
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES  DA  S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004339-92.2011.815.0011
ORIGEM: Juízo da 10ª Vara Cível da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Ithallo Jeovany Pinto Alves (Adv. Gustavo Guedes Targino – OAB/PB 
nº 14.935)
APELADO: Banco Bradesco S/A (Adv. Wilson Sales Belchior – OAB/PB nº 17.314-A)

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO 
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  C/C 
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  CHEQUE  CLONADO. 
COMPROVAÇÃO. DANO MORAL PURO OU IN RE IPSA. 
CONFIGURAÇÃO.  FIXAÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO. 
PROVIMENTO DO RECURSO.

-  No  caso  dos  autos,  restou  evidente  que  o  autor  sofreu 
prejuízos  psicológicos  e  materiais  relativos  ao  débito 
indevido verificado em sua conta corrente, sendo importante 
ressaltar  que  em  momento  algum  a  instituição  apelante 
estornara tal compensação indevida. 

-  A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  mediante 
prudente  arbítrio  do  Juiz,  de  acordo  com  o  princípio  da 
razoabilidade. O valor não pode ensejar enriquecimento sem 
causa,  nem  pode  ser  ínfimo,  a  ponto  de  não  coibir  a 
reincidência em conduta negligente.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, dar provimento ao apelo,  nos 
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 133.

RELATÓRIO



Trata-se de apelação interposta por Ithallo Jeovany Pinto Alves 
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca 
da  Capital  que,  nos  autos  da  ação  de  indenização  por  danos  morais  por  ele 
promovida em desfavor do Banco Bradesco S/A, julgou parcialmente procedente o 
pedido, condenando o promovido a devolução, de forma de simples, do valor R$ 
1.048,79 (mil, quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), corrigidos pelo INPC 
desde a compensação e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Inconformada, o autor apresenta recurso apelatório, pugnando 
pela reforma do  decisum,  alegando, em breve síntese, a necessidade de condenação 
por danos morais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório.

VOTO

De início,  mister  adiantar  que o recurso  merece  provimento, 
porquanto a sentença atacada está em dissonância da jurisprudência dominante nos 
tribunais pátrios.

A  controvérsia  devolvida  a  esta  corte,  diz  respeito  a 
condenação por danos morais decorrente de clonagem de cheque do autor.

Tal  é  o  que  se  dá,  primeiramente,  em  razão  da  casuística 
apresentada, eis que o recorrente logrou êxito na comprovação de que a entidade 
bancária insurgente compensara indevidamente, em sua conta-corrente, um cheque 
clonado e em duplicidade, resistindo, por sua vez, no processamento do estorno de 
referido débito, o qual permanecera até o provimento jurisdicional atacado.

Desta  feita,  devidamente  verificadas  as  alegações  autorais, 
afigura-se perfeitamente legítima a condenação da recorrente à repetição dos valores 
cobrados indevidamente.

Por  sua  vez,  adentrando-se  na  análise  da  configuração  dos 
danos morais, é necessário salientar que os mesmos encontram-se presentes in casu. 
Ora,  consoante  extrato  bancário  colacionado  pela  parte  recorrida,  percebe-se  a 



compensação de um cheque no valor de R$ 1.048,79 (mil e quarenta e oito reais e 
setenta e nove centavos).

Desta  feita,  frise-se  que  a  simples  comprovação  de  tal 
compensação dúplice e a negativa de estorno do cheque clonado já são bastantes à 
comprovação dos danos e prejuízos causados à recorrida, dado que tal conjuntura 
implicara na privação de recursos desta apelada, o que reduz seu poder aquisitivo e, 
frise-se, implica em inegáveis afrontas psicológicas.

A esse respeito, destaquem-se as seguintes ementas, in verbis:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO 
MORAL.  COMPENSAÇÃO  DE  CHEQUE  CLONADO. 
DEFEITO  DO  SERVIÇO  PRESTADO. 
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  INDENIZAÇÃO 
ARBITRADA  EM  VALOR  RAZOÁVEL.  INVIABILIDADE 
DE  MODIFICAÇÃO  DO  QUANTUM  NA  INSTÂNCIA 
ESPECIAL.  SÚMULA  07/STJ.  DISSÍDIO  NÃO 
COMPROVADO.  SÚMULA  98.  AGRAVO  REGIMENTAL 
PARCIALMENTE  PROVIDO,  PARA  O  FIM  ÚNICO  DE 
CONHECER  O  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  E,  DESDE 
LOGO,  CONHECER  EM  PARTE  DO  SEU  RECURSO 
ESPECIAL  E,  NESTA  PARTE,  DAR  PROVIMENTO,  TÃO 
SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA DO ART. 538 DO 
CPC, NA ORIGEM FIXADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 
98/STJ. (STJ, AgRg no Ag 1415956/SC, Rel. Ministro PAULO 
DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado 
em 27/03/2012, DJe 09/04/2012)(grifos próprios).

