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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0002351-59.2006.815.0351

Relatora: Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada

1º Apelante:  Inácia Pereira de Pontes e Leopoldo Wagner Andrade da 
Silveira – Adv.: Aline Cintia Souto Soares e Leopoldo Wagner Andrade da 
Silveira.

2º Apelante: Banco Toyota S/A – Adv.: Alexandre Luiz M. A. Machado

Apelados: Os mesmos.

EMENTA:  RESPONSABILIDADE  CIVIL. 
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO. 
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA.  INCLUSÃO DO 
NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO 
DE  CRÉDITO.   DANO MORAL  DEMONSTRADO. 
ATIVIDADE  BANCÁRIA. RISCO  DO  NEGÓCIO. 
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO. 
REVENDEDORA  DA  MARCA  DE  VEÍCULOS. 
INCLUSÃO  NO  POLO  PASSIVO  DA  DEMANDA. 
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE 
RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO À CONDUTA 
ILÍCITA.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO. 
MAJORAÇÃO.  ARBITRAMENTO  QUE  DEVE  SER 
FEITO  SEGUNDO  OS  PRINCÍPIOS  DA 
RAZOABILIDADE  E  DA  PROPORCIONALIDADE. 
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  CONDENAÇÃO. 
MANUTENÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 
APELO  DA  AUTORA.  DESPROVIMENTO  DA 
APELAÇÃO DO DEMANDADO.
− A 
pactuação de contrato bancário mediante fraude 
praticada  por  terceiro,  por  constituir  risco 
inerente à atividade econômica das instituições 
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financeiras, não elide a responsabilidade destas 
pelos danos daí advindos.
− O  valor 
indenizatório  tem  função  de  pena  e  deve 
observar  os  critérios  de  razoabilidade  e 
proporcionalidade,  para  não  se  incorrer  em 
enriquecimento  ilícito,  nem  haver  incentivo  a 
práticas ilícitas futuras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
dar provimento parcial ao primeiro apelo e nego provimento ao segundo, 
nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas 
respectivamente  por  Inácia  Pereira  de  Pontes  e  Leopoldo  Wagner 
Andrade da Silveira (fls. 139/151) e  Banco Toyota S/A (fls. 194/201), 
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Sapé (fls. 
133/137), nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, que julgou 
parcialmente procedente o pedido inicial  formulado por  Inácia  Pereira  de 
Pontes em face do segundo apelante.

Na decisão guerreada, o magistrado  a quo condenou o 
Banco réu a pagar à apelada, a título de indenização por danos morais, o 
valor de R$ 2.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pleo IGP-
M, a contar sentença e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, 
declarando extinto sem resolução do mérito, por ilegitimidade da parte, o 
pedido de condenação veiculado contra a Carvalho e Filhos LTDA. Por fim, 
rejeitou o pedido de cancelamento da inscrição indevido do nome da autora 
nos  cadastros  restritivos  de  crédito,  por  não  mais  subsistir  a  referida 
inscrição.  Por  último,  condenou as  partes  na  sucumbência  recíproca  e  a 
autora ao pagamento de honorários advocatícios à Carvalho e Filhos LTDA, 
no valor de R$ 600,00, nos termos do art. 20, §4º, do CPC, observando-se a 
regra do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada                                                                                         2



Processo nº. 0002351-59.2006.815.0351

 
 Irresignados, Inácia Pereira de Pontes e Leopoldo Wagner 

Andrade da Silveira recorreram pedindo a inclusão da Carvalho e Filhos LTDA 
no polo passivo da demanda, sob a alegação de que esta seria intermediária 
na venda irregular do veículo e, portanto, deveria ser responsabilizada pelo 
dano moral  sofrido pela autora. Outrossim, pediu a reforma da sentença 
para que fosse majorado o quantum indenizatório arbitrado a título de danos 
morais. Por fim, afirma que não houve sucumbência recíproca, motivo pelo 
qual  o  Banco  Toyota  S/A  e  a  Carvalho  e  Filhos  LTDA  deveriam  ser 
condenadas em honorários advocatícios. 

Por sua vez,  o Banco Toyota S/A recorreu, buscando a 
reforma da sentença, sob o argumento de que não restou comprovada a 
responsabilidade civil da instituição financeira danos morais alegados pela 
apelada, tendo ocorrido responsabilidade de terceiro estelionatário. Afirmou 
que a negativação do nome da autora somente ocorreu por cerca de dois 
meses, tempo este razoável e que não ensejaria os danos morais descritos 
na  inicial.  Asseverou,  ainda,  o  quantum  indenizatório  arbitrado  em  R$ 
2.000,00  (dois  mil  reais)  encontra-se  em  total  desconformidade  com  a 
extensão do suposto dano ocorrido, sendo, portanto, exorbitante. Por fim, 
pediu a inversão do ônus da sucumbência.

