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APELAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO.  ASSALTO  EM  CANCELA  DE
ESTACIONAMENTO  DE  SHOPPING  CENTER.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.  DEVER DE
SEGURANÇA  QUE  O  CONSUMIDOR
LEGITIMAMENTE  ESPERA.  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  OCORRÊNCIA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DOS  PEDIDOS.  IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DA  EXCLUDENTE  DE
RESPONSABILIDADE  POR  FORÇA  MAIOR  OU
CULPA  DE  TERCEIRO.  IMPOSSIBILIDADE.
CONDUTA  OMISSIVA  E  NEGLIGENTE  DO
ESTABELECIMENTO  COMERCIAL.
CONFIGURAÇÃO.  DEVER DE PROPICIAR A SEUS
CLIENTES INTEGRAL SEGURANÇA EM ÁREA DE
SEU  DOMÍNIO.  SITUAÇÃO  PREVISÍVEL  E
POSSÍVEL  DE  REMEDIAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS
PÁTRIOS E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Na espécie, restou incontroversa a ocorrência do assalto à
mão  armada  ocorrido  na  cancela  de  entrada  do
estabelecimento comercial.

- A discussão residiria em ser a cancela considerada interior
ou exterior do estacionamento do centro comercial. Há de se
frisar que, ao parar na entrada do estacionamento para fins
de retirar o  ticket, tendo de aguardar a sua emissão, com a
consequente  liberação  da  cancela,  o  consumidor  fica
vulnerável  à  ação  dos  larápios.  Ademais,  tal  dispositivo
eletrônico  é  instalado  no  interesse  exclusivo  do
estabelecimento comercial, para fins de controlar o  fluxo  de
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veículos  com  a  garantia  do  pagamento  pelo  uso  do
estacionamento, garantindo-lhe lucro.

-  É  cediço  que,  em se  tratando  de  estacionamento  mantido  por
estabelecimento comercial, principalmente quando se cobra por tal
serviço, configura-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14
do  CDC.  Isso  porque  os  serviços  de  estacionamento  se  pautam
pelos  princípios  da  confiança  e  da  lealdade,  assumindo  o
estabelecimento o dever de fornecer segurança aos clientes, sendo,
portanto,  responsabilizado  pelos  furtos,  roubos  e  latrocínios
ocorridos em seu interior, no qual se inclui, por óbvio, a área em
que se está instalada a cancela de entrada e de saída de veículos.

- Há  de  se  ter  em  consideração  que  a  situação  de  estresse
decorrente  de  assalto  constitui,  por  si  só,  motivo  de  forte  abalo
psíquico, independentemente de qualquer outra situação vexatória
ser demonstrada, verificando-se na espécie, o nítido caso de dano
moral in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio fato.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Augusto  Cezar  dos  Santos  Barboza  e  Liliane  Castro  VilasBoa  Gondim,
devidamente  qualificados  nos  autos,  moveram   “Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  e
Materiais”,  contra  a  Portal  Administradora  de  Bens  Ltda  (MANAÍRA  SHOPPING),
igualmente identificada, em virtude de supostos danos causados pelo roubo qualificado por uso de
arma de fogo sofrido na cancela de entrada do estacionamento da promovida, ocasião em que lhe
foram subtraídos por meliantes diversos objetos pessoais, objetivando, ao final, a condenação da
empresa demandada ao pagamento de indenização pelos abalos extrapatrimoniais e patrimonial.

Com o advento da sentença (fls. 255/262), a juíza a quo decidiu pela procedência dos
pedidos, condenando o demandado,  a título de ofensa psíquica, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), bem como ressarcimento material da importância de R$ 679,73 (seiscentos e setenta e nove
reais e setenta e três centavos).

Às  fls.  293/313,  a  empresa  promovida  apelou,  argumentando,  em  síntese,  as
excludentes  de  ilicitude  consistente  em caso  fortuito  e  culpa  de  terceiro,  contra  qual  não  tem
ingerência,  haja  vista  que  o fato  alegado  ocorreu  fora  do estacionamento  do Shopping,  isto  é,
estavam em área cuja responsabilidade pela segurança é do aparelho estatal.

Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, aduzindo não ter o autor
comprovado o abalo alegadamente sofrido, tampouco, demonstrado os danos patrimoniais.  

Des. José Ricardo Porto
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Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 346/351 e 352/355.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça não opinou quanto ao mérito do
recurso (fls. 367/368).

