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–  A questão  ora  analisada  se  insere  nas
relações  de  consumo  e  como  tal  deve
receber o tratamento previsto no Código de
Defesa  do  Consumidor.  Assim,  deve
responder  a  empresa  pelos  danos
decorrentes da má prestação dos serviços,
que venha a causar ao consumidor.

–  "A empresa responde, perante o cliente,
pela reparação de dano ou furto de veículo
ocorridos em seu estacionamento" (Súmula
130, STJ). 

–  Para  a  quantificação  da  indenização,
incumbe ao magistrado analisar a extensão
do dano, o comportamento dos envolvidos,
as  condições  financeiras  do  ofensor  e  a
situação da vítima, para que a indenização
não se torne fonte de enriquecimento sem
causa  ou  inexpressiva,  a  ponto  de  não
atender aos fins a que se propõe, qual seja,
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compensar a vítima e inibir a repetição da
conduta ilícita pelo ofensor. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, dar provimento à apelação
cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.

R E L AT Ó R I O

ROUSSIENE  BORGES  DA  NÓBREGA
ajuizou  “ação  de  reparação  por  danos  morais”,  em  face  de  LOJAS
AMERICANAS,  alegando,  em  síntese,  que,  durante  suas  compras  no
estabelecimento  comercial,  teve  seu  veículo,  que  se  encontrava  no
estacionamento da empresa, arrombado, tendo sido subtraído de sua posse o
um som da marca Pioneer, o pneu de suporte, a chave de roda e o “macaco”.

Afiançou,  na  sua  peça  inaugural,  que
solicitou as imagens da câmera de segurança do estabelecimento, ao que não
obteve sucesso, visto que lhe foi dito que a câmera não abrangia o local onde
o veículo estava estacionado. Pugnou, assim, pela condenação da promovida
em indenização de danos materiais e morais.

Juntou documentos às fls. 09/24.

Citada,  a  ré  não  ofereceu  contestação,
conforme certidão de fl. 33v. 

O  julgador  primevo  julgou  parcialmente
procedente  o  pedido  formulado  pela  autora,  condenando  a  promovida  a
restituir o valor de R$ 2.438,90 (dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e
noventa centavos), a título de danos materiais,  corrigido monetariamente e
com juros de mora de 1% ao mês a partir  da data do evento danoso (fls.
47/48).

Irresignada, a autora interpôs apelação (fls.
50/53), pugnando pela reforma da r. sentença, requerendo o arbitramento de
indenização a título de danos morais.

Instada a se manifestar,  a D. Procuradoria
de Justiça ofertou Parecer (fls. 60/63), não se pronunciando sobre o mérito da
lide, por entender ausente o interesse público em questão.
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É o relatório.

V O T O

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto
por ROUSSIENE BORGES DA NÓBREGA, alegando, em suas razões, que a
situação narrada nos autos ensejaria o pagamento de indenização por danos
morais, em virtude da preocupação que o ocorrido gerou na autora, estando
esta gestante ao tempo do fato.

Inicialmente,  insta  registrar  que  é  fato
incontroverso nos autos que o carro da autora (veículo modelo Celta,  ano
2013, cor cinza e placa OFY 7707) fora arrombado dentro do estacionamento
da empresa promovida, tendo sido subtraído da proprietária um som da marca
Pioneer, o pneu de suporte, a chave de roda e o “macaco”.

O caso é de fácil deslinde, pois indene de
dúvidas que a empresa promovida é responsável por furtos ocorridos em seu
estacionamento, conforme previsão normativa do art.14 da lei consumerista e
art. 927 do Código Civil, conforme “in verbis”. 

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços
responde, independentemente  da  existência  de
culpa, pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores  por  defeitos  relativos  à  prestação  dos
serviços,  bem  como  por  informações  insuficientes  ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

 E:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em
lei,  ou  quando  a  atividade  normalmente  desenvolvida
pelo autor do dano 
implicar,  por  sua  natureza,  risco  para  os  direitos  de
outrem.”

Além  disso,  a  Súmula  130  do  Superior
Tribunal de Justiça diz afirma:

"a empresa responde, perante o cliente, pela reparação
de  dano  ou  furto  de  veículo  ocorridos  em  seu
estacionamento". 

Da leitura dos dispositivos acima, conclui-se
que o fornecedor do produto responde de forma objetiva pela reparação dos
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danos  causados  aos  consumidores  pelos  defeitos  relativos  a  sua  má
prestação,  bem como em caso de dano ou furto  a  veículo  que esteja  no
estacionamento da empresa. 

Como se verifica nos autos, resta evidente
a falha na prestação do serviço por parte da demandada. Estando o veículo
sob os cuidados da empresa promovida, esta passa a ter o dever de guarda,
tendo  inteira  responsabilidade  sobre  qualquer  dano  que  venha  a  ocorrer.
Importante  ressaltar  que  tal  responsabilidade  independe  de  ser  o
estacionamento pago ou gratuito.

