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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
FURTO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM FRENTE
A  EMPRESA  COMERCIAL.  LOCAL  PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA  DE  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
IRRESIGNAÇÃO.  AUTOR  QUE  NÃO  SE
DESINCUMBIU  EM  DEMONSTRAR  OS  FATOS
CONSTITUTIVOS  DE  SEU  DIREITO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Nos  termos  da  jurisprudência  pátria,  o
estabelecimento  comercial  não responde pelo  furto
de veículo ocorrido em estacionamento público e de
acesso  livre  e  irrestrito  à  população,  embora
localizado nas suas imediações.

- “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR
TURMA  RECURSAL  DE  JUIZADO  ESPECIAL.
RESOLUÇÃO  N.  12/2009.  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  FURTO  DE  VEÍCULO  EM
ESTACIONAMENTO  PÚBLICO.  DANO  MORAL.
NÃO  CABIMENTO.  RESPONSABILIDADE  DO
ESTADO.  INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  N.
130/STJ.  1.  O  estabelecimento  comercial  não  é
responsável  pela  reparação  de  dano  ou  furto  de
veículo  ocorrido  em  estacionamento  público  e  de
acesso livre e irrestrito à população, ainda que esteja
localizado em suas proximidades. Inaplicabilidade da
Súmula  n.  130/STJ.  2.  Reclamação  procedente.
(STJ;  Rcl  26.735;  Proc.  2015/0214035-1;  DF;
Segunda Seção; Rel. Min. João Otávio de Noronha;
DJE 11/09/2015) '

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.
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ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Flávio Alves de Souza,  contra

sentença que julgou improcedente o pedido formulado na indenizatória proposta em face

da AMBEV – Companhia de Bebidas das Américas, condenando a parte promovente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00

(mil reais), observado o art. 12 da Lei n.º 1060/50.

Em suas  razões,  o  apelante  alega,  em resumo,  que  o  demandado  teria

responsabilidade sobre sua motocicleta, uma vez que havia estacionado em área aberta,

privativa aos clientes e guardado por vigilante. Ao final, requer o provimento do apelo.

Nas contrarrazões, ofertadas às fls. 71/77, o recorrido aduz que a AMBEV

não teve nenhuma relação com o dano causado ao apelado, restando inexistente o dever

de reparar e,  ainda, ausente o ato ilícito.  Ao final,  requer a manutenção da sentença

recorrida.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo

desprovimento do recurso (fls. 89/92).

É o relatório. 

VOTO

O apelante aclama que deveria o promovido responsabilizar-se pelo furto do

veículo relatado na inicial, defendendo que, mesmo tendo ocorrido em área aberta, o local

era privativo aos clientes, sendo, inclusive, guardado por vigilante.
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Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça,  “A empresa

responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos

em seu estacionamento.”

Ocorre que, na hipótese, o promovente não provou ter sido sua motocicleta

subtraída no estacionamento da empresa demandada, motivo pelo qual não se aplica, à

hipótese telada, a súmula citada no parágrafo anterior.

Vejamos o que consta da certidão de ocorrência policial, encartada as fls.

07:

“Que no dia 13/03/2013 foi trabalhar em sua motocicleta YBR, cor
vermelha,  placa  MNP  8719,  chassi  9C6KE042040018425,  e
tentou  estacionar  dentro  da  empresa  (AMBEV);  que  o
funcionário não permitiu que o declarante colocasse a moto
dentro do local, então o declarante estacionou a motocicleta
na  frente  da  empresa;  que  quando  retornou  hoje,  notou  que
haviam furtado a motocicleta.(...)” 

Pois bem, se o autor declara ter sido impedido de permanecer dentro do

estacionamento da AMBEV, significa que colocou sua motocicleta na área externa da

empresa, onde inexiste a responsabilidade pela reparação do furto do veículo.

Por isso, compreendo que a sentença deve ser integralmente mantida, nos

termos da fundamentação destacada:

