6, agência 0407-3, Banco 
do Brasil, de titularidade da parte autora, que gerou a inscrição indevida nos 
órgãos de proteção ao crédito; c) condenar a parte ré a pagar indenização por 
danos morais no valor de R$ 23.000.00 (vinte e três mil reais). O valor será 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês com termo inicial a data do evento 
danoso (29-7-2011, fl. 28) e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir da 
publicação da sentença, conforme súmula 362 do STJ.

O item "a)" desse dispositivo deverá ser cumprido no prazo assinalado e 
antes do trânsito em julgado. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos 
honorários sucumbenciais arbitrados em 15% do valor da condenação, nos 
termos do artigo 85, § 2º, do CPC. (...) (fl. 95).

Em seguida, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O banco réu, em suas razões recursais, postulou a improcedência 

da demandada. Para tanto, reiterou a alegação de regularidade da anotação 

restritiva, sob a assertiva de ter agido no exercício regular do seu direito, tendo 

em vista que a demandante "concedeu autorização para os descontos" (fl. 140). 

Sucessivamente, postulou a redução do quantum indenizatório, além da 

alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da publicação do 

acórdão, bem como a incidência da correção monetária desde a citação (fls. 

138/146).
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Em seu inconformismo, a demandante pugnou pela majoração do 

valor fixado a título de reparação moral, bem como dos honorários advocatícios 

para 20% (vinte por cento) sobre o importe da condenação (fls. 189/195).

Com as contrarrazões da demandante (fls. 199/206), foram os autos 

remetidos a esta Corte.

Este é o relatório.
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VOTO

Cuida-se de ação com pedidos de cunho declaratório – 

reconhecimento de inexistência de dívida –, condenatório – indenização por 

danos morais – e mandamental – exclusão de anotação restritiva, na qual são 

discutidas a existência de débito em nome da autora perante o banco réu, bem 

como, consequentemente, a legalidade do ato de inscrição pelo demandado do 

nome da requerente em órgão de proteção ao crédito.

Na decisão combatida, a togada de origem: a) determinou que a 

parte ré excluísse o nome da autora do cadastro de inadimplentes, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis; b) declarou inexistente o débito referente à taxa de 

encerramento da conta corrente de titularidade da requerente – de n. 57907-6, 

da Agência n. 0407-3, do Banco do Brasil S.A. –, que gerou a inscrição indevida; 

c) condenou a parte ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 

23.000.00 (vinte e três mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a contar da data do evento danoso (29.07.2011, fl. 28) e de 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir da publicação da sentença.

Feita esta digressão, passa-se à apreciação dos recursos, o que 

será realizado separadamente e por tópicos.

1. Do agravo retido da ré.

Verifica-se que a demandante interpôs agravo retido (fls. 71/76) 

contra decisão que indeferiu a realização de prova pericial (fl. 69).

Nada obstante, observa-se que a acionante deixou de postular, nas 

razões de seu recurso, expressamente, a apreciação de referido agravo, 

circunstância esta que impede o conhecimento deste, a teor do art. 523,  § 1º, do 

Código de Processo Civil de 1973, então vigente, in verbis:

Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o 
tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação. 

§ 1º Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, 
nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.

Dessarte, não se conhece do agravo retido.
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2. Pontos exclusivos do recurso da casa bancária ré.

De início, observa-se que o recurso não pode ser conhecido no que 

toca ao pedido de incidência da correção monetária apenas a partir da citação.

Isto porque carece interesse recursal ao banco neste tocante, uma 

vez que a contagem inicial da atualização monetária, na origem, foi fixada a partir 

da publicação da sentença. 

Diante disso, não se conhece do recurso no ponto, sob pena de 

reformatio in pejus.

Outrossim, sustenta o banco recorrente a legalidade da inscrição 

negativa efetivada e pugna, por conseguinte, pela reforma da sentença, a fim de 

que seja julgada improcedente a demanda. Para tanto, aduz ter agido no 

exercício regular do seu direito, tendo em vista que a demandante "concedeu 

autorização para os descontos" (fl. 140). 

