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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0009321-42.2012.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
RENATA CRISTINA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados STOP 
BANK ESTACIONAMENTOS LTDA, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e 
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao 
recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Jose Cretella Neto (OAB 139472).", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MIGUEL BRANDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO COSTA.

São Paulo, 5 de abril de 2017.

RÔMOLO RUSSO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0009321-42.2012.8.26.0001
Apelante: Renata Cristina de Jesus 
Apelados: Stop Bank Estacionamentos Ltda, Tokio Marine Seguradora S/A e 
Carrefour Comercio e Industria Ltda
Comarca: São Paulo
Voto nº 18.852

Ação indenizatória. Danos materiais e morais. 
Roubo de automóvel em estacionamento de 
supermercado. Relação jurídica marcada pela 
aplicabilidade da legislação de consumo. Ato 
ilícito consumado dentro do perímetro de 
abrangência do supermercado. 
Verossimilhança das alegações da 
consumidora. Comprovação de 
comparecimento ao estabelecimento 
comercial na data dos fatos e reclamo, por 
escrito, solicitando providências a respeito 
do roubo. Inversão do ônus da prova (art. 6º, 
VIII do CDC). Responsabilidade objetiva do 
estabelecimento pelo fato do serviço (art. 14, 
§ 1º do CDC). Dever de guarda e segurança. 
Fortuito interno. Responsabilidade solidária 
da empresa administradora do 
estacionamento e do supermercado. Danos 
morais. Exposição a situação violenta e 
traumática (roubo a mão armada). Quantum 
indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Valor 
satisfatório para cumprir a dupla função 
atinente ao caráter dissuasório e a não 
configurar enriquecimento ilícito (art. 953, 
parágrafo único do Código Civil). Danos 
materiais. Veículo recuperado. Dano 
emergente correspondentes às avarias à 
lataria e painel, além do valor dos pertences 
que estavam no interior do veículo (estepe, 
pneus, rodas, bateria, DVD e GPS). Lucros 
cessantes correspondentes aos dias que 
autora não pode trabalhar. Não comprovação 
de que o uso de automóvel era essencial à 
profissão ou que sua demissão se deu em 
decorrência da perda do veículo. Ausência de 
nexo causal. Lucros cessantes afastados. 
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Lide secundária. Procedência. Apólice que 
não inclui cobertura aos danos morais. 
Contrato que, por outro lado, abrange os 
objetos e acessórios internos do veículo. 
Honorários advocatícios. Não cabimento. 
Ausência de resistência à denunciação da 
lide. Sentença reformada. Recurso 
parcialmente provido.

Da r. sentença (fls. 383/385) que julga 
improcedente; apela a autora vencida postulando a reforma do 
julgado.

Em suas razões recursais (fls. 436/462), 
assevera, em síntese, que à hipótese deve ser provida a 
inversão do ônus da prova (art. 6º CDC) já que buscou 
comprovar que estava no estabelecimento da data dos fatos e 
que teve seu veículo subtraído. Alega que a apelada deveria ter 
fornecido as imagens do ocorrido de forma a cumprir com o que 
dispõe o art. 333, II do CPC/73. Sustenta que a inversão da 
carga probante deve ocorrer frente a hipossuficiência da 
apelante frente a apelada. Aduz que é necessário que se aplique 
à espécie a teoria dinâmica do ônus da prova. Requer o 
provimento do apelo.

Recurso isento de preparo e respondido 
(fls. 466/480 e 486/501).

Sobreveio V. Acórdão (fls. 543/550) que 
deferiu a inversão do ônus da prova e converteu o julgamento 
em diligência para determinar que a apelada Carrefour exibisse a 
filmagem atinente à data dos fatos. 

Intimada, a pessoa jurídica manifestou-se 
no sentido da impossibilidade de exibição das imagens de 
segurança visto que estas ficam armazenadas pelo período 
máximo de 10 (dez) dias (fls. 556). 