É o breve relatório.  

VOTO

Conforme relatado, versa a presente irresignação contra o decisório de primeiro grau
que julgou procedentes os pedidos indenizatórios contra a empresa promovida,  devido a  roubo
qualificado  por  uso  de  arma  de  fogo  sofrido  na  cancela  de  entrada  do  estacionamento  da
demandada, ocasião em que lhe foram subtraídos por meliantes diversos objetos pessoais.

Insurge-se o recorrente contra a decisório porque entende não existir prova suficiente
do fato dito lesivo, alegando caso fortuito e culpa de terceiro em virtude do fato alegado ter ocorrido
fora do estacionamento do Shopping, isto é, estavam em área cuja responsabilidade pela segurança
é do aparelho estatal.

Não tem razão o recorrente.

Prima facie,  a título de melhor esclarecimento dos fatos,  transcrevo passagem da
sentença (fls. 255/262), prolatada pela Juíza de primeiro grau, haja vista a ilustre magistrada ter
abordado com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“(…) Na petição inicial, os promoventes narraram que, ao adentrarem no
estacionamento  do  shopping  demandado,  foram  abordados  por  um
indivíduo  armado,  que  lhes  subtraiu  diversos  objetos  pessoais.  A
Litisdenunciada alegou em sua contestação que o roubo se deu na parte
externa  do  estabelecimento,  restando,  por  isso,  excluída  a
responsabilidade das demandadas.
Às fls. 252, consta cópia da certidão de ocorrência policial, em que se
relata que o fato se deu quando os promoventes iam “pegar o ticket do
estacionamento”,  ou seja,  na cancela do estacionamento,  a qual,  fica,
indubitavelmente em área integrante do estabelecimento comercial.
Insta  registrar  que  foi  movida  ação  de  exibição  de  documentos  nº
03349373200981152001,  nos  autos  da  qual  se  julgou  procedente  a
pretensão  dos  autores,  determinando  ao  Manaíra  Shopping  o
fornecimento das imagens das câmeras de segurança do dia do fato, sob
pena de haver a presunção de veracidade nos autos principais, conforme
se  verifica  na  leitura  da  sentença  e  do  acórdão  prolatados  naquele
caderno processual.
Ocorre que não há notícia nos autos  de que tenham sido as  imagens
exibidas na ação cautelar. Todavia, tal prova não se faz indispensável
para o julgamento da lide, eis que com base nas narrativas expostas na
exordial  e  contestações,  além  do  contido  no  boletim  de  ocorrência
policial, é possível verificar que resta incontroversa a existência o roubo
relatado e a sua ocorrência na entrada do estacionamento. A discussão
residiria  em  ser  a  cancela  considerada  interior  ou  exterior  do
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estacionamento do estabelecimento comercial. Há de se frisar que, ao
parar na entrada do estacionamento para fins de retirar o ticket, tendo
de aguardar a sua emissão, com a consequente liberação da cancela, o
consumidor fica vulnerável à ação dos larápios. Ademais, tal dispositivo
eletrônico  é  instalado  no  interesse  exclusivo  do  estabelecimento
comercial, para fins de controlar o fluxo de veículos com a garantia do
pagamento pelo uso do estacionamento, garantindo-lhe lucro.
(…)
É  cediço  que,  em  se  tratando  de  estacionamento  mantido  por
estabelecimento  comercial,  principalmente  quando  se  cobra  por  tal
serviço, configura-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do
CDC.  Isso  porque  os  serviços  de  estacionamento  se  pautam  pelos
princípios da confiança e da lealdade, assumindo o estabelecimento o
dever  de  fornecer  segurança  aos  clientes,  sendo,  portanto,
responsabilizado  pelos  furtos,  roubos  e  latrocínios  ocorridos  em  seu
interior, no qual se inclui, por óbvio, a área em que se está instalada a
cancela de entrada e de saída de veículos.
(…)
Consoante delineado supra, a responsabilidade civil do empreendimento
comercial  demandado  existe,  se  configurando  como  objetiva,  sendo
incabível a alegação de caso fortuito ou culpa de terceiro, justamente
porque  é  seu  dever  fornecer  a  segurança  nas  dependências  do
estabelecimento, evitando a ação de larápios e a ocorrência de roubos,
como  o  que  vitimou  os  autores,  se  consubstanciando  em  falha  do
serviço prestado.
(…)
Por fim, no concernente aos danos morais pleiteados, há de se ter em
consideração que a situação de estresse decorrente de assalto constitui,
por  si  só,  motivo  de  forte  abalo  psíquico,  independentemente  de
qualquer outra situação vexatória ser demonstrada, verificando-se na
espécie, o nítido caso de dano moral in re ipsa, ou seja, decorrente do
próprio  fato.  Nesse  sentido,  decidiu  a  Terceira  Turma  do  STJ  no
julgamento  do  RESP  nº  582.047/RS  de  Relatoria  do  Ministro
MASSAMI UYEDA,  julgado este que se encontra transcrito alhures.” -
fls. 257/261 -  Grifo nosso.