CIVIL  E  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  - 
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA  -  CHEQUE  CLONADO  - 
DEFEITO  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  - 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ALEGAÇÃO DE CULPA 
DE  TERCEIRO  -  DANO  MORAL  CONFIGURADO  - 
QUANTUM  INDENIZATÓRIO -  MINORAÇÃO.  1  -  A 
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA,  COMO  FORNECEDORA  DE 
PRODUTOS  E  SERVIÇOS,  NÃO  SE  EXIME  DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL, POR TER INDEVIDAMENTE 
COMPENSADO CHEQUES CLONADOS DE SUA CLIENTE, 
SOB  A  ALEGAÇÃO  DE  FRAUDE  PRATICADA  POR 
TERCEIRO.  2  -  OS  CUIDADOS  NA  PRESTAÇÃO  DO 
SERVIÇO  SÃO  DE  TOTAL  RESPONSABILIDADE  DO 
PRESTADOR  DE  SERVIÇOS,  NÃO  SENDO  CABÍVEL 



EXIGIR  DA  AUTORA  QUE  FAÇA  PROVA  DE  FATO 
NEGATIVO. 3 - O QUANTUM FIXADO, TENDO EM VISTA 
O  SEU  CARÁTER  PUNITIVO-PEDAGÓGICO,  DEVE 
BUSCAR  GERAR  NO  AGENTE  CAUSADOR  DO  DANO 
EFETIVA  MUDANÇA  DE  CONDUTA  E,  POR  OUTRO 
LADO, NÃO PODE SER OBJETO DE ENRIQUECIMENTO 
SEM  CAUSA  PARA  A  VÍTIMA.  4.  APELAÇÃO 
PARCIALMENTE PROVIDA PARA MINORAR O VALOR 
DA  INDENIZAÇÃO  (TJ-DF  -  APC:  20050110599139  DF  , 
Relator: MARIA BEATRIZ PARRILHA, Data de Julgamento: 
16/07/2008,  4ª  Turma  Cível,  Data  de  Publicação:  DJU 
05/11/2008 Pág. : 98)(grifos próprios).

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  CEF.  CONTA  CORRENTE. 
CHEQUES  CLONADOS  -  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇO  -  DANO  MORAL  FIXADO  COM 
RAZOABILIDADE.  1  -  O  valor  da  reparação  deve  ser 
suficiente para inibir a repetição do ato lesivo pelo ofensor, e 
o seu valor deve ser fixado em termos razoáveis, de forma a 
evitar  que  se  constitua  em  enriquecimento  sem  causa.  A 
sentença fixou o valor indenizatório em patamar compatível 
com  os  critérios  sugeridos  pela  doutrina  e  jurisprudência, 
usando  de  razoabilidade,  proporcionalidade  e  bom  senso, 
face à peculiaridade do caso. 2 - Recurso improvido. Sentença 
mantida. (TRF-2 - AC: 200451010186521 RJ 2004.51.01.018652-1, 
Relator:  Desembargador  Federal  FREDERICO  GUEIROS, 
Data  de  Julgamento:  26/10/2009,  SEXTA  TURMA 
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::06/11/2009 
– Página::166)(grifos próprios).

Nesta  senda,  tendo  em vista  o  sofrimento  sofrido,  os  danos 
morais são presumidos ou in re ipsa, eis que decorrentes de compensação indevida de 
cheque clonado.

Assim, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o 
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 238.173, cuja relatoria coube 
ao Ministro Castro Filho, entendeu que “não há critérios determinados e fixos para 
a quantificação do dano moral. Recomendável que o arbitramento seja feito com 
moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto” (grifou-se).

Neste particular, transcrevo o seguinte julgado:

“[...] 3. É assente que o quantum indenizatório devido a título 
de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo 



sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor,  além 
de  levar  em  conta  a  capacidade  econômica  do  réu.  4.  A 
jurisprudência  desta  Corte  Superior  tem se  posicionado  no 
sentido de que este  quantum deve ser arbitrado pelo juiz de 
maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, 
calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. 5. 
Em  sede  de  dano  imaterial,  impõe-se  destacar  que  a 
indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação 
sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o 
que não impede que se fixe um valor compensatório, com o 
intuito  de  suavizar  o  respectivo  dano.  [...]”  (STJ  -  REsp 
716.947/RS -  Rel. Min. Luiz Fux – T1 - DJ 28.04.2006 p. 270).

Destarte,  a  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada 
mediante  prudente  arbítrio  do juiz,  de acordo com o princípio  da  razoabilidade, 
observados a finalidade compensatória, a extensão do dano, bem como o grau de 
culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem 
pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.

Ou  seja,  referida  indenização  pretende  compensar  a  dor  do 
lesado e constitui um exemplo didático para a sociedade de que o direito repugna a 
conduta  violadora,  porque  é  incumbência  do  Estado  defender  e  resguardar  a 
dignidade  humana.  Ao  mesmo  tempo,  objetiva  sancionar  o  causador  do  dano, 
inibindo-o em relação a novas condutas, e, por isso, deve corresponder a um valor de 
desestímulo. 

Diante  disso,  considerando  as  particularidades  do  caso, 
entendo  que  o  quantum  a  ser  fixado  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  mostra-se 
razoável, uma vez que não importa incremento patrimonial da vítima, mas busca a 
minoração da repercussão negativa do fato e um desestimulo  à reincidência  pelo 
agente, no caso, a apelada.

Quantos aos juros de mora e correção monetária,  importante 
reformar  o  decisum  atacado,  de  modo  que  devem  os  mesmos  incidirem, 
respectivamente, a partir das datas da citação e do arbitramento das indenizações, 
consoante inteligência do art. 219 do CPC e da Súmula n. 362 do STJ.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  ao  recurso  apelatório, 
condenando a parte promovida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), a título de danos morais,  acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção 



monetária,  os  quais  devem  correr  a  partir,  respectivamente,  da  citação  e  do 
arbitramento. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento ao apelo, 
nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite 
Urquiza (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho).

 Presente ao julgamento o Exmo. Dr. José Raimundo de Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 14 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


