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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

1ª Apelante:  Marlene Vitorino de Macedo – Adv. Humberto de Sousa
Felix – OAB/RN nº 5069

2º Apelante:  Banco do Brasil S/A – Advs.: Sérvio Túlio de Barcelos –
OAB/PB  nº  20.412-A  e  José  Arnaldo  Janssen  Nogueira  –  OAB/PB  Nº
20.832-A

Apelado: Os mesmos

EMENTA:  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.
IRRESIGNAÇÕES.  1º APELO:  PREJUDICIAL
DE  MÉRITO: PRESCRIÇÃO  DECENAL.
INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  27  DO  CDC.
REJEIÇÃO.  MÉRITO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO  FIRMADO  COM  AUTORA
APOSENTADA E ANALFABETA.  AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO  DE  VÍNCULO  CONTRATUAL.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU NULIDADE DO
NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
DOS  VALORES  DESCONTADOS  NOS
PROVENTOS DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 42 DO CDC.  REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO 1º
APELO. 2º APELO:  BANCO  PROMOVIDO.
DANOS  MORAIS.  OCORRÊNCIA.  QUANTUM
ARBITRADO PELO JUIZ A QUO RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL  AO  CASO.  MANUTENÇÃO
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DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  2º
APELO.

- Art. 595 - CC. No contrato de prestação de
serviço,  quando  qualquer  das  partes  não
souber  ler,  nem  escrever,  o  instrumento
poderá  ser  assinado  a  rogo  e  subscrito  por
duas testemunhas.

-  Art.  6º  –  CDC. São  direitos  básicos  do
consumidor: (...) 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos. 

-  Art. 42 - CDC. Na cobrança de débitos, o
consumidor inadimplente não será exposto a
ridículo, nem será submetido a qualquer tipo
de constrangimento e ameaça.

Parágrafo  único:  O  consumidor  cobrado  em
quantia  indevida  tem direito  à  repetição  de
indébito,  por  valor  igual  ao  dobro  do  que
pagou  em  excesso,  acrescido  de  correção
monetária  e  juros  legais,  salvo  hipótese  de
engano justificável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  rejeitar  a  prejudicial  de
prescrição decenal e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao
segundo apelo e dar provimento parcial ao primeiro apelo.

RELATÓRIO

Tratam-se  de  Apelações Cíveis  interpostas  contra
sentença  proferida  (fls.  69/73v)  que,  nos  autos  de  uma  Ação

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                      2



Processo nº. 0000981-36.2014.815.1201

Declaratória  de  Inexistência  ou  Nulidade  de  débito  c/c
Indenização por Danos Morais judicializada por Marlene Vitorino de
Macedo em desfavor do  Banco do Brasil  S/A julgou procedentes em
parte  os  pedidos  “para  declarar  a  inexistência  da  dívida  referente  ao
contrato de empréstimo, determinando a devolução dos valores cobrados
em relação  à  operação,  de  maneira  simples  e  observada  a  prescrição
quinquenal  (…)  condenando  ainda  o  promovido  a  pagar  à  autora
indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Inconformada,  a  promovente aduziu,  em suas razões
(fls.  75/86) que,  preliminarmente,  a prescrição a ser aplicada ao caso
concreto é a decenal, não a quinquenal. No mérito, pugnou pela repetição
de  indébito,  bem  como  pela  majoração  do  quantum indenizatório  ao
patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em  seguida,  o  promovido  também  interpôs  recurso
apelatório  (fls.  92/97v),  sustentando,  em  suma,  a  regularidade  na
contratação do empréstimo, inexistindo, portanto, qualquer conduta ilícita
do  banco  capaz  de  ensejar  a  condenação  de  indenização  por  danos
morais,  pugnando,  alternativamente,  pela  minoração  do  quantum
indenizatório.

Devidamente  intimados,  apenas  a  promovente
apresentou  suas  contrarrazões  (fls.  101/116),  refutando  os  termos  do
apelo interposto pelo promovido.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofereceu  Parecer  (fls.
123/128),  opinando pela  rejeição  da  preliminar  de  prescrição  decenal,
pelo desprovimento do segundo apelo e provimento parcial do primeiro
apelo, apenas para que haja devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente.