“  (…) analisando as declarações da parte autora em certidão de
ocorrência policial (fls. 07), verifica-se que o autor declarou que foi
impedido de estacionar dentro do estabelecimento da ré, tendo,
portanto, estacionado em frente da empresa. Não há razão para
afastar  a legitimidade da prova trazida aos autos pelo  autor,  a
qual foi produzida para demonstrar a ocorrência dos fatos.
Partindo dessa premissa, tem-se que o  veículo estacionado em
área externa da empresa, não cria a presunção de confiança e
segurança  ao  cliente,  ao  contrário  do  que  se  espera  em
estacionamento cercado, com controle de entrada e saída e sob
vigilância, considerado privado.
Percebe-se que a parte autora não logrou êxito em provar que a
promovida  oferece  estacionamento  em  área  própria,  com  o
objetivo  de  fornecer  comodidade  e  segurança  à  clientela,  de
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forma que possa assumir a guarda do veículo e responsabilizar-se
por furto ocorrido.
Tal conclusão se extrai, também, do próprio fato de que o autor,
inicialmente,  procurou  estacionar  a  motocicleta  dentro  de
estacionamento  fechado  oferecido  aos  funcionários,  conforme
alegado na inicial,  demonstrando que a ré não oferece espaço
destinado  ao  estacionamento  de  veículos  pertencentes  aos
clientes nas dependências da empresa, com a mesma segurança
esperada  de  estacionamento  privativo,  não  havendo,  assim,
responsabilidade  quando  o  veículo  é  estacionado  apenas  nas
proximidades e não no interior de estacionamento.(fls. 59/60)

Esse posicionamento está de acordo com a jurisprudência pátria. Vejamos:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  Furto  de  motocicleta  quando  se
encontrava em terreno de propriedade da demandada.  Terreno
que, conquanto cercado, não é disponível para estacionamento.
Inexistência  de  controle  de  entrada  e  saída  de  veículos  e  de
serviço  de vigilância.  Pretensão  julgada  improcedente.  Recurso
desprovido.  Se  o  terreno  da  empresa  ré  não  é  destinado  ao
parqueamento de veículos de seus empregados e/ou visitantes,
se não há controle de entrada e saída nem serviço de vigilância,
não responde ela pela reparação do dano decorrente de furto de
motocicleta que lá fora estacionada. (TJSC; AC 2015.027665-0;
Jaraguá  do  Sul;  Segunda  Câmara  de  Direito  Civil;  Rel.  Des.
Newton Trisotto; Julg. 26/10/2015; DJSC 29/10/2015; Pág. 355) 

RECURSO  ORDINÁRIO  DA  RECLAMANTE.  DO
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO
DE PROVA TESTEMUNHAL.  PRECLUSÃO. DA LEITURA DA
ATA  DE  AUDIÊNCIA,  VERIFICA-SE  QUE  A  RECLAMANTE
NÃO  SE  OPÔS  AO  ENCERRAMENTO  DA  INSTRUÇÃO,
TAMPOUCO  CONSIGNOU  SEU  PROTESTO  EM  ATA,
OPERANDO-SE, PORTANTO, A PRECLUSÃO. DESTA FEITA,
NÃO  PODE  A  PARTE,  SOMENTE  EM  SEDE  DE  RAZÕES
RECURSAIS,  VIR  ALEGAR  QUE  O  MAGISTRADO  A  QUO
RECUSOU  A  OITIVA  DE  SUAS  TESTEMUNHAS.  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  FURTO  DE  MOTOCICLETA  DA
RECLAMANTE ESTACIONADA EM VIA PÚBLICA. DEVER DE
GUARDA E VIGILÂNCIA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE
DA  EMPRESA  NÃO  CONFIGURADA.  INDENIZAÇÃO
INDEVIDA. Não restando comprovado nos autos qualquer indício
de haver a reclamada concorrido com culpa ou com qualquer ato
ilícito que pudesse desencadear o furto do veículo da autora, de
se  manter  a  decisão  de  origem  a  sentença  que  indeferiu  os
pedidos de indenização por danos materiais  e morais.  Recurso
conhecido  e  improvido.  (TRT  7ª  R.;  ROPS  0001737-
27.2014.5.07.0002; Primeira Turma; Rel. Des. Emmanuel Teófilo
Furtado; Julg. 13/05/2015; DEJTCE 15/05/2015; Pág. 84 

O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu nesse sentido:
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RECLAMAÇÃO.  ACÓRDÃO  PROLATADO  POR  TURMA
RECURSAL  DE  JUIZADO  ESPECIAL.  RESOLUÇÃO  N.
12/2009. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM
ESTACIONAMENTO  PÚBLICO.  DANO  MORAL.  NÃO
CABIMENTO.  RESPONSABILIDADE  DO  ESTADO.
INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  N.  130/STJ.  1.  O
estabelecimento comercial não é responsável pela reparação de
dano ou furto de veículo ocorrido em estacionamento público e de
acesso livre e irrestrito à população, ainda que esteja localizado
em suas proximidades. Inaplicabilidade da Súmula n. 130/STJ. 2.
Reclamação procedente. (STJ; Rcl 26.735; Proc. 2015/0214035-
1; DF; Segunda Seção; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE
11/09/2015) 

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo incólume

a decisão recorrida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de maio
2016.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J07/J04
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