A autora manifestou-se a respeito da 
negativa, ressaltando que a apelada tomara ciência do roubo do 
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veículo apenas 5 dias após a data dos fatos e que a despeito da 
ciência, entendeu por bem se desfazer as filmagens (fls. 
561/565)

É o relatório.

Do roubo nas dependências do 
estabelecimento comercial e da responsabilidade civil objetiva 
das apeladas

Trata-se de ação indenizatória por danos 
materiais e morais na qual a autora pretende ser ressarcida dos 
prejuízos sofridos em função de alegado roubo, ocorrido em 
20/10/2011, em estacionamento disponibilizado para 
consumidores pela corré Carrefour e administrado pela corré 
Stop Bank. 

Como seu veículo foi recuperado pela 
Polícia Militar, a autora pretende a reparação da quantia de R$ 
11.647,56 pelos danos causados ao veículo, além do valor de R$ 
2.848,00 pelos objetos presentes no interior do veículo. 

Requer, ainda, o ressarcimento da quantia 
de R$ 8.816,00 a título de lucros cessantes por ter sido demitida 
de seu emprego e indenização por danos morais.

Como já frisado no Acordão de fls. 
543/550, a existência de relação de consumo é patente e está 
marcada pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor 
(arts. 2º e 3º do CDC), sobretudo pela necessária inversão do 
ônus da prova a que se refere o art. 6º, inciso VIII, do CDC, 
diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência 
técnica da autora.

Nesse ponto, é fundamental considerar 
que a autora alega ter sido abordada por pelo menos cinco 
indivíduos portando armas de fogo, os quais levaram seu 
automóvel, com as compras efetuadas na data e todos os seus 
demais pertences. 
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Daí extrai-se a hipossuficiência técnica da 
autora em comprovar de forma cabal a ocorrência dos fatos, 
além do local onde o roubo efetivamente ocorreu.

Dessa forma, a exibição em juízo das 
imagens de segurança do local, pelas corrés, assumiu cabal 
importância para o deslinde do feito, dada a peculiaridade da 
espécie.

Noutra quadra, enquanto do conjunto 
probatório nota-se que, já em 25/10, a autora havia entrado em 
contato com a preposta da corré Stop Bank (Silvia) relatando os 
fatos, tais como relatados nesta exordial (fls. 47), as corrés não 
apresentaram qualquer meio probante capaz de elidir tal 
narrativa. 

Em benefício de seus próprios interesses, 
era ônus processual das apeladas produzir quaisquer outros 
mecanismos de prova, tais e quais a gravação de imagens dos 
fatos ou testemunhas1 oculares, sobretudo com o intuito de 
comprovar sua tese contestatória.

Ao contrário, mesmo tendo ciência dos 
fatos 5 dias após o ocorrido  prazo no qual, segundo a própria 
apelada Carrefour, as gravações ainda estariam disponíveis em 
seu sistema interno , não preservaram a gravação do sistema 
de segurança para corroborar que o roubo não ocorrera após a 
passagem do veículo pela cancela de segurança.

Ainda que assim não fosse, na peculiar 
hipótese, analisando as fotos do local acostadas aos autos (fls. 
329), é possível verificar que após a cancela de segurança existe 
via de aproximadamente 100m até um portão com a placa de 
entrada para o supermercado. 

Aliás, a própria corré indicou na fotografia 

1 Verificou-se, às fls. 370/371, que as apeladas se mantiveram inertes para apresentarem 
róis de testemunhas, decorrendo in abilis o prazo processual e operando-se a preclusão 
consumativa do ato.
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de fls. 329 que a autora fora abordada entre a cancela de 
controle de acesso e o portão que separa a via pública da área 
privada do supermercado, o que amplifica essa realidade fática.

Por óbvio que essa faixa, ainda que fora 
dos limites físicos da cancela do estacionamento, é parte 
integrante do estabelecimento comercial e, por consequência, 
deve ser considerada área de abrangência de seu sistema de 
segurança.

Dessa forma, malgrado a própria 
declaração da apelante lavrada em Boletim de Ocorrência (fls. 
30/32) atestar que os fatos ocorreram após ultrapassar a cancela 
do estacionamento, tal declaração é irrelevante ante a hipótese, 
porque o roubo aconteceu ainda dentro do perímetro de 
abrangência do supermercado.