É o relatório.

V O T O

Conheço dos recursos por preencher os requisitos de
admissibilidade recursal.
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1ª APELAÇÃO: AUTORA

PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO DECENAL

Depreende-se  dos  autos  que,  a  Autora  interpôs  a
presente  demanda  em  face  do  Banco  do  Brasil  S/A  pugnando  pela
declaração  de  inexistência  ou  nulidade  do  contrato  de  empréstimo
consignado  assim  como  a  condenação  à  repetição  de  indébito  e
indenização por danos morais.

Após  o  trâmite  regular  do  processo, sobreveio  a
sentença ora guerreada que, conforme relatado, julgou procedentes em
parte  os  pedidos  contidos  na  exordial.  É  contra  esta  decisão  que  se
insurgiu a parte recorrente. 

Em  sua  peça  recursal,  a  promovente  levantou  a
prejudicial de mérito de prescrição decenal para o caso em comento.

Contudo, tal prejudicial  deve ser rechaçada, uma vez
que, tratando-se de ação que questiona vício na prestação de serviços ao
consumidor, o prazo prescricional a ser aplicado é o que está previsto no
art.  27  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  como  transcrevemos  a
seguir:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão
à  reparação  pelos  danos  causados  por  fato  do
produto ou do serviço prevista na Seção II deste
Capítulo,  iniciando-se  a  contagem  do  prazo  a
partir do conhecimento do dano e da sua autoria.

É de bom alvitre salientar que, a promovente menciona
a ocorrência de descontos mensais em seu benefício, entre as datas de
04/12/2006  a  05/01/2010,  relativos  a  um  empréstimo  que  não  foi
contratado por ela. 

Em consonância  com o  que  dispõe  o  artigo  do  CDC
supracitado, o termo inicial da contagem do prazo prescricional de cinco
anos teve início a partir do conhecimento do empréstimo fraudulento, que
se deu em setembro de 2014. Neste sentido, encontram-se prescritos os
descontos anteriores a setembro de 2009.
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É o entendimento desta Corte de Justiça sobre o tema
em debate:

CONSUMIDOR.  Apelação Cível.  Ação declaratória
de nulidade de débito c/c repetição do indébito c/c
indenização  por  danos  morais.  Empréstimo
consignado.  Fraude.  Procedência  em  parte.
Irresignação da instituição bancária. Prejudicial de
mérito.  Prescrição.  Rejeição.  Fraude.  Provas  de
legitimidade do instrumento. Ausência. Aplicação
da Teoria do Risco Profissional. Violação da honra
subjetiva.  Constrangimento.  Responsabilidade
objetiva.  Danos  morais.  Configurados.  Pedido
alternativo  de  minoração  do  "quantum"
indenizatório.  Impossibilidade.  Desprovimento.  A
relação jurídica estabelecida entre as partes
é de consumo e, assim sendo, está sujeita à
disciplina  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor o qual prevê que a contagem do
prazo prescricional começa a contar da data
em que o consumidor teve ciência da lesão
ao  seu  direito  material. Presentes  todos  os
caracteres  ensejadores  do  dever  de  reparar,
revela-se  como  devido  o  arbitramento  de
prestação  pecuniária  reparatória  com  o  fito  de
promover  a  composição  do  dano  suportado.
Cumpre  ao  Julgador  dosar  a  reparação  pelos
constrangimentos  morais,  de  maneira  que,
suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no
propósito  educativo  da  pena,  inibi-lo  de  novos
atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da
condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de
participação  no  círculo  social  e  pela  extensão.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00003458820168150461,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 14-11-2017) 

Desta feita, tal prejudicial deve ser rejeitada.
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MÉRITO

O cerne da lide consiste em saber se o Juízo a quo agiu
com acerto  ao  julgar  parcialmente  procedentes  os  pedidos  da  autora,
diante da cópia de escrituração digital de operação de crédito apresentado
pela instituição financeira para ratificar o crédito realizado naquela conta,
referente ao suposto contrato de empréstimo entabulado entre as partes.