A  Carvalho  e  Filhos  LTDA  ofereceu  contrarrazões  (fls. 
172/174 e 233/240), pedindo o desprovimento do apelo. 

Já  o  Banco  Toyota  S/A  ofertou  resposta  ao  apelo  da 
autora, pedindo o desprovimento do referido recurso. 

Por  outro  lado,  Inácia  Pereira  de  Pontes  apresentou 
contrarrazões ao apelo interposto pelo Banco Toyota S/A às fls. 222/232.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer (fls. 283/286), 
sem se manifestar sobre o mérito da demanda.

É o relatório. 

V O T O
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Inicialmente  cumpre  ressaltar  que  os  apelos  serão 
analisados em conjunto, uma vez que tratam de matérias relacionadas ao 
mesmo fato.

Trata-se de Ação de Indenização por dano moral movida 
por Inácia Pereira de Pontes, em face de conduta ilícita praticada pelo Banco 
Toyota S/A, alegando que teve seu nome indevidamente negativado junto ao 
cadastro restritivo de crédito, após determinação do Banco demandado.

A  autora  afirmou  inicialmente  que  nunca  fez  qualquer 
negociação  com  a  Carvalho  e  Filhos  LTDA,  a  qual  teria  intermediado  a 
aquisição  de  veículo  da  marca  Toyota,  mediante  financiamento  junto  ao 
Banco Toyota S/A, mas, mesmo assim, teve seu nome incluído no cadastro 
de inadimplentes, atribuindo a responsabilidade por tal conduta ao Banco 
demandado. Ainda segundo a autora, a assinatura firmada no contrato de 
financiamento não seria de seu próprio punho.

Pois  bem,  in  casu,  é  aplicável  a  inversão  do  ônus  da 
prova, nos termos do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC). Assim, a instituição financeira apelante deveria ter demonstrado que 
tomou  todos  os  cuidados  necessários  durante  a  realização  do  negócio, 
devendo, por exemplo, verificar a autenticidade dos documentos. 

Vê-se, portanto, que houve falha na prestação do serviço, 
até porque o Banco Toyota não nega a ocorrência dos fatos; apenas insiste 
que também foi vítima de algum estelionatário.

Ao compulsar atentamente o caderno processual, verifica-
se que o nome da autora foi incluído no cadastro de inadimplentes entre os 
dias  13/01/2003  e  10/03/2003,  diante  de  pendência  financeira  junto  à 
instituição financeira parte neste processo, no valor de R$ 12.309,44 (fls. 
21/22).

Por  outro  lado,  o  Laudo de Exame Grafotécnico de fls. 
30/31  assevera  que  a  assinatura  firmada  no  contrato  de  financiamento 
(cópia de fls. 24/24-v) não são provenientes do punho da autora, prova esta 
não esconstituída pela instituição financeira.
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Como o Banco Toyota S/A não tomou as cautelas devidas, 
é  responsável  por  sua  falha  na  prestação  do  serviço,  devendo  ser 
responsabilizado, conforme dispõe o art. 14, caput, do Código de Defesa do 
Consumidor.

Destaco jurisprudência pátria nesse sentido: 

INDENIZAÇÃO.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO 
REALIZADO  ENTRE  O  BANCO  E  ESTELIONATÁRIO. 
LANÇAMENTO  DE  RESTRIÇÃO  DE  ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA.  DANO  MORAL.  CONFIGURAÇÃO. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO.  Se  o  banco  solicita 
lançamento de restrição de alienação fiduciária, em 
razão  de  um  contrato  de  financiamento  celebrado 
com  terceiro  que  apresenta  documentação 
fraudulenta do veículo, torna-se tal banco, ante seu 
dever  de  cautela,  responsável  pelos  danos 
decorrentes dessa restrição indevida, já que houve 
falha na prestação do serviço. A restrição indevida 
lançada sobre o veículo do autor acarreta-lhe danos 
morais, haja vista a humilhação que esse suportou 
ao se ver impedido de concretizar a venda do bem, 
tendo que desfazer o negócio já encetado. Na fixação 
do dano moral,  o  julgador  deve levar  em conta  o 
caráter  reparatório  e  pedagógico  da  condenação, 
cuidando para não permitir o lucro fácil do ofendido, 
mas também não reduzindo a indenização a um valor 
irrisório1.

DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO.  DOCUMENTOS  FALSOS. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DE TERCEIRO: 
INEXISTÊNCIA.  DANO  MORAL.  CARACTERIZAÇÃO. 
COMPENSAÇÃO.  I.  PELA  TEORIA  DO  RISCO 
EMPRESARIAL,  EXPLICITAMENTE  ALBERGADA  NO 
ART.  14,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 
CONSUMIDOR,  AS  INSTITUIÇÕES  BANCÁRIAS 
RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELAS VICISSITUDES 
QUE  ENVOLVEM  A  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS 

1 Apelação Cível n° 1.0701.07.182785-4/001, Relator: Exmo. Sr. Des. José Affonso da Costa Côrtes, 15a câmara cível do Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais, Data do Julgamento: 12/12/2008 Data da Publicação: 21/01/2009. 
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INERENTES À SUA ATIVIDADE. II. SE A SEGURANÇA 
É  ELEMENTO  E  CONCEITO  INDISSOCIÁVEL  DA 
ATIVIDADE  BANCÁRIA,  A  CONTRATAÇÃO  DE 
FINANCIAMENTO  GARANTIDO  POR  ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA POR MEIO DE  DOCUMENTOS FALSOS, 
AO  INVÉS  DE  REPRESENTAR  EXCLUDENTE 
INDENIZATÓRIA, EVIDENCIA FALHA NA PRESTAÇÃO 
DOS  SERVIÇOS  QUE  TESTIFICA  DE  MODO 
INSUPERÁVEL  A  RESPONSABILIDADE  DA 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. III. SOMENTE O FATO DE 
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. III. SOMENTE O FATO 
DE  TERCEIRO  OU  O  CASO  FORTUITO 
ABSOLUTAMENTE  ESTRANHO  ÀS  ATIVIDADES 
EMPRESARIAIS  DO  FORNECEDOR,  ASSIM 
CONSIDERADOS  AQUELES  QUE  ELIMINAM  POR 
COMPLETO  A  RELAÇÃO  DE  CAUSALIDADE, 
APAGANDO  TODO  E  QUALQUER  RESQUÍCIO  DE 
COMPORTAMENTO  COMISSIVO  OU  OMISSIVO, 
REVELAM  SE  JURIDICAMENTE  IDÔNEOS  COMO 
EXCLUDENTES  DE  RESPONSABILIDADE.  IV.  OS 
TRANSTORNOS  E  CONSTRANGIMENTOS 
DECORRENTES  DA  FIGURAÇÃO  EM  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO E  EM PROPRIEDADE DE  VEÍCULO 
AUTOMOTOR, POR CONTA DE ESTELIONATO ALHEIO 
AO  CONSUMIDOR,  TRADUZEM  LESÃO  MORAL 
PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. V. DEVE 
SER  PRESTIGIADA  A  SENTENÇA  QUE  ARBITRA  A 
INDENIZAÇÃO  DO  DANO  MORAL  À  LUZ  DO 
PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE,  DE  MODO  A 
EFETIVAMENTE  COMPENSÁ-LO,  A  INCUTIR  NO 
FORNECEDOR  PERCEPÇÃO  DE  MAIOR 
RESPONSABILIDADE  EMPRESARIAL  E,  AO  MESMO 
TEMPO, EVITAR O LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DO 
CONSUMIDOR.  A  TUTELA  COMINATÓRIA  É 
APROPRIADA  PARA  COMPELIR  A  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA  A  PROMOVER  A  EXCLUSÃO  DO 
CONSUMIDOR  DA  RELAÇÃO  CONTRATUAL  E  DO 
REGISTRO  DE  PROPRIEDADE  DO  VEÍCULO 
AUTOMOTOR  ADVINDOS  DO  USO  CRIMINOSO  DE 
SEUS  DOCUMENTOS  EXTRAVIADOS.  RECURSO 
CONHECIDO IMPROVIDO2.

2 TJDF - Ação Cível do Juizado Especial: AO 112373720068070006 DF 0011237-37.2006.807.0006, Relatora: Ana Cantarino, 
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De acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, para 
que exista a obrigação de indenizar, deve haver a configuração de alguns 
elementos: ação ou omissão do agente, dano sofrido pela vítima e relação 
de causalidade entre ambos. São os pressupostos da responsabilidade civil. 

Eis a redação dos referidos artigos: 

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito 
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito. 
(…) 
Art.  927.  Aquele  que,  por  ato  ilícito  (arts.  186  e 
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo. 