Não há dúvida que o estabelecimento 
comercial que oferece estacionamento a seus clientes assume 
tacitamente o dever de guarda e de segurança sobre os veículos 
de seus consumidores, devendo responder por eventuais danos 
decorrentes da falha da prestação de serviço de vigilância 
oferecida.

A prestação de segurança aos bens e à 
integridade física do consumidor é inerente à atividade comercial 
desenvolvida pelo hipermercado, porquanto sendo seu principal 
atrativo reside justamente na criação de um ambiente seguro 
para a realização de compras e afins, capaz de induzir e 
conduzir o consumidor a tais praças privilegiadas, de forma a 
incrementar o volume de vendas.

Ressai, dai, o dever de indenizar as 
apeladas.

Outrossim, aplica-se, na espécie, os 
termos da Súmula nº 130 do STJ, verbis:

“Súmula nº 130: A empresa responde, perante o 
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cliente, pela reparação de dano ou furto de 
veiculo ocorridos em seu estacionamento.”

Além disso, marque-se que, à luz da 
legislação consumerista, o estabelecimento comercial é 
responsável objetivamente pelos fatos decorrentes da prestação 
de seu serviço (art. 14 do CDC). 

O §1º daquele dispositivo esclarece que 
“o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 
circunstâncias relevantes, entre as quais (i) o modo de seu 
fornecimento; (ii) o resultado e os riscos que razoavelmente dele 
se esperam (...)”.

Desta feita, não teve o serviço a correta 
prestação que dele se esperava, flagrante falha na segurança ao 
patrimônio e à integridade física da autora, risco evidente na 
hipótese e inerente à própria atividade das apeladas.

É oportuno registrar, ademais, que 
situações desse jaez configuram o denominado fortuito interno, o 
qual não tem força jurídica de escusar a aludida prática lesiva.

Sobre o tema, Carlos Roberto Gonçalves 
esclarece, verbis: 

"modernamente, na doutrina e jurisprudência se 
tem feito, com base na lição de Agostinho Alvim, 
a distinção entre "fortuito interno" (ligado à 
pessoa, ou à coisa, ou empresa do agente) e 
"fortuito externo" (força maior, ou Act of God dos 
ingleses). Somente o fortuito externo, isto é, 
causa ligada à natureza, estranha à pessoa do 
agente e à máquina, excluiria a responsabilidade, 
principalmente se esta se fundar no risco" 
(Responsabilidade Civil, Saraiva, 6º. edição, pag. 
524).

Presente, na hipótese, a demonstração de 
que a atividade-fim não fora prestada com qualidade e 
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segurança, restando comprovado a omissão e o consequente 
defeito na prestação de serviço, a gerar o dever de indenizar.

Por fim, a solidariedade dos prestadores 
de serviço é entendimento consolidado no C. Superior Tribunal 
de Justiça: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO À MÃO 
ARMADA OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS 
DE ESTACIONAMENTO MANTIDO POR 
AGÊNCIA BANCÁRIA. OFERECIMENTO DE 
VAGA PARA CLIENTES E USUÁRIOS. 
CORRESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 
BANCÁRIA E DA ADMINISTRADORA DO 
ESTACIONAMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 
1. A instituição bancária possui o dever de 
segurança em relação ao público em geral (Lei n. 
7.102/1983), o qual não pode ser afastado por 
fato doloso de terceiro (roubo e assalto), não 
sendo admitida a alegação de força maior ou 
caso fortuito, mercê da previsibilidade de 
ocorrência de tais eventos na atividade bancária. 
2. A contratação de empresas especializadas 
para fazer a segurança não desobriga a 
instituição bancária do dever de segurança em 
relação aos clientes e usuários, tampouco 
implica transferência da responsabilidade às 
referidas empresas, que, inclusive, respondem 
solidariamente pelos danos. 3. Ademais, o roubo 
à mão armada realizado em pátio de 
estacionamento, cujo escopo é justamente o 
oferecimento de espaço e segurança aos 
usuários, não comporta a alegação de caso 
fortuito ou força maior para desconstituir a 
responsabilidade civil do estabelecimento 
comercial que o mantém, afastando, outrossim, 
as excludentes de causalidade encartadas no art. 
1.058 do CC/1916 (atual 393 do CC/2002).” 
(STJ, 4ª T., rel. Min. ANTONIO CARLOS 
FERREIRA, AgRg nos EDcl no REsp n.º 
844.186/RS, j. 19.06.2012)

