
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N. 0039368-82.2013.8.15.2001.
ORIGEM: Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital..
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Julianny Patrícia da Costa Lira. 
ADVOGADO: Fábio Vinícius Maia Trigueiro (OAB/PB n. 16.027).
APELADA: Novo Rumo - Motores e Peças Ltda.
ADVOGADO: Getúlio Bustorff Feodrippe Quintão (OAB/PB n. 3.397).

EMENTA:  AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO.  INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE UMA
MOTOCICLETA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO SERVIÇO. ENTREGA DO BEM
ADQUIRIDO  A  TERCEIRO  SEM  A  AUTORIZAÇÃO  DA  ADQUIRENTE.
IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  CONSUMIDORA  QUE  CELEBROU  O
CONTRATO  CIENTE  DE  QUE  O  BEM  HAVIA  SIDO  ENTREGUE  A
TERCEIRO.  ASSUNÇÃO DOS RISCOS.  CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
FATOR  OBSTATIVO  DO  NEXO  DE  CAUSALIDADE.  DEVER  DE
MITIGAÇÃO  DOS  PRÓPRIOS  PREJUÍZOS.  PRINCÍPIO  DO  DUTY  TO
MITIGATE THE LOSS.  VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.  PRECEDENTES
DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO.

1. A responsabilidade civil do prestador será elidida caso configurado algum dos
fatores  obstativos  do  nexo  de  causalidade,  dentre  eles,  o  fato  exclusivo  do
consumidor,  nos  termos  do art.  artigo  14,  §  3º,  II,  do CDC, assim entendida  a
autoexposição intencional da própria vítima ao risco ou ao dano,  por haver ela,
ainda que inconscientemente, assumido as consequências de sua conduta.

2 É dever do credor agir de modo a mitigar seus próprios prejuízos, abstendo-se de
formalizar a aquisição de um bem que reputa haver sido extraviado, sob pena de,
caso opte por agravar desnecessariamente o dano suportado para propor demanda
indenizatória, violar o princípio do  duty to mitigate the loss, dimensão da boa-fé
objetiva. Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1201672/MS e do REsp 1325862/PR.

VISTO, relatado e discutido o presente Recurso de Apelação interposto nos
autos da Ação pelo Rito Ordinário autuada sob o n. 0039368-82.2013.8.15.2001,
cuja lide é integrada pela Apelante Julianny Patrícia da Costa Lira e pela Apelada
Novo Rumo - Motores e Peças Ltda.

ACORDAM os  Desembargadores  integrantes  da  Quarta  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Voto  do  Relator, em conhecer  da  Apelação  e  negar-lhe
provimento.

VOTO.



Julianny  Patrícia  da Costa  Lira  interpôs  Apelação  contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca desta Capital,  f.  131/134, nos
autos da Ação pelo Rito Ordinário, por ela proposta em desfavor da Novo Rumo -
Motores e Peças Ltda., em que foi julgado improcedente o pedido, ao fundamento
de que não é devido o pagamento de qualquer indenização por danos morais ou
materiais  pela  Apelada,  posto  que  não  restou  provado  nos  autos  que  o  suposto
evento  danoso  relatado  na  Petição  Inicial,  concernente  à  entrega  à  terceiro  da
Motocicleta adquirida pela Apelante, f. 23/27, foi causado por vício do serviço por
ela prestado, condenando a Apelante ao adimplemento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da
causa, suspensa exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, f. 139/146, alegou que a Apelada deve ser responsabilizada
pelos danos materiais e morais decorrentes da entrega desautorizada à terceiro da
Motocicleta por ela adquirida, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de f.
24/26, e pela inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, devendo
haver o ressarcimento integral de R$ 13.349,44 (treze mil, trezentos e quarenta e
nove reais e quarenta e quatro centavos), destinados à aquisição do bem, além de
uma compensação pecuniária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pugnando pelo
provimento do Apelo e pela reforma da Sentença, para que o pedido seja julgado
procedente.

Contrarrazoando, f. 149/158, a Apelada afirmou que a Apelante, tal como
em outras  demandas em deduziu  pretensões  análogas  à  deduzida nesta,  pretende
locupletar-se  ilicitamente,  porquanto  o  terceiro  que  ela  afirma  desconhecer,
responsável por receber a Motocicleta adquirida, é, na verdade, seu companheiro, o
que justifica o fato de ela haver permanecido pagando as parcelas da operação de
crédito avençada por quase ano, razão pela qual, a despeito do que é alegado, o bem
não foi extraviado, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

A  Apelação  é  tempestiva  e  está  dispensada  de  vir  instruída  com  o
comprovante do recolhimento do preparo recursal,  pelo que,  presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, dela conheço.

