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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009023-26.2012.815.0011.
ORIGEM: 5.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Companhia Brasileira de Distribuição – Extra Hipermercados.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior.
APELADO: Jefferson Trajano Basílio.
ADVOGADO: Manoel Félix Neto.

EMENTA:  APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  FORNECEDOR  DO  SERVIÇO.
SÚMULA  N.º  130  DO  STJ.  DANOS  MATERIAIS  COMPROVADOS.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O fornecedor é responsável pela reparação de danos em veículo do consumidor
ocorridos em seu estacionamento, ainda que o serviço seja prestado gratuitamente.
Inteligência da Súmula n.º 130 do STJ.

2.  A  colisão  entre  veículos,  ocorrida  em  estacionamento  de  estabelecimento
empresarial, por si só, não configura dano moral indenizável.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0009023-26.2012.815.0011, na Ação de Indenização por Danos Materiais
e Morais em que figuram como Apelante a Companhia Brasileira de Distribuição –
Extra Hipermercados e como Apelado Jefferson Trajano Basílio.

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

VOTO.

A  Companhia  Brasileira  de  Distribuição  –  Extra  Hipermercados
interpôs  Apelação contra  a  Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da 5.ª  Vara  Cível  da
Comarca desta Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais em face dela ajuizada por  Jefferson Trajano Basílio, f. 64/67, que, após
rejeitar  a preliminar  de ausência de documentos indispensáveis à propositura da
ação, julgou procedente o pedido para condená-la a pagar ao Autor, ora Apelado,
indenização no valor  de R$ 450,00 pelos danos materiais  resultantes  da colisão
ocorrida em seu veículo, em estacionamento por ela fornecido, e R$ 5.000,00, a
título de reparação pelo dano moral daí decorrente, com juros de mora de 1% ao
mês, incidentes desde a citação, e correção monetária a partir do efeito prejuízo, ao
fundamento de que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano
em  veículo  ocorrido  em  seu  estacionamento  e  de  que  restaram  provados  os
elementos  da  responsabilidade  civil,  condenando-a,  ainda,  ao  pagamento  dos



honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas  razões,  f.  69/83,  alegou  que  não  há  prova  da  ocorrência  dos
alegados danos materiais e de que o fato danoso ocorreu em seu estacionamento ou
que o veículo do Apelado lá se encontrava no dia do suposto abalroamento.

Sustentou que a conduta narrada é insuficiente para configurar dano moral
e  argumentou,  para  o  caso  de  ser  outro  o  entendimento  desta  Câmara,  que  a
indenização foi fixada em valor excessivo.

Requereu  a  reforma  da  Sentença  para  que  o  pedido  seja  julgado
improcedente  ou,  subsidiariamente,  para que  a  indenização por  dano moral  seja
reduzida para R$ 1.000,00.

Contrarrazoando, f. 90/93, o Apelado argumentou que o cupom fiscal por
ele colacionado comprova sua presença no estabelecimento da Apelante no dia do
fato danoso e defendeu que a situação em análise lhe ocasionou abalo psicológico
intenso e que a indenização foi fixada em valor proporcional ao dano, requerendo,
ao final, o desprovimento do Apelo.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  98/101,  pugnou  pelo  desprovimento  do
Apelo, ao argumento de que restaram provados os danos alegados, tratando-se, no
seu dizer, de hipótese de responsabilidade objetiva.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, f. 68, e o preparo foi recolhido, f. 85, pelo que,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só
não sendo responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consubstanciada  na  Súmula  n.º  130,  é  firme  no sentido  de  que  o  fornecedor  é
responsável pela reparação de danos em veículo do consumidor ocorridos em seu
estacionamento, ainda que o serviço seja prestado gratuitamente1.

1 AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  ROUBO  EM  ESTACIONAMENTO  DE  SUPERMERCADO.  FORTUITO  EXTERNO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA
SÚMULA  DO  STJ.  INOVAÇÃO.  INADMISSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA  A  FUNDAMENTO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  SÚMULA  182/STJ.  NÃO
PROVIMENTO. 1. “A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde
objetivamente pelos furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos
benefícios  financeiros  indiretos  decorrentes  desse  acréscimo  de  conforto  aos  consumidores,  o
estabelecimento  assume  o  dever  –  implícito  em  qualquer  relação  contratual  –  de  lealdade   e
segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da Súmula 130 do STJ”
(REsp 1269691/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 5/3/2014). […] (STJ, AgRg
no AREsp 386.277/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL



Isso porque é decorrência lógica do dever de guarda o dever de assegurar,
também, a incolumidade do veículo2.

O Apelado comprovou, por meio de fotografias, f. 10, a existência do dano
em seu automóvel, e o cupom fiscal de f. 11 indica que, na data do fato, 31 de
março de 2012, ele realizou compras no estabelecimento empresarial da Apelante.