De início, vale ressaltar que, a matéria em discussão é
regida  pelas  normas  pertinentes  ao  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
porquanto  a  instituição  financeira  caracteriza-se  como  fornecedor  de
serviços, razão pela qual, sua responsabilidade é objetiva, nos termos dos
arts. 3º e 14, da supracitada legislação, como veremos a seguir:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem
como  os  entes  despersonalizados,  que
desenvolvem atividade de produção,  montagem,
criação,  construção,  transformação,  importação,
exportação,  distribuição  ou  comercialização  de
produtos ou prestação de serviços.

(…)

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente da existência  de culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores
por  defeitos  relativos  à  prestação  dos  serviços,
bem  como  por  informações  insuficientes  ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; 

II  -  o  resultado  e  os  riscos  que  razoavelmente
dele se esperam; 
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§2º. Omissis; 

§3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar: 

I  -  que,  tendo  prestado  o  serviço,  o  defeito
inexiste; 

II  -  a  culpa  exclusiva  do  consumidor  ou  de
terceiro.

Além disso, esta questão já foi sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça:

Súmula  nº  297: O  Código  de  Defesa  do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Ademais, convém, ainda, esclarecer que o art. 29 da
citada lei equipara, aos consumidores, todas as pessoas determináveis ou
não, expostas às práticas nele previstas. Sendo assim, mesmo estando
ausente  relação  jurídica  entre  as  partes,  se  a  autora  foi  vítima  de
prejuízos causados pela fornecedora de serviços, aquela passa a ostentar
a  qualidade  de  consumidora,  fazendo  jus,  portanto,  à  proteção  da  lei
consumerista.

Por  outro  lado,  diante  da  incidência  da  norma
consumerista  à  hipótese  em  apreço,  é  cabível  a  aplicação  da  regra
constante do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor no tocante
ao ônus probatório. É que, como cediço, o instituto da inversão do ônus da
prova  confere  ao  consumidor  a  oportunidade  de  ver  direito  subjetivo
público apreciado, facilitando a sua atuação em juízo. Nesse sentido:

Art. 6º.  São direitos básicos do consumidor: 

[...] 

VIII  -  a  facilitação  da  defesa  de  seus  direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente,  segundo as  regras  ordinárias  de
experiências.
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Desta  feita,  para  se  eximir  de  possível  obrigação
decorrente  da  falha  na  prestação  dos  serviços  ofertados,  deveria  o
apelado ter comprovado a inexistência de defeito no serviço ou a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação esta não verificada nos
autos, uma vez que o demandado se limitou a dizer que o contrato foi
firmado de forma legal,  apresentando cópia de telas  de seus sistemas
que informam uma contratação realizada em terminal de autoatendimento
(fl.  44),  descumprindo  o  que  determina  a  legislação,  no  sentido  da
obrigatoriedade  da  colheita  da  assinatura  de  duas  testemunhas
devidamente  identificadas  com  seus  documentos  pessoais  no  contrato
entabulado, em face da condição de analfabeta da autora.

Entretanto, a condição de analfabeta não torna a parte
autora incapaz para os atos da vida civil, não encontrando-se, portanto,
impedida de contratar,  tanto  que o  art.  595,  do Código Civil,  prevê a
possibilidade da pessoa não letrada formalizar contrato de prestação de
serviços, porém, deve ser o pacto realizado à luz daquele:

Art.  595.  No contrato  de prestação de serviço,
quando qualquer das partes não souber ler, nem
escrever,  o  instrumento  poderá  ser  assinado  a
rogo e subscrito por duas testemunhas. 

Em sendo assim, o contrato pactuado não atendeu as
formalidades prescritas na norma regente, pelo que a avença entre as
partes é inválida.

Logo, não tendo o banco demandado provado qualquer
fato  impeditivo,  extintivo  ou  modificativo  do  direito  alegado,  conforme
exigência  do  art.  373,  II,  do  Código  de  Processo  Civil,  é  imperioso
reconhecer  a  falha  na  prestação  do  serviço  e,  por  consequência,  a
necessidade  de  indenizar,  haja  vista  ser  inegável  os  transtornos
suportados  por  quem  tem  descontados  dos  seus  rendimentos  valores
decorrentes de empréstimo que tecnicamente não contraiu.