Resulta demonstrado nos autos que a Apelante adquiriu, por meio de um
Contrato de Alienação Fiduciária, celebrado em 27 de outubro de 2011, f. 24/26,
uma  Motocicleta  CG  125  FAN,  Marca  Honda,  Fabricação  2011,  Modelo  2012,
Chassi  9C2JC4120CR510512,  Cor  Preta,  no  valor  de  R$  6.826,40  (seis  mil,
oitocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), havendo o pagamento de R$
400,00 (quatrocentos reais) na data da subscrição da avença e o parcelamento do
restante  em 48  (quarenta  e  oito)  prestações  mensais  de  R$  269,78  (duzentos  e
sessenta e nove reais e setenta e oito centavos). 



Nos  termos  da  Certidão  de  Ocorrência  Policial  que  instruiu  a  Petição
Inicial,  f.  28/29, a Apelante alega que, em 18 de outubro de 2011, foi à sede da
Empresa Apelada e lá foi comunicada que o Senhor denominado “Evaldo” havia
retirado,  em seu nome,  a  Motocicleta  que  viria  ser  objeto,  nove dias  depois,  do
Contrato de Alienação Fiduciária por ela subscrito.

Conforme está assentado no Termo de Audiência de f. 113/114, a Apelante
conhece o Senhor “Evaldo”, posto que alegou em Juízo que ele foi o responsável por
intermediar  a  aquisição  da  Motocicleta,  recolhendo  seus  documentos  pessoais
necessários  à  avença,  além de  havê-la  deixado  no estabelecimento  comercial  da
Apelada para a formalização do Contrato de Alienação Fiduciária do bem.

Também foi dito na Audiência, desta feita pelo preposto da Apelada: (I) que
a Apelante, durante a negociação, apresentou o Senhor “Evaldo” como sendo seu
companheiro; (II) que ele sempre telefonava, questionando acerca da liberação do
bem; (III) que, na oportunidade em que lhe foi entregue a Motocicleta, ele exibiu os
documentos pessoais da Apelante; (IV) que a Apelante foi, posteriormente, buscar o
respectivo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, f. 27.

Registre-se que,  apesar  de não haver  ocorrido  a  resolução do mérito  da
controvérsia  suscitada  nos  autos,  o  pedido  de  percebimento  de  indenização  por
danos  materiais  e  morais  pelo  alegado  extravio  foi  deduzido,  pela  Apelante  em
desfavor  da  Apelada,  nos  autos  de  três  outras  demandas  propostas  perante  os
juizados especial cíveis deste Tribunal, ao longo do ano de 2012, f. 42/55, período
em que as prestações mensais referentes à aquisição da Motocicleta não deixaram de
ser adimplidas, f. 34/39.

Conquanto a entrega do bem a terceiro seja fato incontroverso nos autos,
podendo ser, a priori, qualificado como vício do serviço na relação de consumo1, a
responsabilidade civil do prestador será elidida caso configurado algum dos fatores
obstativos do nexo de causalidade, dentre eles, o fato exclusivo do consumidor, nos
termos  do  art.  artigo  14,  §  3º,  II,  do  CDC2,  assim  entendida  a  autoexposição

1 Relação de consumo. […] No caso dos autos, é fato incontroverso que houve a entrega equivocada
da motocicleta Honda XRE 300 CC, adquirida pela Autora junto à Ré, tendo sido a mesma entregue
a outro comprador e a parte autora recebido o bem pertencente a terceiro. Prepostos da Ré que não se
certificaram  da  numeração  dos  chassis  das  motocicletas  vendidas  ao  efetuarem  as  respectivas
entregas. Falha na prestação do serviço. [...] (TJRJ, Apelação n. 0022240-55.2013.8.19.0023, Desa.
Ana  Maria  Pereira  de  Oliveira,  Julgamento  em  05.05.2016,  Vigésima  Sexta  Câmara
Cível/Consumidor).

2 RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO
DE  CAUSA  E  EFEITO.  EXCLUSÃO  DA  RESPONSABILIDADE  DO  FORNECEDOR.
SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DA DEMANDA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA O
artigo 14, § 3.º, II, do Código de Defesa do Consumidor define a culpa exclusiva (fato exclusivo da
vítima)  como  causa  excludente  da  responsabilidade  do  fornecedor  nos  acidentes  de  consumo,
hipótese que é a dos autos, caracterizando-se a culpa do autor na não observância da troca do O pelo
Q na confecção da placa do seu carro.  Apelação provida em parte.  (TJPR - 10ª C.Cível  -  AC -
640090-8 - Curitiba -  Rel.: Albino Jacomel Guerios - Unânime -  J. 18.03.2010).