A  Constituição  da  República,  expressamente,  em  seu 
artigo 5°, incisos V e X, prevê a indenização como um dos mecanismos de 
reparação do dano, seja ele material ou moral. Observemos: 

Art. 5º . Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...)
V — é assegurado o direito de resposta, proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem; 
(…) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a  indenização  pelo  dano  material  ou  moral 
decorrente de sua violação. 

Os danos morais, por serem imateriais,  não podem ser 
exprimíveis em pecúnia. Assim, deve-se atentar para critérios subjetivos, a 
fim de o criar uma equivalência entre o dano sofrido e a culpa do ofensor. 

Julgamento: 26/06/2007, Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., 
Publicação: 04/09/2007, DJU Pág. 152 Seção: 3. 
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Para Savatier, dano moral:

É qualquer sofrimento humano que não é causado 
por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado 
à reputação da, vítima, à sua autoridade legítima, ao 
seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 
amor  próprio  estético,  à  integridade  de  sua 
inteligência, a suas afeições, etc3.

Deste  modo,  tem-se como claramente  comprovado nos 
autos que o Banco Toyota S/A descuidou-se na análise da assinatura falsa 
posta no contrato de financiamento firmado por terceiro perante uma das 
concessionárias  da  marca  Toyota,  a  qual,  deve-se  esclarecer,  não  tem 
nenhuma responsabilidade sobre a conduta ilícita descrita na inicial,  qual 
seja, a inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, 
segundo a própria documentação juntada pela demandante aos autos.

A informação de que alguém possui pendência financeira 
provém da instituição bancária. Somente a partir da informação do banco é 
que o  órgão  de restrição  de crédito  procede à  negativação do nome do 
suposto devedor inadimplente. Assim, no caso dos autos, a revendedora da 
marca  –  Carvalho  e  Filhos  LTDA  -  não  possui  nenhuma  ingerência  nos 
procedimentos necessários à inclusão do nome da autora junto ao cadastro 
restritivo  de  crédito,  não  devendo,  por  isso,  ser  responsabilizada  pela 
conduta ilícita atribuível apenas ao Banco Toyota S/A.

Não há,  portanto,  como ser  reformada a sentença que 
acertou ao reconhecer os danos morais sofridos pela apelada.

Todavia,  é  sabido  que  para  a  fixação  da  verba 
indenizatória, faz-se necessário considerar todos os pormenores relativos ao 
caso.  Além disso,  os  critérios  utilizados  pelo  magistrado devem estar  de 
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  sobre  a 
matéria do caso concreto. Incumbe ao julgador, pois, arbitrar o quantum das 
indenizações por danos morais e materiais  segundo as especificidades do 
caso concreto, considerando as condições financeiras do agente e a situação 

3 In Traité de La Responsabilité Civile, vol.II, no 525, in Caio Mario da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Editora Forense, 
RJ, 1989
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da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, nem 
tampouco  seja  inexpressivo  a  ponto  de  não  atender  aos  fins  a  que  se 
propõe.  Ocorre  que  não  foi  exatamente  isso  que  o  fez  o  magistrado 
sentenciante.

Ao  arbitrar  a  indenização  por  danos  morais  em  R$ 
2.000,00 (dois mil reais) não o fez de forma adequada para compensar o 
dano moral sofrido pela apelada, a qual teve seu nome negativado junto aos 
órgãos restritivos de crédito, sem ter praticado nenhuma inadimplência no 
mercado.  Assim,  necessário  se  faz  que  o  quantum  arbitrado  esteja  em 
consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Logo, entendo que deve prevalecer o pleito de majoração 
do quantum indenizatório de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00, por considerar 
este valor razoável e proporcional diante da peculiaridade do caso, conforme 
acima analisado.

Com relação  à  condenação  em  sucumbência  recíproca, 
entendo que a sentença não merece reforma, pois, a autora acionou em 
juízo a Carvalho e Filhos LTDA e o Banco Toyota S/A, sendo o seu pleito 
acolhido,  acertadamente,  apenas  em  relação  à  instituição  financeira, 
devendo, por isso, arcar com o ônus relativo ao ajuizamento indevido de 
uma demanda  contra  uma das  partes  –  Carvalho  e  Filhos  LTDA.  Assim, 
entendo como correta, também, a condenação da autora ao pagamento de 
honorários advocatícios, em favor da  concessionária revendedora da marca 
Toyota, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Por  estas  razões,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO 
PRIMEIRO APELO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pelo Banco 
Toyota S/A.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Vanda 
Elizabeth  Marinho  (Juíza  convocada  para  substituir  o  Des.  Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque), José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.
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Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de 
outubro de 2014.

Vanda Elizabeth Marinho

 R e l a t o r a
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