A  única  testemunha  inquirida,  por  sua  vez,  f.  62,  afirmou  haver
presenciado o momento em que um outro veículo, por ela não identificado, durante
uma manobra, colidiu de ré com o carro do Apelado.

A  Apelante,  por  outro  lado,  não  se  desincumbiu  do  ônus  de  provar
quaisquer  dos  elementos  excludentes  de sua  responsabilidade  civil,  tais  como a
inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do Apelado ou de terceiro.

Extrai-se  dos  recibos  encartados,  f.  12/13,  que  o  Apelado despendeu a
quantia  de  R$  450,00  para  reparo  do  prejuízo,  pelo  que  resta  suficientemente
provado o alegado dano material.

Não há prova,  contudo,  de lesão a direito da personalidade ou de forte
abalo psicológico ou emocional apto a gerar dano moral.

Embora o Apelado tenha provado a ocorrência do prejuízo em seu veículo,

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO DE CAMINHÃO
EM  ESTACIONAMENTO  GRATUITO.  FACILIDADE  OFERECIDA  POR  POSTO  DE
COMBUSTÍVEL.  REEXAME  FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA
07/STJ.  RESPONSABILIDADE  DO  FORNECEDOR  POR  DANOS  CAUSADOS  NO
ESTACIONAMENTO. MATÉRIA CONSOLIDADA NA SÚMULA 130/STJ. ADEQUAÇÃO DA
DECISÃO  AGRAVADA.  MANUTENÇÃO  PELOS  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.
AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO  (STJ,  AgRg  no  AREsp  609.976/SE,  Rel.  Ministro
PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  17/12/2015,  DJe
02/02/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE
FACULDADE  PRIVADA  SEM  FINS  LUCRATIVOS.  RESPONSABILIDADE  DA
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO  PELOS  DANOS  MATERIAIS  VERIFICADOS.  AGRAVO
REGIMENTAL  IMPROVIDO.  1.  As  instituições  privadas  de  ensino,  assim  como  os
estabelecimentos estritamente comerciais, devem, nos termos da Súmula n. 130/STJ, indenizar os
proprietários de veículos furtados quando referido ato ilícito tenha ocorrido em seu estacionamento,
ainda  que  o  serviço  seja  prestado  gratuitamente  e  que  não  haja  vigilância.  2.  A  ausência  de
finalidade  lucrativa  não  interfere  no  exame  da  questão.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento  (STJ,  AgRg no  REsp 1408498/SC,  Rel.  Ministro  MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).

2 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTABELECIMENTO EXPLORADOR
DE  ATIVIDADE  DE  ESTACIONAMENTO  E  LAVA-RÁPIDO.  ROUBO  DO  VEÍCULO.
DEVER  DE  GUARDA.  RISCO  DA  ATIVIDADE.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  SUMULA  130  DO  STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO.  1.  “O  estabelecimento  comercial  que  recebe  o  veículo  para  reparo  em  suas
instalações é responsável pela sua guarda com integridade e segurança , não se configurando
como excludente da obrigação de indenizar a ocorrência de roubo mediante constrangimento por
armas  de  fogo,  por  se  cuidar  de  fato  previsível  em  negócio  dessa  espécie,  que  implica  na
manutenção de loja de acesso fácil, onde se acham automóveis e equipamentos de valor.” (REsp n.
218.470/SP,  Rel.  Ministro  ALDIR  PASSARINHO  JUNIOR,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
27/03/2001, DJ 20/08/2001) 2. […] (STJ, AgRg no REsp 1235168/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).



não demonstrou que, em decorrência desse fato, sofreu agressão a sua honra ou a
quaisquer direitos da personalidade por conduta atribuível à Apelante.

O simples fato da colisão entre os veículos, por si só, se não aliado a outros
fatos desabonadores ou lesivos à personalidade do consumidor, é insuficiente para
configuração de dano moral indenizável.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento para,
reformando a Sentença, afastar a condenação da Apelante ao pagamento de
indenização por dano moral, mantendo o capítulo referente ao dano material.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes a
pagar, individualmente, metade do valor das custas processuais, observada a
suspensão de que trata o art. 98, § 3.º, do CPC/20153 quanto ao Apelado, por
ser ele beneficiário da gratuidade da justiça, f. 16, e, em razão da vedação de
compensação, contida no § 14 do art. 85 daquele Código4, mantenho em 20%
sobre o valor da condenação os honorários advocatícios de sucumbência, sendo
10% devidos pelo Apelante ao advogado do Apelado e 10% pelo Apelado ao
causídico do Apelante, observada, mais uma vez, quanto a este, a suspensão
prevista no referido § 3.º do art. 98.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  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, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

3 Art. 98. […] § 3.º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade  e somente poderão  ser  executadas se,  nos 5 (cinco)  anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-
se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

4 Art. 85. […] § 14 Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação
em caso de sucumbência parcial.


