
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002258-76.2013.815.0731
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Condomínio Manaíra
ADVOGADOS : Pedro Pires e outros
APELADA : Anicelly Santos Mendes de Araújo
ADVOGADO : Luiz Gonzaga Meireles da Silva Filho
ORIGEM : Juízo da 5º Vara Mista da Comarca de Cabedelo
JUIZ : João Machado de Souza Júnior

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  DIREITO  DO
CONSUMIDOR.  FURTO  DE  VEÍCULO  EM
ESTACIONAMENTO  DE  SHOPPING  CENTER.
DEVER  DE  GUARDA  E  VIGILÂNCIA.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  AUSÊNCIA DE
CONTRAPROVA  DA  RÉ.  INDENIZAÇÕES
DEVIDAS. DESPROVIMENTO.

-  Nos  termos  da  Súmula  nº  130,  do  STJ,  o
estabelecimento  que  permite  o  estacionamento  de
veículo em suas dependências torna-se responsável
por  qualquer  dano  causado  ao  veículo  e  aos
pertences nele armazenados, notadamente, quando
o serviço é prestado mediante cobrança.

-  Tratando-se  de  atividade  comercial  incide  a
responsabilidade  objetiva  pela  reparação  do  dano
ocorrido  nas  dependências  da  Promovida,
independentemente,  da  conduta  culposa  de  seus
proprietários,  mormente,  se  comprovada  a  relação
de causalidade entre a ação e o resultado. 

- Se, de um lado, a indenização pelo dano moral não
pode ser fonte de lucro, por outro, não pode servir de
estímulo à violação de direitos personalíssimos de
outrem. Estando a sentença em conformidade com
tais paradigmas, o valor da condenação deve ser
mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.115.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Condomínio

Manaíra,  inconformado  com  a  sentença  proferida  nos  autos  da  Ação  de

Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucro Cessantes movida por Anicelly

Santos Mendes de Araújo, na qual o Magistrado da 5ª Vara Mista da Comarca

de  Cabedelo  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  para  condenar  o

Promovido  ao  pagamento  de  uma  indenização  de  R$  2.672,90  (dois  mil,

seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavos) a título de danos materiais

e R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais.

Em suas razões recursais,  o  Apelante,  em suma,  sustentou

que não haveria provas de que os pertences da Autora tenham sido furtados,

muito menos que o fato ocorreu no estacionamento. Nesse sentido, aduziu que

não restaram caracterizados os elementos para a fixação das indenizações

estabelecidas  na  sentença.  Alternativamente,  pugnou  pela  minoração  do

“quantum” indenizatório (fls. 92/97).

Contrarrazões às fls. 102/104. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 110/111).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos,  em que pesem as afirmações feitas

pelo Recorrente, vê-se que ele, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC,

não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de juntar prova apta a

afastar a sua responsabilidade, muito embora dispusesse de todo um aparato

tecnológico  e  de  pessoal  suficiente  para  tal  mister,  como,  por  exemplo,

filmagens de câmeras de monitoramento, depoimentos de segurança etc.

Dessa forma, ocupando o Promovido a posição de prestador

de  serviços,  conforme  preceitua  o  art.  3º,  §  2º  do  Código  de  Defesa  do
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Consumidor, responde de forma objetiva, independente de culpa pelos danos

causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, por

força do inciso II, parágrafo primeiro do artigo 14 do referido codex.

De  outra  banda,  para  que  haja  o  dever  de  indenizar,

necessário se faz a existência de três requisitos, quais sejam: ação ou omissão

do agente, nexo causal e o dano. “In casu”, o dano está evidenciado, como se

extrai do Registro de Ocorrência de fls.19/20 e no ticket de estacionamento,

dando  conta  de  que  a  versão  apresentada  pela  Autora  se  mostrou

verossimilhante no sentido de que foi  vítima de furto  nas dependências do

Promovido.