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  EDUCACIONAIS.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.  NÃO CONFIGURAÇÃO.1.  Cuida-se  de  ação



intencional  da  própria  vítima  ao  risco  ou  ao  dano,  por  haver  ela,  ainda  que
inconscientemente, assumido as consequências de sua conduta.

Na lide em julgamento, a partir dos documentos que instruíram a Petição
Inicial, infere-se que a Apelante, ao celebrar o Contrato de Alienação Fiduciária de f.
24/26, em 27 de outubro de 2011, já estava ciente de que a Motocicleta objeto da
avença havia sido entregue ao Senhor “Evaldo”,  porquanto,  segundo seu próprio
depoimento perante a Polícia Civil do Estado da Paraíba, f. 28/29, tal fato lhe foi
informado pela Apelada no dia 18 do mesmo mês, razão pela qual, não havendo nos
autos prova da existência de qualquer vício de vontade, é razoável concluir-se que

indenizatória fundada em propaganda enganosa que levou o autor a inscrever-se em curso oferecido
pela sociedade educacional ré, mas não reconhecido pelo MEC.2. A prejudicial de prescrição não
prospera. Incide, na hipótese, o prazo prescricional enunciado no artigo 27, do CDC. Contudo, ao
contrário do que alega a recorrente, o termo inicial para o cômputo do prazo é a conclusão do curso
pelo autor e não a data da publicação da propaganda reputada como enganosa.3. A relação jurídica
formada entre o prestador de serviços educacionais e seu aluno é de consumo, submetendo-se aos
ditames do Código Consumerista. A responsabilidade civil é, portanto, objetiva, cujos pressupostos
são  a  conduta  ilícita,  o  dano  e  o  nexo de  causalidade.  O  artigo  12,  parágrafo  3º,  do  Diploma
Consumerista  elenca  as  hipóteses  em  que  essa  responsabilidade  é  afastada,  quais  sejam,  fato
exclusivo  de  terceiro,  fato  exclusivo  da  vítima/consumidor  e  fortuito  externo.4.  O  conjunto
probatório  é  sólido  e  harmônico,  convergindo  para  conclusão  que,  de  fato,  houve  propaganda
enganosa,  ou  seja,  que  a  sociedade  educacional  promoveu  divulgação  de  curso  técnico  com
contornos  de  graduação.  A  notícia  veiculada  em  jornal  de  grande  circulação  (Folha  Dirigida),
notadamente entre estudantes, cujo conteúdo não fora impugnado pelo recorrente, referia que "com o
curso politécnico, o aluno poderá prestar concursos de nível superior, fazer cursos de mestrado e ou
doutorado".  Tal  veiculação  gera  nos  potenciais  consumidores  expectativas  específicas  acerca  do
curso, as quais não foram atendidas pela sociedade educacional.5. O Superior Tribunal de Justiça
também já se manifestou no sentido de que "o CDC dispõe que toda informação ou publicidade,
veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos
ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a
que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o
contrato que vier a ser celebrado.(.)" (Resp 341405 / DF, Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 03/09/2002).6. A autonomia da universidade que, com efeito, é garantida pela lei
9.394//96,  disciplinadora  das  diretrizes  e  bases  da  educação  nacional,  não  justifica  ou  permite
veiculação de propaganda que conduza os consumidores à conclusão de que obterão do curso algo
diverso daquilo que a sociedade educacional pode, de fato, oferecer.7. O dano moral é flagrante. O
aluno investiu tempo e dinheiro, além de dedicação ao curso, para ao final, deparar-se com situação
de incerteza quanto ao reconhecimento pelo MEC e pelo CREA-RJ. Evidentemente, o aborrecimento
ultrapassa o transtorno cotidiano e atinge a dignidade do consumidor. Precedentes desta Corte.8.
Recurso desprovido. (TJRJ, Apelação n. 0101167-14.2007.8.19.0001, Des(a). Mônica Maria Costa
Di Piero, Julgamento: 19/05/2009 - Oitava Câmara Cível).

CIVIL -  INDENIZAÇÃO -  HOSPITAL -  MÉDICO -  NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO -
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CRIANÇA NASCIDA MORTA - DANO MORAL -
CARACTERIZAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR - FIXAÇÃO. 1- A relação jurídica
envolvendo paciente e nosocômio é de consumo, respondendo a instituição, de forma objetiva, pelos
eventuais danos causados ao consumidor pelo defeito na prestação do serviço (art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor). 2- Tratando-se de responsabilidade objetiva - igualmente denominada de
responsabilidade independentemente de culpa-, cumpre à pretensa vítima demonstrar o ato ocorrido,
a existência do dano e o nexo causal (ou de imputação) entre o ato e o resultado lesivo. 3- Mesmo na
responsabilidade objetiva é indispensável o nexo de causalidade (ou de imputação) entre a conduta
dita ilícita e o resultado. As causas de exclusão do nexo causal - caso fortuito ou força maior, fato
exclusivo da vítima ou de terceiro - têm igualmente aplicação na responsabilidade objetiva. 4- A
responsabilidade do médico deve ser apurada com base na culpa subjetiva. 5- O ato de não prestar o
adequado e  pronto  atendimento à  parturiente,  fazendo exigências  indevidas  por  se tratar  de  um
hospital da rede conveniada ao SUS, resultando em parto no corredor do prédio, causa inegável e



todos  os  riscos  decorrentes  da  entrega  do  bem  a  um  terceiro  foram  por  ela
assumidos.