Vale  registrar  que,  na  hipótese  vertente,  os  danos
morais são, presumidamente, configurados em face de serem categóricos
os transtornos sofridos pela parte, com repercussão em diversos aspectos,
prescindindo-se, pois, da comprovação da existência de constrangimento,
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sendo suficiente, apenas, a prova cabal da conduta ilícita do fornecedor de
serviços.

Ademais, em atenção do disposto no art. 6º, do Código
de Consumidor, são direitos básicos do consumidor a efetiva reparação de
danos patrimoniais e morais, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

(...) 

VI  -  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de  danos
patrimoniais  e  morais,  individuais,  coletivos  e
difusos.

No que tange à fixação da verba indenizatória moral, é
necessário esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento
devem  estar  de  acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e
jurisprudencial versadas sobre a matéria.

Atentando-se para o critério da razoabilidade,  deve o
Magistrado,  observando  as  minúcias  do  caso  concreto,  e  ainda
considerando as condições financeiras do agente e a situação da vítima,
arbitrar  valor  de  forma  que  não  se  torne  fonte  de  enriquecimento,
tampouco seja inexpressivo a ponto de não atender a finalidade a que se
propõe.  Tal  é  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  sobre  a
questão:

RECURSO ESPECIAL.  PROCESSUAL CIVIL.  CIVIL.
DANO  À  IMAGEM.  DIREITO  À  INFORMAÇÃO.
VALORES  SOPESADOS.  OFENSA  AO  DIREITO  À
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO.  VALOR
EXORBITANTE.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. (...)  Mesmo sem perder de vista a
notória  capacidade econômico-financeira da
causadora  do  dano  moral,  a  compensação
devida,  na espécie,  deve ser  arbitrada com
moderação, observando-se a razoabilidade e
a proporcionalidade, de modo a não ensejar
enriquecimento sem causa para o ofendido.
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(...) 5.  Nesse  contexto,  reduz-se  o  valor  da
compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.
2005/0183443-0;  RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.
Raul Araújo; Julg. 15/03/2012; DJE 21/03/2012)

Desse modo, atento aos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada pelo Juízo
a quo em R$ 3.000,00 (três mil reais) não deve ser alterada, uma vez que
seu  valor  é  suficiente  para  compensar  o  inconveniente  sofrido,
funcionando,  ainda,  como  um  fator  de  desestímulo  à  reiteração  da
conduta ora analisada, pois fará com que o demandado adote medidas
para evitar a repetição de atos de tal natureza.

Nesse  passo,  é  de  se  observar  que,  em  casos  de
responsabilidade  extracontratual,  deverão  incidir  os  juros  moratórios  a
partir  do  evento  danoso  e  a  correção  monetária  a  contar  da  data  do
arbitramento  da  indenização,  conforme  se  denota  do  entendimento
firmado no Superior Tribunal de Justiça, a seguir:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  TERMO  INICIAL.  JUROS  DE
MORA.  SÚMULA  Nº  54/STJ.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  SÚMULAS  Nº  362/STJ.  1.  Em  se
tratando  de  responsabilidade
extracontratual, os juros de mora devem ser
computados  a  partir  da  data  do  evento
danoso, a teor da Súmula nº 54/STJ. 2. Nos
termos  da  Súmula  nº  362/STJ,  a  correção
monetária  deve  incidir  a  contar  do
arbitramento  da  indenização  por  danos
morais. 3.  Agravo  regimental  parcialmente
provido.(STJ - AgRg no REsp 1178911 / PR, Rel.
Min.  Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
Data  do  Julgamento  02/02/2016,  DJe
16/02/2016).

Quanto  a  restituição  dos  valores  indevidamente
descontados no benefício da autora, na esteira do alegado, e pelo que
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ficou demonstrado denota-se que à demandante é devido a restituição em
dobro, com fulcro no art.  42, do Código de Defesa do Consumidor,  ao
tempo em que deve ser desconstituído o contrato:

Art.  42.  Na  cobrança  de  débitos,  o  consumidor
inadimplente  não  será  exposto  a  ridículo,  nem
será  submetido  a  qualquer  tipo  de
constrangimento e ameaça.