Insta destacar que, em se tratando de relação de consumo, regida pelas regras do
CDC, a obrigação do estabelecimento demandado é objetiva,  nos termos do art.  14 do diploma
consumerista.

Nesse contexto, não se cogita a culpa do promovido, basta ao autor a prova do evento
e do prejuízo sofrido, coisa que se desincumbiu satisfatoriamente mediante a juntada do boletim de
ocorrência narrando o assalto por si sofrido.

Em  contrapartida,  o  demandado  não  conseguiu  contraprovar  fatos  que
desconstituíssem  os  elementos  probatórios  apresentados  pelo  apelado,  pelo  contrário,  não  há
controvérsia acerca do assalto ocorrido na cancela de entrada da demandada.

No que tange  ao local  em que os  demandantes  foram abordados,  entendo que  é
espaço dentro da propriedade da promovida, haja vista que pela nítida divisão entre a calçada –
local público – e a cerca/local no qual os clientes entram com o carro para aguardar a abertura da
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cancela.  Inclusive,  o  fato  de  estar  parada  naquela  situação,  se  dá  justamente  para  que  seja
pressionado o botão, emitido um ticket e aberta a cancela. 

Caso não houvesse tal controle ou cobrança por parte da demandada, os clientes nem
mesmo parariam os carros quando da sua chegada.

Importante frisar que não se está atribuindo ao shopping o encargo de segurador
universal.  Apenas  entendo  que  nesta  situação,  caberia  uma  vigilância  na  parte  interna  do
estacionamento, dando maior segurança ao cliente.

Incontroverso que o ato criminoso se deu na parte de dentro do estacionamento, do
terreno da promovida, mesmo que antes da cancela.

O shopping que oferta  o serviço de estacionamento aos consumidores,  auferindo
lucros diante desta comodidade (lucro direto ou indireto), por certo deve responder pela quebra de
confiança ao consumidor, eis que a parte autora entrou no estabelecimento com a expectativa de
encontrar-se em segurança, podendo realizar suas compras com tranquilidade.

Veja-se a respeito o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA
DE  ROUBO  EM  CANCELA  DE  ESTACIONAMENTO  DE
SHOPPING CENTER. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 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 nº 130 do STJ. 2. Sob a
ótica  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  não  se  vislumbra  a
possibilidade  de  se  emprestar  à  referida  Súmula  uma interpretação
restritiva,  fechando-se  os  olhos  à  situação  dos  autos,  em  que
configurada efetivamente a falha do serviço.  Quer pela ausência de
provas quanto à segurança do estacionamento, quer pela ocorrência do
evento na cancela do estacionamento,  que se situa ainda dentro das
instalações do shopping. 3. É que, no caso em julgamento, o tribunal a
quo asseverou a completa falta  de provas tendentes  a demonstrar  a
permanência na cena do segurança do shopping; a inviabilidade de se
levar em conta prova formada unilateralmente pela ré. Que, somente
após intimada, apresentou os vídeos do evento, os quais ainda foram
inúteis em virtude de defeito; bem como enfatizou ser o local em que se
encontra a cancela para saída do estacionamento uma área de alto
risco  de  roubos  e  furtos,  cuja  segurança  sempre  se  mostrou
insuficiente.  4.  Outrossim,  o  leitor  ótico  situado  na  saída  do
estacionamento encontra-se ainda dentro da área do shopping center,
sendo  certo  que  tais  cancelas.  Com  controles  eletrônicos  que
comprovam a  entrada do  veículo,  o  seu  tempo de  permanência  e  o
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pagamento  do  preço.  São  ali  instaladas  no  exclusivo  interesse  da
administradora do estacionamento com o escopo precípuo de evitar o
inadimplemento pelo usuário do serviço. 5. É relevante notar que esse
controle  eletrônico  exige  que  o  consumidor  pare  o  carro,  insira  o
tíquete  no leitor  ótico e  aguarde a  subida  da cancela,  para  que,  só
então, saia efetivamente da área de proteção, o que, por óbvio, o torna
mais vulnerável à atuação de criminosos, exatamente o que ocorreu no
caso em julgamento.  6. Recurso Especial a que se nega provimento.
(STJ; REsp 1.269.691; Proc. 2011/0121517-9; PB; Quarta Turma; Rel.
Desig. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 05/03/2014) 

RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  EM  RAZÃO  DE  ROUBO  SOFRIDO  EM
ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - PROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO  -  FORÇA  MAIOR  OU  CASO  FORTUITO  -  NÃO
RECONHECIMENTO  -  CONDUTA  OMISSIVA  E  NEGLIGENTE
DO  ESTABELECIMENTO  COMERCIAL  -  VERIFICAÇÃO  -
DEVER  DE  PROPICIAR  A  SEUS  CLIENTES  INTEGRAL
SEGURANÇA EM  ÁREA DE SEU DOMÍNIO -  APLICAÇÃO  DO
DIREITO  À  ESPÉCIE  -  POSSIBILIDADE,  IN  CASU  -  DANO
MORAL - COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE - "DAMNUM IN
RE  IPSA”,  NA  ESPÉCIE  -  FIXAÇÃO  DO  QUANTUM  -
OBSERVÂNCIA  DOS  PARÂMETROS  DA  RAZOABILIDADE -
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I  -  É  dever  de  estabelecimentos  como  shoppings  centers  e
hipermercados zelar pela segurança de seu ambiente, de modo que não
se há falar  em força maior para eximi-los  da responsabilidade civil
decorrente de assaltos violentos aos consumidores;
II - Afastado o fundamento jurídico do acórdão a quo, cumpre a esta
Corte  Superior  julgar  a causa,  aplicando,  se  necessário,  o  direito  à
espécie;
III - Por se estar diante da figura do “damnum in re ipsa”, ou seja, a
configuração do dano está ínsita à própria eclosão do fato pernicioso,
despicienda a comprovação do dano.
IV -  A  fixação  da  indenização  por  dano  moral  deve  revestir-se  de
caráter  indenizatório  e  sancionatório,  adstrito  ao  princípio  da
razoabilidade e, de outro lado, há de servir como meio propedêutico ao
agente causador do dano;
V  -  Recurso  Especial  conhecido  e  provido.  (REsp  582.047/RS,  Rel.
Ministro  MASSAMI  UYEDA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
17/02/2009, DJe 04/08/2009) Grifo nosso

As decisões dos Tribunais Pátrios seguem o mesmo posicionamento, senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO À
MÃO  ARMADA  EM  ENTRADA  DE  ESTACIONAMENTO  DE
SHOPPING CENTER. DANOS MORAIS E MATERIAIS.  PROVAS
SUFICIENTES. 1. Caso em que a parte autora foi vítima de roubo no
estacionamento da parte requerida. Utilização de arma de fogo pelos
assaltantes. Ocorrência do crime incontroversa. Mesmo que o veículo
estivesse localizado antes da cancela da entrada, já estava dentro da
propriedade da demandada,  ou seja,  não se  encontrava mais na via
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pública.  2.  Elementos  probatórios  suficientes  a  demonstrar  apenas
parte dos danos materiais. 3. Afastada a alegação de caso fortuito ou de
força maior, porquanto o roubo em estacionamento determina quebra
de confiança do consumidor. Dever da ré de oferecer segurança aos
clientes. 4. Danos morais in re ipsa. Inexistindo critérios objetivos de
fixação do valor  para indenizar  a autora pelo dano moral,  cabe ao
magistrado delimitar quantias ao caso em concreto. Valor mantido em
R$ 6.000,00 (seis mil reais). Deram parcial provimento à apelação da
autora e negaram provimento ao recurso do réu. Unânime. (TJRS; AC
0273880-75.2016.8.21.7000;  Cachoeirinha;  Nona  Câmara  Cível;  Rel.
Des.  Jorge  Alberto  Schreiner  Pestana;  Julg.  14/12/2016;  DJERS
24/01/2017)

AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  ROUBO  DE  CLIENTE  NO
ESTACIONAMENTO DO SHOPPING. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DEVER DO FORNECEDOR DE ZELAR PELA SEGURANÇA DOS
BENS E PESSOAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA
DE  EXCLUDENTE  DE  RESPONSABILIDADE.  PREJUÍZOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  DEVER  DE  INDENIZAR.  O
estabelecimento comercial, que oferece estacionamento, responsabiliza-
se por eventual furto/roubo em seu interior, vez que possui a obrigação
de garantir a segurança dos seus clientes dentro de suas dependências
(inteligência da Súmula nº 130,  do STJ).  Tratando-se de relação de
consumo,  nos  termos do  art.  14,  do  CDC,  o  fornecedor  de  serviços
responde,  independentemente  de  culpa,  pela  reparação  dos  danos
causados  aos  consumidores  por  defeitos  relativos  à  prestação  dos
serviços, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido
o serviço defeituoso ou ser  a culpa exclusivamente da vítima ou de
terceiro. A ocorrência de assaltos deve ser considerada fortuito interno
àquele  que  oferece  serviço  de  estacionamento,  posto  que  o  risco  de
roubos é inerente à atividade da guarda de veículos.  Comprovada a
ocorrência e extensão dos danos materiais, esses devem ser ressarcidos
à vítima. Presume-se a lesão a direito  de personalidade e,  portanto,
existência de danos morais,  nos casos de insegurança e violação da
integridade  física  e  patrimonial  do  consumidor.  A  fixação  da
indenização por danos morais deve ser realizada com razoabilidade e
proporcionalidade. (TJMG;  APCV 1.0024.12.047746-8/001;  Rel.  Des.
Estevao Lucchesi; Julg. 17/10/2017; DJEMG 20/10/2017)  .Grifo nosso.

Importante  registrar,  que  a  prática  de  golpes  e  roubos  em  estabelecimentos
comerciais é, cada vez mais, uma realidade tristemente percebida em nosso dia-a-dia, configurando,
pois, situação amplamente previsível e por isso mesmo remediável, não se podendo então cogitar de
caso fortuito ou força maior, tampouco culpa exclusiva de terceiro.

Portanto, ao não disponibilizar sistema de segurança adequado em suas instalações,
mister  que  lhe  cabia,  contribui  a  requerida,  por  omissão,  para  o  surgimento  dos  gravames
reclamados, assim caracterizado está o defeito do serviço, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, do
CDC.

Dessa forma, verificados tanto o ato ilícito quanto o liame causal, deve a parte autora
ser indenizada pelos prejuízos suportados.
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O  abalo  moral  puro,  diante  de  sua  natureza  jurídica  singular,  não  comporta  os
mesmos meios de prova objetivos inerentes ao dano patrimonial, haja vista que ocorre no íntimo da
pessoa que se vê tolhida no livre gozo de seu direito.

Sabe-se  que  o  dano  extrapatrimonial  é  precisamente  aquele  que  atenta  contra  a
imagem e o prestígio que o indivíduo desfruta perante a coletividade, dando margem a nódoas em
sua  honra  e  ao  aviltamento  da  auto-estima;  corolário  dessa  subjetividade,  a  difícil  (ou  até
impossível)  comprovação  do achaque  por  meio  de  documentos,  perícia  técnica  ou  depoimento
testemunhal.

Nessa  direção,  precedentes  amplamente  sedimentados  no  STJ  e  nesta  Corte,  ao
privilegiarem a doutrina de que o dano moral existe in re ipsa, satisfazendo a sua demonstração a
simples ocorrência do ato ilícito em si, cujo prejuízo impingido à vítima se presume.

Afinal,  é  do  conhecimento  de  todos,  além de  questão  de  bom senso,  os  efeitos
danosos e aterrorizadores de se achar submetido, impotente, a um assalto a mão armada, o que não
se trata de maneira alguma de meros dissabores ou aborrecimentos.

Dito isto, tenho que não merece prosperar a presente irresignação recursal.

Com base  nessas  considerações,  DESPROVEJO  O RECURSO,  para  manter  a
sentença vergastada em todos os seus termos. 

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  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti Cléa Marinho
Costa Lopes, Procuradora 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 abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
        RELATOR

                                                                             J/06 – R J/01

Des. José Ricardo Porto
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