
DOS QUESITOS 
 

1. Diga o Sr. Perito a data da celebração dos contratos de Conta Corrente, 
celebrado entre os Requerentes e o Requerido, trazendo cópias dos 
mesmos para instrução do laudo e dos autos. 

 
2. Instrua o Sr. Perito o laudo e os autos com todos os extratos mensais de 

movimentação da conta corrente, citada nos quesitos 1, desde a 
abertura da conta corrente até a data de ajuizamento desta ação. 

 
3. Em exame das movimentações havidas na conta corrente, antes citada, 

destaque o Sr. Perito, em separado as contas dos requerentes, todos os 
créditos que tenham ocorrido nas indigitadas contas a titulo provenientes 
de financiamentos, abertura de credito, dos contratos de empréstimos, 
ou outras modalidades de mútuo, instruindo igualmente o laudo e os 
autos com cópias de tais  documentos e no cartão d crédito todos os 
pagamentos efetuados, fazendo a conta com juros legais e sem a 
capitalização. 

 
4. Destaque o Sr, Perito e faça menção expressa em sua resposta sobre 

qual taxa efetiva de juros, comissões de permanência e outras, encargos 
ou outro qualquer tipo de oneração eram praticados em tais contratos 
referidos no quesito anterior. 

 
5. Pesquise o Sr. Perito trazendo dos autos e ao laudo comprovação 

formal, qual e quais taxas de capitalização praticadas pelo banco em 
seus mais diversos produtos de arrecadação praticadas pelo banco em 
seus mais diversos produtos de arrecadação, nos mesmos períodos em 
que emprestou ou mutuou para os autores. 

 
6. Destaque o Sr. Perito durante todo o período da contratualidade em 

evidencia os pagamentos parciais ou totais efetuados pelos autores à 
conta dos ajustes de estudo. 

 
7. Examine o Sr. Perito o contrato de abertura de crédito/empréstimo 

acostado aos autos, que corresponde a rotina padrão do banco e sua 
pactuações, e diga o expert se da forma como foi firmado tal ajuste 
tinham os autores condições de saber as taxas, juros e encargos, que 
poderiam ou seriam cobrados dos mesmos. 

 
8. Informe o Sr. Perito qual a forma de cálculo e capitalização dos 

encargos?  
 
9. Informe o Sr. Perito se havia cobrança cumulada de comissão de 

permanência com correção monetária? 
 
10. Informe o Sr. Perito se ocorreu, ao abrigo da conta corrente, a comissão 

de permanência, tanto de forma isolada, quanto de forma cumulada com 
correção monetária? 

 



11. Informe o Sr. Perito se todos os valores debitados em conta corrente 
tem respaldo em autorização expressa do Requerente? 

 
12. Informe o Sr. Perito, caso sejam expurgados da conta corrente do 

Requerente os valores debitados sem autorização expressa, e também, 
a capitalização indevida (diária e mensal) dos encargos financeiros, qual 
o saldo apurado? 

 
13. Recalcule o Sr. Perito a conta corrente, utilizando apenas os valores 

para os quais encontrar documentos autorizados expressamente pelos 
Requerentes, bem como aplicando sobre eventuais saldos devedores 
correção a base no INPC, mais juros da taxa da selic, no mesmo 
período. 

 
14. Informe o Sr. Perito se a correção monetária aplicada pelo Banco-réu 

durante o período contratual corresponde aos índices oficiais. 
 
15. Em caso negativo, demonstre o Sr. Perito através de cálculo as 

diferenças apontadas. 
 
16. Relacione o Sr. Perito a taxa oficial da correção monetária, mês a mês, 

durante a contratualidade e a aplicada pelo Banco-réu.  


