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

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0028721-96.2011.815.2001
RELATOR    : Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM      : Juízo da 12ª Vara Cível da Capital
APELANTE : Antony Germisson dos Santos Silva (Adv. Odon DantasBezerra Cavalcanti)
APELADO   : Unidas Transporte e Turismo Ltda (Adv. Humberto Malheiros Gouvea)

APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS, 
MATERIAIS  E  ESTÉTICOS.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO. 
EMPRESA  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO.  PRESCRIÇÃO 
TRIENAL ACOLHIDA NO PRIMEIRO GRAU. CC, ART. 206, § 3º, 
V.  TERCEIRO ATINGIDO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO 
REGULADA  PELO  CDC.  ART.  27.  PRETENSÃO  NÃO 
ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMANDA 
IMPRÓPRIA  PARA  O  JULGAMENTO  NA  CORTE. 
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO PROBATÓRIA.  NULIDADE  DA 
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

“Analisando  o  artigo  17  do  CDC,  reputa-se  consumidor  por 
equiparação  o  terceiro,  estranho  à  relação  de  consumo,  que 
experimenta prejuízos ocasionados diretamente pelo  acidente de 
trânsito,  ocasionado  por  empresa  prestadora  de  serviço.  2.  "Em 
acidente  de  trânsito  envolvendo  fornecedor  de  serviço  de 
transporte,  o  terceiro  vitimado  em  decorrência  dessa  relação  de 
consumo  deve  ser  considerado  consumidor  por  equiparação." 
(REsp 1125276/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 
julgado  em  28/02/2012,  DJe  07/03/2012)  3.  A  pretensão  de 
indenização  dos  danos  experimentados  pela  autora  pode  ser 
ajuizada durante o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, prevista 
no  art.  27  do  CDC.  (TJPB  -  Decisão  do  Processo  Nº 
00085966320118150011, - Não possui -, Relator Des. Jose Aurélio da 
Cruz , j. em 02-05-2016) 

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 recurso para  anular a 
sentença,  afastando a alegação de prescrição,  nos termos do voto do relator,  integrando a 
decisão a certidão de fl. 94.

Relatório

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu,  por 
força  da  prescrição,  a  ação  de  indenização  por  danos  morais,  materiais  e  estéticos 
promovido por Antony Germisson dos Santos Silva em desfavor da Unidas Transporte e 
Turismo Ltda.

Na decisão, o magistrado reconheceu que a pretensão fora atingida 
pela prescrição trienal, conforme previsão do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. 

Inconformado, recorre o promovente aduzindo que em se tratando 
de acidente de trânsito envolvendo concessionária de serviço público, o terceiro vítima do 
evento se equipara ao consumidor, nos termos do art. 17, do CDC, estando a pretensão 
sujeita à prescrição quinquenal, conforme dispõe o art. 27, daquele normativo.

Para além disso, assegura que quando a ação se originar de fato que 
deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença 
definitiva, a teor do que regular o art. 200, do Código Civil. Defende, pois, que entre a data 
do fatítico acidente (07/10/2006) e a data da propositura da ação (06/06/2011) não decorreu 
o tempo necessário para que sua pretensão tenha sido alcançada pela prescrição.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e 
determinar o retorno dos autos ao primeiro grau,  a  fim de que a demanda tenha seu 
trâmite regular.

Em sede de contrarrazões, a apelada defende a aplicação do art. 206, 
§ 3º, V, do CC, bem assim que não restou configurada a relação de consumo, uma vez que 
nenhum serviço era prestado pela empresa ao apelante.  Outrossim, alega que até hoje 
nenhuma ação penal  foi  instaurada,  daí  porque não se  poderia  alegar  impedimento  à 
prescrição. Pediu o desprovimento do recurso.

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 em vigor.

É o relatório.

VOTO

A  controvérsia  devolvida  a  esta  Corte  reside  em  definir  se  a 
pretensão inaugural foi atingida pela prescrição. Antes, porém, necessário apontar qual o 



prazo prescricional a ser aplicado ao caso.

Segundo o recorrente, a prescrição seria quinquenal, nos termos do 
art. 27, do CPC. É que, segundo alega, o fato de ter sido vítima de acidente de trânsito 
provocado por empresa de transporte público de passageiros o equipara a condição de 
consumidor, daí a razão de defender a aplicação do CDC ao caso, afastando a prescrição 
trienal do art. 206, § 3º, V, do CC.

