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Conforme 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".

O dano material deve ser indenizado na proporção de
sua demonstração pelo prejudicado.

Em relação à prestação fixada a título de dano moral,
deve-se  atentar  para  o  seu  fim  pedagógico  de
desestimular  a  repetição  da  conduta,  assegurar  certo
alento ao ofendido que minimize as agruras suportadas,
de acordo com a capacidade econômica de quem deve,
de  modo a  não causar  sua  ruína,  e  nem patrocinar  o
enriquecimento sem causa.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade  em  negar
provimento ao recurso. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo Bompreço
Supermercados do Nordeste S/A,  contra sentença (fls.  137/144) proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por  Roberto
Rodrigues de Lima.

A  sentença  julgou  procedentes  os  pedidos  iniciais,
condenando a empresa ao pagamento de R$ 2.499,00 (dois mil quatrocentos
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e noventa e nove reais), a título de danos materiais, com correção monetária
pelo INPC, e juros de mora de 1% desde a citação. A condenação em danos
morais foi no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC e
com juros de 1% a contar do evento danoso. 

Em suas razões, fls. 146/163, o recorrente sustenta que  1)
as alegações do autor estão desacompanhadas de provas efetivas dos danos,
bem como as notas fiscais relativas aos bens subtraídos estão em nome de
terceiros;  2)  os  depoimentos  das  testemunhas  trazidas  pelo  demandante
não comprovam o furto, tendo em vista que nenhuma delas presenciou o
fato 3) não há nexo causal entre os danos alegados e o Bompreço 4) não
houve  omissão  ou  negligência  da  empresa,  já  que  esta  demonstrou  ter
adotado todos os meios possíveis para zelar pela segurança dos clientes.  

Por  fim,  pede  o  provimento  recursal  para  que  sejam
julgados  improcedentes  os  pedidos  exordiais.  Em caso de  entendimento
contrário ao provimento, pugna pela redução do valor indenizatório e do
percentual fixado a título de honorários advocatícios. 

Contrarrazões, fls. 195/199.

A Procuradoria de Justiça, sem opinar sobre o mérito da
causa, manifesta-se apenas pelo prosseguimento do feito, fls. 224/225.

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora

Ao  revés  dos  argumentos  suscitados  pela  empresa
apelante, a situação fática narrada na inicial está seguramente comprovada
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nos autos.

O  autor  juntou  cópia  do  cupom  fiscal  (fls.  17)  das
compras  realizadas  no  dia  do  fato  e,  ao  contrário  do  que  afirmou  a
recorrente, a testemunha Vanusa Giomete Barbosa de Lima (fls. 122), estava
no estabelecimento da promovida e presenciou todo o desenrolar logo após
o acontecimento. Vejamos:

“Que  conheceu  o  autor  no  dia  do  fato;  que  tinha  ido  ao

supermercado  olhar  algumas  promoções;  que  estava  no

estacionamento quando viu  uma confusão e  o  autor  totalmente

desnorteado;  que o  autor  se  fazia  acompanhar de  sua esposa e

duas filhas pequenas que choravam porque tinham levado suas

bonecas;  que  próximo  ao  local  fica  instalada  uma  câmera  de

segurança; que sugeriu ao autor que fosse ver as filmagens; que

acompanhou  o  autor  até  a  recepção,  quanto  o  vigilante  se

aproximou e informou que as câmeras não estavam funcionando;

que o vigilante chegou a informar que ouviu o alarme do carro;

que o autor informou que tinham levado uma câmera fotográfica e

que era seu instrumento de trabalho; que o autor informou ainda

que vivia de fotografar;”

Ademais, o autor comprovou que a câmera subtraída era
de sua propriedade. Não obstante a nota fiscal (no valor de R$ 2.499,00, fls.
18) esteja em nome de Odon Estevão de Lima, o objeto foi repassado para o
demandante, conforme documento de fls. 30. Colaciona também recibos e
provas (fls. 21/24) de que prestava serviço como fotógrafo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
inclusive com súmula a respeito, as instituições comerciais a exemplo de
shoppings, supermercados e congêneres, respondem pelos danos ou furto
de veículos ocorridos em seus estacionamentos.
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A responsabilização engloba a preservação do veículo,
consequentemente dos pertences que esteja em seu interior. O que deve ser
averiguada  é  a  expectativa  oferecida  pela  empresa,  como  vigilância,
câmeras,  disponibilidade  e  outros  fatores  que  inclusive  influenciam  na
captação de clientes. É o moderno entendimento da Corte Superior, veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO

POR  DANOS  MORAIS.  FURTO  DE  VEÍCULO  EM

ESTACIONAMENTO  DE  SUPERMERCADO.  LEGÍTIMA

EXPECTATIVA  DE  SEGURANÇA  POR  PARTE  DO

CONSUMIDOR.  AUSÊNCIA  DE  CIRCUNSTÂNCIAS

CONCRETAS  APTAS  AO  RECONHECIMENTO  DA

RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  FORNECEDOR.  RECURSO

EXCLUSIVO  DO  CONSUMIDOR.  DANOS  MATERIAIS

MANTIDOS  EM  RAZÃO  DO  PRINCÍPIO  DO  NON

REFORMATIO IN PEJUS. 1. Ação ajuizada em 25/10/2007. Recurso

especial interposto em 22/02/2012 e atribuído a esta Relatora em

26/08/2016. Julgamento: CPC/1973. 2. O propósito recursal consiste

em definir  se  o  furto  de  veículo  pertencente  a  consumidor  nas

dependências  do  estacionamento  fornecido  por  supermercado

configura dano moral indenizável.  Antes,  porém, de examinar o

cabimento da compensação por danos morais na hipótese, faz-se

necessário avaliar se está caracterizada a responsabilidade civil do

estabelecimento  pelo  evento  danoso.  3.  Tradicionalmente,  a

jurisprudência  desta  Corte  entende  que  os  estabelecimentos

comerciais  e  congêneres  que  fornecem  estacionamento  aos

veículos de seus clientes respondem objetivamente por danos,

furtos  ou  roubos.  O  entendimento  -  que  foi  consolidado  na

Súmula 130/STJ - é de que a disponibilização do estacionamento

constitui  mecanismo  de  captação  de  clientela  para  o

estabelecimento,  que,  em  troca  dos  benefícios  indiretos  que

aufere,  deve  zelar  pela  segurança  dos  veículos  dos
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consumidores,  suportando  os  riscos  inerentes  à  comodidade

oferecida. 4.  Contudo,  essa  orientação,  que  se  fundamenta  na

teoria  do  risco-proveito,  acaba  por,  automaticamente  e  sem

quaisquer  outras  considerações,  transferir  o  risco  de  dano  ou

subtração  do  veículo  para  o  mantenedor  do  estacionamento,

risco esse que, a princípio,  é do proprietário do bem. 5.  Além

disso,  a  teoria  do  risco-proveito,  aplicada  sistematicamente,

implica  a  presunção  de  que  o  risco  assumido  por  qualquer

estabelecimento,  assim  como  o  proveito  decorrente  do

estacionamento, é uniforme e invariável, o que não condiz com a

realidade  econômica-social,  tão  dinâmica  e  multifacetada.  6.

Nesse  contexto,  entende-se  que  a  responsabilidade  do

estabelecimento  por  danos  ou  subtrações  de  veículos  em

estacionamentos  deve  ser  aferida  casuisticamente,  cabendo  ao

julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do

estabelecimento  e  seu  estacionamento  são  aptas  a  gerar,  no

consumidor-médio, razoável expectativa de segurança. 7. Se esse

conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar

que  havia  razoável  expectativa  de  segurança  por  parte  do

consumidor-médio,  a  responsabilidade  do  estabelecimento  ou

instituição  estará  configurada,  assentando-se  o  nexo  de

imputação  na  frustração  da  confiança  a  que  fora  induzido  o

consumidor.  8.  Dentre  as  circunstâncias  relevantes,  podem ser

citadas (sem qualquer intuito de exaurimento): pagamento direto

pelo uso do espaço para estacionamento; natureza da atividade

exercida (se empresarial ou não, se de interesse social); ramo do

negócio;  porte  do  estabelecimento;  nível  de  acesso  ao

estacionamento (fato de o estacionamento ser ou não exclusivo

para clientes ou usuários do serviço); controle de entrada e saída

por meio de cancelas ou entrega de tickets; aparatos físicos de

segurança  na  área  de  parqueamento  (muros,  cercas,  grades,

guaritas e sistema de vídeo-vigilância); presença de guardas ou

vigilantes  no  local;  nível  de  iluminação. 9.  No  particular,
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contudo,  verifica-se  a  ausência  de  circunstâncias  concretas