Ainda  que  o  recebimento  do  bem  por  terceiro  haja  ocorrido  sem  sua
anuência ou mesmo sua ciência, caberia à Apelante, na fase que pré-contratual -
quando  ainda  não  lhe  era  exigida  qualquer  prestação  pecuniária  -  ,  recusar  a
celebração  do  negócio  jurídico  com a  Apelada,  agindo  de  modo  a  mitigar  seus
próprios prejuízos, entretanto, ao formalizar a aquisição de um bem que alega haver
sido extraviado, pagando o valor de entrada e as parcelas mensais por quase um ano,
optou  por  agravar  desnecessariamente  o  dano  suportado  e  propor  demanda
indenizatória, em incontroversa violação ao princípio do  duty to mitigate the loss,
dimensão da boa-fé objetiva3.

Assente-se  que,  ante  o  fato  de  a  Apelante  haver  optado  livremente  por
celebrar o contrato, a alegada inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes no
ano de 2013, f. 40, em razão de débitos advindos da operação de crédito por ela
contratada, importa em exercício regular de direito da instituição financeira credora,
pelo que não refuta as conclusões deduzidas neste Julgamento4

irrespondível dor, sofrimento, constrangimento e humilhação, enfim dano moral, diante da sensação
de frustração e impotência,  sofrimentos que,  fugindo à normalidade,  interferem intensamente no
comportamento  psicológico  do  indivíduo  e  de  sua  família,  causando-lhes  aflição,  angústia  e
desequilíbrio em seu bem estar. 6- Não demonstrada a culpa do médico, especialmente a negligência
no atendimento, não há que se falar no dever de indenizar. 7- A avaliação dos danos morais, para fins
indenizatórios, é tarefa das mais difíceis impostas ao magistrado, que deve, assim, em cada caso
concreto,  levar  em consideração  as  condições da vítima e  do ofensor,  o  grau  de dolo ou culpa
presente na espécie, bem como a extensão dos prejuízos morais ocasionados, atendendo sempre à
dupla finalidade da condenação, que é a de punir o autor do ilícito, de forma a desestimulá-lo de
praticar  futuramente atos  semelhantes,  e  a  de compensar  o ofendido pelo constrangimento,  pelo
sofrimento e pela dor que indevidamente lhe foram impostos, evitando, sempre, que o ressarcimento
se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de não
retribuir o mal causado pela ofensa.  (TJMG -  Apelação Cível 1.0701.03.039127-3/001, Relator(a):
Des.(a) Maurício Barros , 11ª Câmara Cível, julgamento em 22/05/2006, publicação da súmula em
21/07/2006).

3 “O princípio duty to mitigate the loss conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de
mitigação pelo credor de seus  próprios  prejuízos,  buscando,  diante  do inadimplemento  do
devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir
suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e
violando deveres anexos aos contratos (v.g:  lealdade, confiança ou cooperação),  agravando, com
isso, a situação do devedor,  é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas.” (STJ, REsp
1201672/MS,  Rel.  Ministro  Lázaro  Guimarães  (Desembargador  Convocado do  TRF 5ª  Região),
Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

“(…) aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como
decorrência da boa- fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss,  um dever de mitigar o
próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal  ou contratual  deve
proceder  a  medidas  possíveis  e  razoáveis  para  limitar  seu  prejuízo.  É consectário  direto  dos
deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha
inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de
se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a
toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade.” (STJ, REsp 1325862/PR, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 10/12/2013).

4 “Como ultimo exemplo contemporaneo relativo à culpa ou fato exclusivo do consumidor, no
caso de existencia de divida, é perfeitamente licita a inscriçao do nome do devedor em



Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  nego-lhe  provimento,  abstendo  de
majorar  os  honorários  advocatícios  fixados  na  Sentença,  nada  obstante  a
sucumbência recursal da Apelante, por já estarem no patamar máximo legal.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

cadastro de inadimplentes, o que constitui exercicio regular de direito por parte do credor.”
(TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpçao. Manual de direito do consumidor:
direito material e processual. Rio de Janeiro: Forense; Sao Paulo: METODO, 2017. p. 126).