Dessa forma, pontue-se que tanto o 
supermercado quanto a administradora do estacionamento são 
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responsáveis pela vigilância e proteção da área, de modo que a 
responsabilidade afigura-se solidária.

Dos danos morais

Em situações deste jaez, o dano moral se 
configura sobretudo em função do nítido abalo decorrente da 
violência do crime sofrido pela autora. 

É nítida a violação dos direitos da 
personalidade da autora, porquanto foi abordada por cerca de 5 
meliantes armados, o que certamente lhe causou abalo 
emocional e psicológico, tipificando, sem a menor dúvida, dano 
moral indenizável.

Nesse plano, imprescindíveis se fazem as 
palavras de Sergio Cavalieri Filho, que edifica, verbis:

“À luz da Constituição vigente, podemos 
conceituar o dano moral por dois aspectos 
distintos. Em sentido estrito, dano moral é a 
violação do direito à dignidade. E foi justamente 
por considerar a inviolabilidade da intimidade, da 
vida privada, da honra e da imagem corolário do 
direito à dignidade que a Constituição inseriu em 
seu art. 5º, V e X, a plena reparação do dano 
moral.” (Programa de Responsabilidade Civil, 7ª 
Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2007, p. 76/77)

Resta, por fim, a análise do quantum 
indenizatório. 

Sob essa lente, vale a percepção de 
Maria Helena Diniz sobre o tema:

“Fácil é denotar que o dinheiro não terá na 
reparação do dano moral uma função de 
equivalência própria do ressarcimento do dano 
patrimonial, mas um caráter concomitantemente 
satisfatório para a vítima e lesados e punitivos 
para o lesante, sob uma perspectiva funcional. A 
reparação do dano cumpre, portanto, uma função 
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de justiça, corretiva ou sinalagmática, por 
conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória 
da indenização do dano moral para o lesado, 
tendo em vista o bem jurídico danificado, sua 
posição social, a repercussão do agravo em sua 
vida privada e social e a natureza penal da 
reparação para o causador do dano, atendendo 
a sua situação econômica, a sua intenção de 
lesar (dolo ou culpa), a sua imputabilidade e etc.” 
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 
Responsabilidade Civil  26ª Edição, Editora 
Saraiva, São Paulo, 2012, pág. 127)

Nesse sentido, malgrado nenhuma 
quantia em espécie tenha o condão de reparar prejuízos dessa 
ordem, a moderação há de conter a exasperação, notadamente 
para que não se promova o desvio do fim precípuo de 
compensar o ilícito.

À míngua de parâmetros legais e tendo 
em mente o grau de reprovabilidade da conduta, os consectários 
advindos da capacidade econômica das partes, penso que a 
indenização arbitrada no valor de R$ 10.000,00 mostra-se 
adequada e proporcional à reparação civil.

Com esses contornos, a importância 
arbitrada é apta ao fim de indenizar o dano moral suportado, 
guarda correspondência com os parâmetros jurisprudenciais e às 
circunstâncias do caso concreto e, ainda, não proporciona 
enriquecimento indevido e exagerado à autora.

Tal quantia deve ser acrescida de 
correção monetária a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ) e 
juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil).