relativas  ao  modo  de  operação  do  supermercado  e  do

estacionamento  contíguo,  sem  as  quais  não  é  possível  aferir

eventual  violação  da  razoável  expectativa  de  segurança  do

consumidor na hipótese, de modo a legitimar a responsabilização

do estabelecimento. 10. Não obstante, em homenagem ao princípio

do non reformatio in pejus e considerando que o recurso especial

foi  interposto  exclusivamente  pelo  consumidor,  mantém-se  a

condenação do supermercado ao pagamento dos danos materiais.

11.  Recurso  especial  não  provido.  (STJ  -  REsp 1426598/PR,  Rel.

Ministra  NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA TURMA, julgado em

19/10/2017, DJe 30/10/2017) destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -

FURTO  DE  VEÍCULO  EM  ESTACIONAMENTO  DE

SUPERMERCADO -  DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU

PROVIMENTO  AO  RECLAMO.  INSURGÊNCIA  DA  RÉ.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). 2. No caso concreto, o Tribunal a quo,

com base no suporte fático apresentado nos autos,  decidiu pela

presença dos requisitos ensejadores da reparação civil. A reforma

de tal entendimento requer o reenfrentamento do arcabouço fático

da  causa,  atraindo,  no  caso,  a  incidência  da  Súmula  7/STJ.  3.

Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 850.198/RN,
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Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,  QUARTA TURMA,  julgado  em

12/09/2017, DJe 15/09/2017) destaquei

In casu, conforme já citado na narrativa da testemunha e
inclusive argumentado nas razões do apelo, o estabelecimento dispunha de
vigilância,  câmeras,  etc.,  o  que  de  fato  gerou  justa  expectativa  para  o
consumidor ao escolher o estabelecimento.

Diante do esposado,  corretas as condenações impostas
pelo Juízo a quo. 

Quanto à lesão material, o valor fixado foi relativo à nota
fiscal  colacionada,  R$  2.499,00  (dois  mil  quatrocentos  e  noventa  e  nove
reais). Assim, nesse ponto não há o que ser alterado.

Em relação aos danos morais, o Juízo sentenciante fixou
em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor da reparação.

Pois bem.

No tocante à prestação fixada a título  de dano moral,
deve-se atentar para o seu fim pedagógico de desestimular a repetição da
conduta,  assegurar  certo  alento  ao  ofendido  que  minimize  as  agruras
suportadas,  de  acordo  com  a  capacidade  econômica  de  quem  deve,  de
modo  a  não  causar  sua  ruína,  e  nem  patrocinar  o  enriquecimento  sem
causa.

No caso concreto, verifico que o valor arbitrado deu-se
dentro dos preceitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse  sentido,  vejamos precedente  deste  Tribunal,  em
situação fática semelhante, onde o TJPB majorou para R$ 7.000,00 (sete mil
reais) o valor dos danos morais sofridos pela autora. A seguir, transcrevo a
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ementa do julgado:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - Apelação Cível - Ação de
indenização  por  danos  morais  -  Arrombamento  de  veículo  -
Estacionamento -  Dever de  guarda -  Dano moral  configurado -
Critérios  para  fixação  -  Princípio  da  razoabilidade  e
proporcionalidade - Observância - Indenização - Provimento. - 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, compensar a vítima
e  inibir  a  repetição  da  conduta  ilícita  pelo  ofensor.  (TJPB  -
ACÓRDÃO  do  Processo  Nº  00006941320148150251,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  ABRAHAM  LINCOLN  DA
CUNHA RAMOS , j. em 15-08-2017)

Por fim, os honorários advocatícios, arbitrados em 15%
sobre  valor  da  condenação,  mostram-se  plenamente  condizentes  com  o
trabalho da advogada e dentro dos parâmetros dispostos na Lei Processual.

Com essas considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO, mantendo a sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de fevereiro
de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  Participaram do
julgamento a Exma.  Desa.  Maria  das Graças Morais  Guedes (relatora),  o
Exmo. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque e o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa,  juiz  convocado para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
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Benevides.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 28 de fevereiro  de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes                        
          R E L A T O R A
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