Parágrafo  único:  O  consumidor  cobrado  em
quantia  indevida  tem  direito  à  repetição  de
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso,  acrescido  de  correção  monetária  e
juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Neste sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte de
Justiça sobre o tema:

AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS E  MATERIAIS.  INSCRIÇÃO NOS
ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DÍVIDA
RELATIVA  A  EMPRÉSTIMO  PESSOAL.
CONTRATAÇÃO  NÃO  DEMONSTRADA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO
DA EMPRESA RÉ. SUPOSTO EXERCÍCIO REGULAR
DO DIREITO DE CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA  DE  DÉBITO,  TAMPOUCO  DE
LEGÍTIMO  VÍNCULO  NEGOCIAL  ENTRE  AS
PARTES.  INDEVIDA.  DEVER  DE  INDENIZAR.
ILEGITIMIDADE  DAS  COBRANÇAS.  DESCONTOS
INDEVIDOS.  DEVER  DE  RESTITUIR  O
CONSUMIDOR LESADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DOS
DANOS  MORAIS.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  EM
PATAMAR  ELEVADO.  MINORAÇÃO  PARA  UMA
QUANTIA MAIS CONDIZENTE COM A EXTENSÃO
DO DANO EXPERIMENTADO E A GRAVIDADE DA
CONDUTA,  EM  OBSERVÂNCIA  AOS  PRINCÍPIOS
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DA  PROPORCIONALDIADE  E  RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO APELO.  SENTENÇA
REFORMADA  EM  PARTE.  1  Ante  a  falta  de
comprovação  da  existência  de  legítimo  vínculo
negocial entre as Partes ou de qualquer outro fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
Promovente, não há como legitimar as cobranças
e a consequente negativação de seu nome por tais
dívidas.  2. O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito,
por  valor  igual  ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e
juros  legais,  salvo  hipótese  de  engano
justificável  (Código  de  Defesa  do  Consumidor,
art.  42,  parágrafo  único).  (…)  (TJPB,  AC  nº
0071752-35.2012.815.2001,  Rel.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira, J. 30/05/2017.

Portanto,  este  recurso  deve  ser  provido  em  parte,
apenas para reformar a sentença no sentido de que sejam devolvidos em
dobro à Autora os descontos realizados em seus proventos.

2ª APELAÇÃO: BANCO PROMOVIDO.

Em suas razões, o segundo apelante não obteve êxito
em comprovar a efetiva contratação do empréstimo descontado junto ao
benefício  da  promovente,  que  é  aposentada  do  INSS,  idosa,  não
alfabetizada,  moradora  de  Araçagi,  o  que  reforça  e  evidencia  sua
vulnerabilidade e hipossuficiência diante das instituições financeiras.

Como já discutido, a realização de negócio jurídico por
pessoa analfabeta, sem observância da formalidade exigida gera vício de
consentimento  no  contrato  firmado,  apesar  de  aceito,  assinado  e
cumprido.

Sendo  assim,  tendo  em  vista  toda  a  conjuntura  já
analisada  no  mérito  do  recurso  anterior  (primeiro  apelo),  o  pleito  de
inexistência de dano moral do banco promovido e redução do valor do
quantum fixado não merece prosperar, uma vez que o valor arbitrado pelo
Juízo  a  quo obedeceu  todos  os  parâmetros  de  razoabilidade  e  de
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proporcionalidade em face dos eventos ocorridos nos autos desta lide.

Por esta razão, tal recurso não merece prosperar.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito de
prescrição  decenal,  NEGO  PROVIMENTO  AO  SEGUNDO  APELO  E
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO PRIMEIRO APELO, para que o Banco
do  Brasil  S/A  devolva  em  dobro  todos  os  valores  descontados
indevidamente do benefício recebido pela Autora e que haja incidência dos
juros de mora a contar da data do evento danoso e correção monetária a
partir  da  data  de  arbitramento  da  referida  indenização  sobre  o  valor
arbitrado em sentença a título de danos morais (R$ 3.000,00) a serem
pagos à autora. 

Em consequência disso, inverto a obrigação de suporte
do ônus sucumbencial, condenando a instituição financeira ao pagamento
de custas e honorários  advocatícios,  majorando os honorários  em 5%,
perfazendo  um  total  de  15%  sobre  o  valor  da  condenação,  em
observância ao artigo 85,§2º do CPC.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o
Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá
e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.
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Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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