Em conformidade, ainda, tal 
entendimento, com precedentes desta C. Corte de Justiça:

“Apelação. Indenizatória. Autor vítima de roubo à 
mão armada no interior do estacionamento do 
hospital-réu, onde teria sido levado seu relógio 
de alto valor no episódio. Sentença de parcial 
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procedência para condenar o réu ao pagamento 
de indenização por danos morais em R$ 
10.000,00, sem condenação em danos materiais, 
por ausência de prova de estar portando o 
relógio no momento do roubo. Inconformismo do 
réu. Na hipótese de roubo em estabelecimentos 
públicos, que não sejam casas bancárias, não 
existe a possibilidade de se exigir que o 
estabelecimento seja dotado de vigilância 
armada capaz de resistir a crime praticado 
mediante ameaça com arma de fogo ou 
violência. Segurança pública que é dever do 
Estado. Hipótese de crime violento, imprevisível 
e irresistível. Ruptura do nexo de causalidade. 
Caso fortuito ou força maior. Ausência de dever 
de indenizar (art. 14, § 1º, II e § 3º, II do CDC). 
Sentença reformada para julgar a ação 
improcedente. Recurso provido.” (Ap. nº 
1104257-31.2015.8.26.0100; Relator(a): Silvério 
da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8ª 
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
13/01/2017; Data de registro: 13/01/2017)

“Responsabilidade civil   Indenizatória   Roubo 
em estacionamento de agência bancária   
Danos morais.
Danos morais in re ipsa. Autor que suportou dor 
psicológica, característica de dano moral, ao ser 
abruptamente desapossado dos valores que 
portava em roubo ocorrido nas dependências do 
Banco réu (ação conhecida como saidinha de 
banco). Dever indenizatório configurado. Para a 
fixação do quantum indenizatório, levam-se em 
conta determinados critérios baseados nas 
condições econômicas e sociais das partes, bem 
como a intensidade do dano, atendidos os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
Ação julgada procedente. Recurso do autor 
provido, em parte, para majorar a verba 
indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 
prejudicado o do réu, em função da desistência.” 
(Ap. nº 4002658-42.2013.8.26.0011; Relator(a): 
Itamar Gaino; Comarca: São Paulo; Órgão 
julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Data do 
julgamento: 28/11/2016; Data de registro: 
16/12/2016)
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“Responsabilidade civil. Prestação de serviços 
bancários. Ação indenizatória por danos 
materiais e morais. Cerceamento de defesa. 
Inocorrência. Produção probatória dispensável. 
Roubo em estacionamento do banco. Defeito na 
prestação dos serviços. Reconhecimento. Nítida 
relação de consumo entre as partes. 
Responsabilidade objetiva pelo risco da 
atividade. Estacionamento réu conveniado à 
instituição financeira demandada. Réus que não 
se desincumbiram de comprovar a ocorrência de 
qualquer hipótese excludente de 
responsabilidade prevista no art. 14, § 3.º do 
CDC. Precedentes (STJ, TJSP). Dano moral. 
Ocorrência. Exposição a situação violenta e 
traumática (roubo a mão armada) que extrapolou 
o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. 
"quantum" indenizatório fixado dentro dos 
critérios da razoabilidade e proporcionalidade 
(R$ 10.000,00). Precedentes (STJ, TJSP). Ônus 
da sucumbência a serem carreados, na 
totalidade e solidariamente, aos réus. Recurso do 
autor provido. Apelos dos réus não providos.” 
(Ap. nº 0023816-56.2010.8.26.0003; Relator(a): 
Alfredo Attié; Comarca: São Paulo; Órgão 
julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Data do 
julgamento: 23/11/2016; Data de registro: 
24/11/2016)

“Apelação Cível   Indenização   Roubo 
ocorrido no estacionamento de supermercado   
Configuração de ato ilícito suscetível de 
ressarcimento em vista da omissão do réu   
Relação de consumo   Danos morais que se 
apresentam "in re ipsa"   Desnecessidade de 
demonstração da angústia ou sofrimento 
experimentados pelos ofendidos   Exclusão de 
responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito 
ou fato exclusivo de terceiro   Descabimento   
Eventual atuação de criminosos no interior do 
estabelecimento do réu não implica a exclusão 
necessária e automática de sua culpa   
Negligência do réu Assaí quanto aos deveres de 
garantia de segurança daqueles que estacionam 
veículo em suas dependências justifica o 
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reconhecimento de sua responsabilidade   
Danos sofridos pelos autores que decorrem da 
relação de consumo havida com o 
supermercado, que possui obrigação de repará-
los   Responsabilidade objetiva que decorre do 
reconhecimento do risco da atividade 
desenvolvida pelo réu   Dano material 
comprovado  Inteligência da súmula 130 do STJ 