Nessa senda, não há dúvida de que a atitude da Recorrente se

mostrou  decisiva  para  o  resultado  lesivo.  O  serviço  de  estacionamento  é

complementar  à  atividade  principal.  O  objetivo  do  empresário  é  oferecer

conforto  e,  com  isso,  atrair  mais  clientes.  Sem  dúvida,  o  oferecimento  de

estacionamento  faz  parte  da  estratégia  para  aumento  de  lucro,  havendo  o

dever de guarda da sociedade empresária, ainda mais quando existe cobrança

pelo serviço prestado.

O Superior Tribunal de Justiça entende pela responsabilidade

da  sociedade  empresária  que  oferece  estacionamento.  Nesse  sentido  a

Súmula nº 130:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação
de  dano  ou  furto  de  veiculo  ocorridos  em  seu
estacionamento”.

A título  meramente  ilustrativo,  transcrevo,  ainda,  o  seguinte

julgado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSUAL  CIVIL.  REVELIA.
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  Se  já  apreciada  a
questão  em decisão  pretérita  pelo  decisor  singular,  da
qual  a  recorrente  se  insurgiu  por  meio  de  agravo  de
instrumento, que não lhe foi favorável pela negativa de
seguimento,  descabe  a  renovação  do  pleito  para
conhecimento nesta instância recursal, pois já abarcada
pela preclusão consumativa. Responsabilidade civil. Furto
de veículo em estacionamento comercial. Sumula 130 do
STJ.  Dano  moral  in  re  ipsa.  Quantum  indenizatório
manutenção.  Restando  demonstrada  a  ocorrência  do
furto  do  veículo  nas  dependências  da  área  de
estacionamento do estabelecimento comercial, deve este
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indenizar  os  danos  materiais  e  morais  sofridos  pela
vítima. Dever de guarda e vigilância. Responsabilidade do
réu  que  decorre  da  falha  na  segurança  do
estabelecimento  durante  o  período  em  que  o  veículo
encontra-se  estacionado  no  local  e,  em  conseqüência,
implica  o  dever  de  indenizar.  Súmula  nº  130  do  STJ.
Situação enfrentada que ultrapassa a condição de mero
dissabor, quebrando a harmonia psíquica da vítima, o que
se  mostra  suficiente  para  caracterizar  o  abalo  moral.
Dano  moral  in  re  ipsa.  Indenização  fixada  na  origem
mantida (R$ 3.000,00), de acordo com as peculiaridades
do  caso  em  concreto,  bem  assim em  observação  aos
princípios  da  proporcionalidade  e  razoabilidade  e  a
natureza jurídica da condenação, vedada a reformatio in
pejus.  Verba  honorária.  Para  a  fixação  da  verba
honorária, o magistrado deve ater-se para os requisitos
do artigo 20, § 3º, do CPC, quais sejam, a complexidade
e o tempo da demanda, o zelo profissional e a natureza
da causa. Honorários mantidos. Negado seguimento ao
recurso. (TJRS; AC 0065204-25.2016.8.21.7000; Canoas;
Nona  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Tasso  Caubi  Soares
Delabary; Julg. 28/03/2016; DJERS 01/04/2016)

No  tocante  ao  valor  dos  danos  morais,  tem-se  que  a

indenização deve estar informada dos princípios que a regem e que visam a

prevenção e a repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de forma que não

seja tão baixa a ponto de gerar a sensação de impunidade, nem tão elevada a

ponto de caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Dessarte,  utilizando-se  dos  critérios  da  equidade  e  da

razoabilidade, tenho que a reparação indenizatória de R$ 3.000,00 (três mil

reais) fixada na Sentença não merece reparo. 

No  que  diz  respeito  aos  danos  materiais,  melhor  sorte  não

assiste ao Recorrente, devendo arcar com os prejuízos de R$ 2.672,90 (dois

mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavos), conforme fixado na

Sentença.

Isso posto, DESPROVEJO a Apelação Cível. 

É o voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.
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Presente à Sessão o 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 de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 

5


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	Relator