É  clarividente  que  a  má  prestação  do
serviço  da  apelada,  que  não  cumpriu  satisfatoriamente  a  sua  obrigação,
interferiu negativamente no estado psicológico da autora, circunstância que
considero bastante para produzir abalo moral.

Sobre  a  matéria,  colaciono  os  seguintes
julgados:

INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -
ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - FURTO
DE VEÍCULO -  RESPONSABILIDADE AQUILIANA -
DANOS  MORAIS  -  CARACTERIZAÇÃO.  Segundo
dicção da  Súmula  130,  editada pelo  colendo Superior
Tribunal  de  Justiça,  ""a  empresa  responde,  perante  o
cliente,  pela  reparação  do  dano  ou  furto  de  veículo
ocorridos  em  seu  estabelecimento"".  O  dever  de
indenizar,  nestes  casos,  não  tem  por  fundamento  a
existência  de  possível  contrato  de  depósito  entre  as
partes, mas a obrigação de guarda e vigilância assumida
pelo responsável pelo estacionamento, na medida em que
cria para o usuário uma legítima expectativa quanto à
proteção,  à  segurança  proporcionada  ao  veículo  ali
deixado.  É  irrelevante  o  fato  de  ser  gratuito  o
estacionamento,  sendo  que  tal  fato  não  ilide  a
responsabilidade  pelos  veículos  furtados  em  seu
estacionamento.  O furto de veículo em estacionamento
disponibilizado por hipermercado, segundo a regra da
experiência comum, causa aborrecimentos à vítima do
ato  ilícito,  indenizáveis  a  título  de  danos  morais.
Apelações  principal  e  adesiva  não  providas.  V.v.  O
'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser a
causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em
seu  valor  que  perca  o  sentido  de  punição.  (TJ-MG
102450710312080011  MG  1.0245.07.103120-8/001(1),
Relator:  ROGÉRIO MEDEIROS,  Data de Julgamento:
18/09/2008,  Data  de  Publicação:  04/11/2008)  (grifo
nosso)

Ainda:
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AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS  -  FURTO
DE  VEÍCULO  -  ESTACIONAMENTO  -  DEVER  DE
GUARDA  -  DANO  MORAL  -  CONFIGURAÇAO  -
SENTENÇA MANTIDA.  O furto de veículo automotor
no  estacionamento  de  local  de  compras  ultrapassa  o
mero  aborrecimento  cotidiano  e  gera  o  dever  de
indenizar -  O  dano  moral  é  caracterizado  pela  lesão
sofrida, por pessoa, física ou jurídica, em certos aspectos
da sua personalidade, em razão de investidas injustas de
outrem,  atingindo-a  na  esfera  íntima da  moralidade  e
afetividade, causando-lhe constrangimentos. Aplicável o
disposto na 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".(TJ-MG  -  AC:  10079083990469001
MG,  Relator:  Newton  Teixeira  Carvalho,  Data  de
Julgamento: 16/01/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014) (grifo nosso)

Desse modo, tenho por configurado o dano
moral, suscetível de compensação através do pagamento de indenização.

Para  a  quantificação  da  indenização,
incumbe ao magistrado analisar alguns aspectos para se chegar a um valor
justo, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos,
às  condições  financeiras  do  ofensor  e  à  situação  da  vítima,  para  que  a
indenização não se torne fonte de enriquecimento sem causa. Por outro lado,
o “quantum” indenizatório não pode ser inexpressivo, a ponto de não atender
aos fins a que se propõe, qual seja, compensar a vítima e inibir a repetição da
conduta ilícita pelo ofensor. 

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:

“Na  reparação  do  dano  moral,  o  juiz  determina,  por
eqüidade,  levando em conta as circunstâncias de cada
caso,  o  quantum  da  indenização  devida,  que  deverá
corresponder  à  lesão  e  não  ser  equivalente,  por  ser
impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do
dano  moral  é  um  misto  de  pena  e  satisfação
compensatória.  Não se  pode negar sua  função:  penal,
constituindo  uma  sanção  imposta  ao  ofensor;  e
compensatória,  sendo  uma  satisfação  que  atenue  a
ofensa  causada,  proporcionando  uma  vantagem  ao
ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida,
procurar  atender  as  necessidades  materiais  ou  ideais
que  repute  convenientes,  diminuindo,  assim,  seu
sofrimento”.1

 
Diante do quadro delineado nos autos, fixo

o valor da indenização por danos morais no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), incidindo correção monetária contada a partir da decisão (Súmula 362,

1 A Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev./de 1996, p. 9
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STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento), a partir da citação, importância
esta, plenamente suportável  pela empresa apelada e suficiente para trazer
algum conforto e compensação à autora.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO ao
apelo, fixando o valor a título de indenização por danos morais no patamar de
R$ 7.000,00  (sete  mil  reais),  acrescidos  de correção monetária  contada a
partir da decisão (Súmula 362, STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento),
tendo como termo inicial  a citação,  mantendo a decisão nos seus demais
termos.

.
É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo. Des. Luís Sílvio Ramalho Júnior e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 15 de agosto de 2017. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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