 Indenização por dano moral fixada em R$ 
10.000,00 para cada um dos consumidores   
Precedentes jurisprudenciais   Recurso 
parcialmente provido.” (Ap. nº 
1000091-20.2014.8.26.0152; Relator(a): José 
Joaquim dos Santos; Comarca: Cotia; Órgão 
julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data do 
julgamento: 31/05/2016; Data de registro: 
15/06/2016)

Dos danos materiais

No que tangem os danos emergentes, 
verifica-se, segundo relatório das autoridades policiais (fls. 36), 
que o veículo fora recuperado, porém foi encontrado totalmente 
desprovido de maquinário básico interno, incluindo parte elétrica, 
bateria, rodas e pneus, assim como apresentou a ausência de 
triângulo, macaco, extintor de incêndio, DVD automotivo, estepe. 

O veículo modelo Fiesta, cor preta, placa 
EQB 4393 fora encontrado, ainda, com danos internos no painel, 
na lataria dianteira (lado passageiro) e traseira (lado do 
motorista), além dos vidros quebrados (fls. 37/44). 

Nesse ponto, a autora cuidou de 
apresentar orçamento para integral reparo do veículo (fls. 56/67), 
valor que perfaz a quantia de R$ 11.647,56.

Além disso, a autora comprovou a 
aquisição de DVD (R$ 1.250,00) e GPS (R$ 499,00) instalados 
no veículo automotor (fls. 27/28). 

Com relação ao notebook, a despeito da 
nota fiscal possuir data anterior a dos fatos, não há qualquer 
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elemento probante que comprove estar o objeto no interior do 
veículo (fls. 29), este ônus que desincumbia à apelante. 

Nessa medida, a título de danos 
emergentes, a quantia deve ser fixada no montante de R$ 
13.396,56.

Com relação aos lucros cessantes, 
malgrado a autora tenha sido efetivamente demitida de seu 
labor, conforme termo de rescisão de contrato de trabalho (fls. 
45), nele não há qualquer menção à atividade exercida pela 
apelante. 

Dessa forma, não há comprovação de que 
a atividade profissional exercida pela autora, sequer da 
necessidade de utilização de automóvel para exercê-la.

Todos os valores aqui dispostos deverão 
ser corrigidos monetariamente a partir da data de cada 
desembolso (Súmula nº 43) e acrescidos de juros de mora a 
contar da citação (art. 405 do Código Civil).

Da lide secundária

Às fls. 278, a Tokio Marine Brasil 
Seguradora ingressou na lide na qualidade de litisdenunciada, 
arguindo que; a) a indenização securitária deverá ser efetuada 
na forma de reembolso; b) não há solidariedade entre a 
denunciante (Stop Bank) e a denunciada, respondendo apenas 
no limite da apólice de seguro, deduzido o valor de 10% dos 
prejuízos referente à franquia; c) a apólice de seguro apenas 
versa sobre cobertura de bens automóveis, não havendo 
cobertura para os pertences da autora; e d) uma vez aceitou sem 
resistência a denunciação à lide, não pode ser condenada ao 
pagamento honorários advocatícios.

Pois bem.

De plano, insta pontuar que na lição de 
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Cândido Rangel Dinamarco, a denunciação da lide “é a demanda 
com que a parte provoca a integração de um terceiro ao processo 
pendente, para o duplo efeito de auxiliá-lo no litígio com o adversário 

comum e de figurar como demandado em um segundo litígio” (Instituições 
de direito processual civil, vol. II, 6ª ed., São Paulo, Malheiros, 2009, p. 
407).