Não há, contudo, como se acolher o pleito.

Isto porque, como bem destacou a togada de primeiro grau, o 

banco réu não fez, como deveria, prova da existência da dívida. A propósito, 

colhe-se da fundamentação disposta na sentença, a qual adota-se como razões 

de decidir:

(...) A parte autora requer a declaração de inexistência do débito inscrito 
no cadastro restritivo de crédito. Como se verifica, a parte autora alega fato 
negativo, qual seja, a inexistência de dívida entre as partes, cabendo à parte ré 
o ônus de desconstituir suas alegações e apresentar todos os dados contratuais 
celebrados.

Não obstante, a parte ré não apresenta nenhum documento, em sua 
contestação, apto a extinguir, impedir ou modificar os fatos narrados pela parte 
autora – ônus que lhe incumbe, por força do artigo 373, II, do CPC -, 
impugnando-os somente de forma genérica.

Não há dúvidas de que a parte ré procedeu à anotação da parte autora 
nos órgãos de proteção ao crédito na data de 29-7-2011, conforme se infere 
dos extratos de fls. 27-29.

Do mesmo modo, é manifesto que a conta corrente nº 57.907-6, agência 
0407-3, de titularidade da parte autora, foi encerrada em 16-6-2009, ou seja, 
bem antes da mencionada inscrição (fls. 30-31).

Para tanto, a parte autora adimpliu a respectiva taxa de encerramento de 
conta, no valor de R$ 242,53, de acordo com os documentos insertos às fls. 
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33-37. Fato que também não foi impugnado pela parte ré.
Portanto, considerando que a parte ré não conseguiu comprovar qualquer 

débito apto a fundamentar a regular inscrição efetuada nos órgãos de proteção 
ao crédito, resta, pois, irregular a cobrança da dívida por meio da inscrição 
efetivada (fl. 28).

(...) Nesse passo, é inegável que a inscrição efetuada pela parte ré foi 
indevida. Logo, deve ser julgado procedente o pedido declaratório de 
inexistência de débito, pleiteado à fl. 40, com a consequente exclusão do nome 
da parte autora dos cadastros de inadimplentes. (...) (fls. 89/90).

Destarte, dada a inexistência de provas da existência do débito ora 

em comento, ônus este que, como visto, incumbia ao banco réu demonstrar, por 

ter a requerente aventado fato negativo, inconteste a ilegalidade da negativação 

promovida, razão pela qual não merece reparo a decisão combatida, no que toca 

à condenação daquele ao pagamento de indenização pelos danos morais 

provenientes do ilícito.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, requer a casa bancária a 

sua alteração para a data da publicação do acórdão.

Não há, porém, como se acolher a pretensão.

Com efeito, o enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça é claro no sentido de que "Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.".

A propósito, cita-se recente julgado de minha relatoria e lavra neste 

mesmo sentido: Apelação Cível n. 0004172-71.2013.8.24.0135, j. em 9.11.2017.

Destarte, deve ser mantida incólume a sentença, que, de forma 

acertada, aplicou os juros de mora a contar do evento danoso (29.07.2011).

3. Inconformismo comum às partes.

Irresignam-se autora e banco réu quanto ao valor indenizatório 

fixado na sentença, postulando a primeira, a majoração, e o segundo, a redução.

A propósito, levando em conta a gravidade e os reflexos do ato 

ilícito em questão (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), esta 

Câmara tem aplicado, em regra, valores indenizatórios entre R$ 10.000,00 (dez 

mil) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a depender, sobretudo, do tempo por que 
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tenha perdurado o ilícito, afinal, segundo o artigo 944 do Código Civil, "A 

indenização mede-se pela extensão do dano.".

No caso sub examine, a inscrição indevida foi efetivada em julho de 

2011 (fl. 28), ao passo que o seu levantamento foi determinado apenas na 

sentença combatida, publicada no ano de 2016 (fl. 97), não havendo evidências 

nos autos que indiquem tenha a restrição sido excluída até a presente data.