Examinando a questão, penso que assiste razão ao recorrente. Com 
efeito,  ao  tratar  da  responsabilidade pelo  fato  do  produto  ou do serviço,  o  legislador 
previu, no art. 17, do CDC, que “[...] equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do 
evento”.

A  intenção,  bem  se  vê,  foi  proteger  terceiros  que,  mesmo  não 
integrando diretamente a relação consumerista, acabavam por ser vítimas dos vícios de 
qualidade  dos  bens  ou  dos  serviços.  Como  afirma  a  doutrina,  trata-se  da  figura  do 
bysstander, ou seja, “aquelas pessoas estranhas à relação de consumo, mas que sofreram 
prejuízo em razão dos defeitos intrínsecos ou extrínsecos do produto ou do serviço”. 
(Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 9 
ed. Ada Pellegrini Grinover … [et al.]. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 208).

Rizzato Nunes, na mesma esteira de pensamento, assevera que “com 
a  criação  pelo  CDC  da  figura  do  consumidor  equiparado,  resolveu-se  qualquer 
problema que poderia existir em termos de descoberta do instituto jurídico aplicável no 
caso  de  acidente  de  consumo  envolvendo  pessoas  diversas  do  próprio  consumidor 
diretamente  interessado.  Em  outros  termos,  ocorrendo  acidente  de  consumo,  o 
consumidor  diretamente  afetado  tem  direito  à  apla  indenização  pelos  danos 
ocasionados. Todas as outras pessoas que forem atingidas pelo evento têm o mesmo 
direito”. (Curso de direito do consumidor. Nunes, Luiz Antonio Rizzatto. 2. ed. rev., mod. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 164).

Tal  como  a  doutrina,  o  STJ  tem  reconhecido  tal  qualidade  aos 
terceiros atingidos pela má prestação do serviço ou por vício do produto, como se pode 
conferir nos precedentes que se seguem:

“As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com 
o usuário,  subordinam-se aos preceitos  do Código de Defesa do 
Consumidor  e  respondem  objetivamente  pelos  defeitos  na 
prestação  do  serviço.  Precedentes.  3.  No  caso,  a  autora  é 
consumidora por equiparação em relação ao defeito na prestação 
do  serviço,  nos  termos  do  art.  17  do  Código  consumerista.  Isso 
porque prevê o dispositivo que "equiparam-se aos consumidores 
todas  as  vítimas  do  evento",  ou  seja,  estende  o  conceito  de 
consumidor  àqueles  que,  mesmo  não  tendo  sido  consumidores 
diretos,  acabam  por  sofrer  as  consequências  do  acidente  de 



consumo,  sendo  também  chamados  de  bystanders.  4.  "A 
responsabilidade  civil  das  pessoas  jurídicas  de  direito  privado 
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros 
usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, 
da Constituição Federal"  (RE 591874,  Relator(a):  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  26/08/2009, 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 
PUBLIC 18-12-2009)”. (STJ - REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  04/02/2014, 
DJe 07/04/2014)

No caso, o recorrente logrou demonstrar tal qualidade, uma vez que, 
pelo  menos  em  tese,  o  acidente  que  o  vitimou  teria  sido  provocado  por  veículo  de 
transporte  público  de  passageiros,  o  que  o  coloca  na  condição  de  consumidor  por 
equiparação. 

Superada tal  constatação, necessário enfrentar a questão relativa à 
prescrição.  No  contexto  posto  nos  autos,  parece-me  irrefutável  que  estando  o  autor 
amparado  pela  condição  de  consumidor  por  equiparação,  a  norma aplicável  deve  ser 
aquela prevista no art. 27, do CDC, que prevê o prazo prescricional de 5 anos, in verbis:

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 de sua autoria.

Sobre a discussão, o STJ já decidiu:

“1.  A  Segunda  Seção  sufragou  entendimento  no  sentido  de 
descaber a aplicação do prazo prescricional geral do Código Civil 
de 1916 (art. 177), em substituição ao prazo específico do Código de 
Defesa do Consumidor, para danos causados por fato do serviço ou 
produto (art. 27), ainda que o deste seja mais exíguo que o daquele 
(Resp  489.895/SP,  Rel.  Ministro  FERNANDO  GONÇALVES, 
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  10/3/2010).2.  As  vítimas  de 
acidentes aéreos localizadas em superfície são consumidores por 
equiparação (bystanders), devendo ser a elas estendidas as normas 
do Código de Defesa do Consumidor relativas a danos por fato do 
serviço (art. 17, CDC). 3. O conflito entre o Código de Defesa do 
Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à 
CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos 
com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser 
solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma 
que  melhor  materializa  as  perspectivas  do  constituinte  no  seu 
desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da 



relação  consumerista.  Precedente  do  STF.  4.  Recurso  especial 
provido”. (REsp 1281090/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 15/03/2012).

“DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  RESPONSABILIDADE  CIVIL 
POR FATO DO PRODUTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E 
MATERIAIS.  TABAGISMO.  PRESCRIÇÃO.  CINCO  ANOS.  1. 
Prescreve  em  cinco  anos  a  pretensão  à  reparação  pelos  danos 
causados por fato do produto (art. 27 do CDC). 2. A regra especial 
expressa no Código de Defesa do Consumidor afasta a incidência 
da norma geral prevista no Código Civil (art. 2º, §2º, da LICC). 3. 
Recurso especial provido”. (REsp 1036230/SP, Rel. Ministro VASCO 
DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 12/08/2009).

No mesmo sentido e em hipótese semelhante, o Desembargador José 
Aurélio  da  Cruz  definiu  a  aplicabilidade do  prazo  prescricional  do  CDC em ação  de 
reparação de danos promovida por consumidor por equiparação:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  ACIDENTE  DE 
TRÂNSITO.  RECONHECIMENTO  DA  OCORRÊNCIA  DA 
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  COM 
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE 
AUTORA.  PRAZO  QUINQUENAL.  OCORRÊNCIA. 
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. EMPRESA PRESTADORA 
DE SERVIÇO COMO UMA DAS PARTES. APLICAÇÃO DO CDC. 
PRECEDENTES  DO  TJPB  E  STJ.  PRESCRIÇÃO  AFASTADA. 
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE 
ORIGEM  PARA  ENFRENTAMENTO  DO  MÉRITO.  RECURSO 
PREJUDICADO.  1.  Analisando  o  artigo  17  do  CDC,  reputa-se 
consumidor  por  equiparação  o  terceiro,  estranho  à  relação  de 
consumo, que experimenta prejuízos ocasionados diretamente pelo 
acidente de trânsito, ocasionado por empresa prestadora de serviço. 
2.  "Em acidente de trânsito envolvendo fornecedor de serviço de 
transporte,  o  terceiro  vitimado  em  decorrência  dessa  relação  de 
consumo  deve  ser  considerado  consumidor  por  equiparação." 
(REsp 1125276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 07/03/2012) 3. A pretensão de 
indenização  dos  danos  experimentados  pela  autora  pode  ser 
ajuizada durante o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, prevista 
no art. 27 do CDC. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 
00085966320118150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.  JOSE 
AURELIO DA CRUZ , j. em 02-05-2016) 



Trasladando-se  o  entendimento  exposto  para  o  caso  dos  autos, 
observa-se que o acidente que vitimou o recorrente ocorrera  em 07/10/2006 (fl.  23/24), 
tendo  a  ação  sido  promovida  em  09/07/2011.  Desse  modo,  aplicando-se  a  regra  da 
prescrição quinquenal do art. 27 do CDC, conclui-se que entre a data do acidente e a da 
propositura da ação não transcorreram mais do que cinco anos, o que afasta a prescrição.

Por  fim,  ressalte-se  que  como  a  instrução  foi  interrompida  pela 
possibilidade de acordo, que não chegou a bom termo, bem assim que o autor pugnou 
pela  prova  testemunhal,  prova  esta  que  talvez  seja  crucial  para  a  solução  do  litígio, 
entendo ser impossível julgar desde logo a lide, como autoriza o art. 1.013, § 4º, do CPC.1

Expostas estas considerações, dou provimento ao recurso para anular 
a  sentença  e  afastar  a  alegação  de  prescrição,  determinando  o  retorno  dos  autos  ao 
primeiro grau para que a lide tenha seu curso normal. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  dar  provimento  ao  recurso  para  anular  a 
sentença, afastando a alegação de prescrição, 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. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, 
Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

João Pessoa, 15 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

1 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. […] § 4º Quando reformar sentença que 
reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o 
retorno do processo ao juízo de primeiro grau.