O instituto tem como trilho o princípio da 
economia processual permitindo a ampliação objetiva do 
processo, para que nele, além da relação existente entre a 
autora, o supermercado e administradora do estacionamento, 
também se discuta a existência ou de não de responsabilidade 
da seguradora litisdenunciada por ressarcir eventuais gastos 
suportados pelas rés com a condenação.

E levando em consideração esse 
princípio, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento 
de que, verbis:

“Súmula nº 537: Em ação de reparação de 
danos, a seguradora denunciada, se aceitar a 
denunciação ou contestar o pedido do autor, 
pode ser condenada, direta e solidariamente 
junto com o segurado, ao pagamento da 
indenização devida à vítima, nos limites 
contratados na apólice.”

É bem verdade, porém, que a apólice de 
seguro exclui a cobertura aos danos morais (cláusula 6.2, “s”  
fls. 321), salvo se contratada cobertura adicional específica, esta 
não comprovada na espécie.

Noutro bordo, compete à seguradora a 
cobertura com relação aos danos materiais, incluindo o DVD e 
GPS da autora. 

Verifica-se, nessa matéria, que a cláusula 
6.1 “d” da apólice de seguro dispõe o seguinte:

“6.1 Riscos não Cobertos
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d) ROUBO ou FURTO de peças, acessórios, 
equipamentos, ferramentas e sobressalentes, 
salvo se concomitante com ROUBO ou FURTO 
total do veículo. Para fins de garantia, entende-
se por acessórios aparelhos originais, de fábrica 
ou não, destinados a um fim específico e não 
relacionados com a locomoção ou movimentação 
do veículo tais como rádios, toca fitas, CD, DVD, 
amplificadores, equalizadores e outros aparelhos 
de áudio e vídeo conjugados ou não.”

A cláusula contratual é clara ao excluir a 
cobertura com relação aos acessórios (de fabrica ou não), salvo 
em situação de roubo ou furto total do automóvel, esse o exato 
espelho da lide.

Nesses termos, com relação aos objetos 
retirados do veículo, verifica-se que a apólice possui cobertura 
para todas as avarias e danos causados ao automóvel, incluindo 
e não se limitando, aos reparos na lataria, partes do painel e 
equipamentos elétricos aos vidros, assim como a reposição de 
pneus, rodas, estepe, extintor de incêndio, bateria, DVD e GPS 
localizados no veículo roubado.

Nesse sentido, a lide secundária deve ser 
julgada procedente para condenar a litisdenunciada nos danos 
materiais fixados na lide principal, nos limites definidos na 
apólice de seguro. 

Por fim, no que tangem os honorários 
advocatícios, a seguradora demonstrou resistência à lide, 
trazendo tese de que o ilícito penal ocorrera fora do 
estabelecimento comercial.

Restou configurada, portanto, a 
resistência à procedência da lide secundária. 

Por esses fundamentos, meu voto dá 
provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a 
causa principal e condenar as requeridas Carrefour e Stop Bank, 
solidariamente, no pagamento de R$ 13.396,56 a título de danos 
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materiais, corrigidos monetariamente a partir da data de cada 
desembolso (Súmula nº 43) e acrescidos de juros de mora a 
contar da citação (art. 405 do Código Civil) e R$ 10.000,00 a 
título de danos morais, devidamente acrescida de correção 
monetária a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ) e juros de 
mora desde a citação (art. 405 do Código Civil).

Sucumbentes em maior parcela as 
requeridas, diante do princípio da causalidade, repartem-se as 
custas processuais e a verba honorária, cabendo 70% ao 
patrono da autora e 30% ao patrono dos réus, fixando-os em 
10% sobre o valor da condenação atualizado, anotando-se que 
as verbas terão sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 
12 da Lei nº 1.060/50 e art. 98 § 3º, CPC/2015.

Julgo ainda procedente a lide secundária 
para condenar a litisdenunciada ressarcir a Stop Bank com 
relação aos danos materiais suportados, observando-se, 
contudo, os limites da apólice de seguro. 

Custas e honorários carreados à 
seguradora, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação 
regularmente atualizado.

RÔMOLO RUSSO
Relator
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