Registra-se, neste ponto, que os documentos juntados pela casa 

bancária às fls. 104/107 – consistentes em declaração firmada por funcionário e 

imagens de "telas" do sistema que mantém para controle de suas operações de 

crédito –, não servem para comprovar a aventada baixa da negativação, na 

medida em que dizem respeito a provas unilaterais e dotadas de pouca 

verossimilhança, haja vista a possibilidade de que sejam manipuladas (a 

propósito, confira-se: Apelação Cível n. 2013.034131-5, deste relator, j. em 

07.11.2013).

Nesse cenário, dado o lapso pelo qual permaneceu negativada 

indevidamente a autora, bem como a inexistência de provas da ocorrência de 

reflexo extrapatrimonial efetivo, além do dano presumido atinente à anotação 

restritiva ora em comento, tem-se por adequado o quantum indenizatório fixado 

na origem – R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) (v.g. Apelação Cível n. 

2011.037688-6, deste relator, j. em 09.06.2016).

Nega-se, pois, provimento aos reclamos interpostos.

4. Questão exclusiva do recurso da acionante.

Por derradeiro, tenciona a acionante a majoração dos honorários 

advocatícios, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o 

importe da condenação.

O reclamo não merece prosperar.

Segundo o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil já vigente à 

época da prolação do decreto guerreado, devem os honorários advocatícios 

sucumbenciais ser arbitrados entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) 
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sobre o valor da condenação, observados os seguintes parâmetros: "I - o grau de 

zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a 

importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

para o seu serviço".

No caso, constata-se que a causídica que representa a parte autora 

atuou de forma diligente, apresentando as peças cabíveis até a sentença, e que 

a causa é de baixa complexidade (limita-se a pedidos de declaração de 

inexistência de débito e de indenização por danos morais), não tendo havido 

dilação probatória ou mesmo incidentes, bem como tramitou em tempo razoável.

Diante disso e tendo em vista valores arbitrados em situações 

semelhantes (a respeito, veja-se: Apelação Cível n. 0001236-15.2012.8.24.0004, 

de minha relatoria, j. em 13.07.2017), considera-se adequada a fixação dos 

honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, como arbitrado na sentença.

5. Honorários advocatícios recursais.

Tendo em conta a atuação dos advogados das partes em grau 

recursal, bem como desprovimento de ambos os apelos, necessária a fixação de 

honorários advocatícios recursais, por imposição do artigo 85, §§ 1º e 11, do 

novo Código de Processo Civil.

Destarte, fixa-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) o estipêndio 

devido aos advogados da casa bancária, e eleva-se em 2,5% (dois vírgula cinco 

por cento) – de 15% (quinze por cento) para 17,5% (dezessete vírgula cinco por 

cento) sobre o valor da condenação –, os honorários devidos à patrona da 

demandante.

Fica vedada a compensação das verbas acima estipuladas 

(conforme parte final do § 14 do artigo 85 do atual CPC). 

Resta, por fim, observar as ressalvas suspensivas de exigibilidade 

em relação à parte autora, porquanto beneficiária da gratuidade da justiça.

6. Conclusão.
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Gabinete Desembargador Tulio Pinheiro

Ante todo o exposto: a) não se conhece do agravo retido interposto 

pela autora; b) conhece-se e nega-se provimento ao reclamo da demandante; c) 

conhece-se, em parte, do apelo do banco réu para negar-lhe provimento; d) fixa-

se, ex officio, honorários advocatícios recursais em favor dos patronos das 

partes, nos patamares de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os advogados da 

casa bancária e de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor da 

condenação para a patrona da autora, vedada a compensação (conforme parte 

final do § 14 do artigo 85 do atual CPC) e observada a suspensão do encargo 

com relação à requerente, porquanto beneficiária da justiça gratuita. 

Este é o voto.
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