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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE CAMINHÃO 
EM ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DA 
PARTE RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE 
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PLEITO 
PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO FEITO.

MÉRITO. ALMEJADA INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA 
DE CONTRATO DE DEPÓSITO ENTABULADO ENTRE AS 
PARTES. RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DO 
VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 130 DO STJ. 
INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELO POSTO DE COMBUSTÍVEL RÉU. 
PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NO PÁTIO DO 
ESTABELECIMENTO POR MERA TOLERÂNCIA. ATO 
ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR 
INEXISTENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE 
JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EXEGESE 
DO ART. 85, §11, DO CPC/2015.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0307582-56.2016.8.24.0039, da comarca de Lages 3ª Vara Cível em que é/são 
Apelante(s) Emerson Moraes Henkemaier e Apelado(s) Autos Posto 116 Ltda.

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, em sessão extraordinária 
virtual, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Presidiu o julgamento, realizado nesta data, a Exma. Sra. Desa. 
Denise Volpato, com voto, e dele participou a Exma. Sra. Desa. Bettina Maria 
Maresch de Moura.
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Florianópolis, 28 de julho de 2020.

Desembargador André Luiz Dacol
Relator
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RELATÓRIO

Em atenção aos princípios da celeridade e da economia 

processuais, adota-se o relatório da sentença, transcrito na íntegra, por refletir 

com fidelidade o trâmite processual na origem:

Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por 
EMERSON MORAES HENKEMAIER em face inicialmente de AUTO POSTO 
PELANDA LTDA.

Narra a inicial que em 01.05.2015 o motorista contratado (Sr. Alexsander 
Vicensi) estacionou o caminhão de propriedade do demandante no pátio do 
posto/réu com intuito de pernoitar, deixando o veículo no referido local durante 
o final de semana. Afirma que o veículo estava com a carreta totalmente 
carregada, estacionado no interior do pátio, próximo ao guichê do caixa, tendo o 
motorista informado ao funcionário responsável que o veículo permaneceria 
estacionado e somente sairia dali com sua autorização, o que teve a 
concordância do referido preposto. Ocorre que no dia seguinte (02.05.2015), 
por volta das 19:00 horas, a empresa de monitoramento de veículo ligou para o 
demandante, informando que o caminhão estava em movimento. Ao entrar em 
contato telefônico com o réu, o autor foi informado que o caminhão foi furtado 
do pátio do posto, não sabendo o funcionário seu paradeiro, tendo a polícia 
informado que o automotor se locomovia no sentido do Estado de São Paulo, 
quando posteriormente restou encontrado o "cavalo" em um posto da cidade de 
São José dos Pinhais/PR. Inviável a resolução extrajudicial do conflito, almeja o 
demandante ser indenizado materialmente pelo valor da carga e moralmente 
pelos danos advindos da conduta omissiva do réu. Com a inicial vieram os 
documentos (fls. 14/43).

Recebida a inicial e designada audiência conciliatória, o réu foi citado (fl. 
48) e apresentou contestação (fls. 50/58), quando então o autor manifestou-se 
no sentido de ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Auto Posto Pelanda 
Ltda, pugnando pelo redirecionamento do pedido ao Posto Pelanda 16. 
Reconhecida a ilegitimidade passiva do réu originário, determinou-se o 
prosseguimento do feito em face do novo réu (fl. 89).

Após regular citação do Posto Pelanda 16 (fl. 101), sobreveio contestação 
ao feito (fls. 103/126). Nela o réu impugna o benefício da justiça gratuita 
pleiteado pelo autor, bem como, em sede preliminar, pugna pelo 
reconhecimento da ilegitimidade ativa do demandante e da sua ilegitimidade 
passiva. Quanto ao mérito, aduz que não há comprovação dos fatos narrados 
na exordial, sendo que o estabelecimento constante das fotografias 
apresentados com a petição inicial não diz respeito ao pátio do posto de 
propriedade do réu. Frisa ainda que não há qualquer serviço de estacionamento 
prestado no local e que o autor não consumiu nenhum produto ou serviço 
oferecido pelo posto ou suas dependências, de modo que não há se falar na 
aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço.

Por fim, alega que não há se falar em responsabilidade civil do réu, uma 
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vez que não existe qualquer espécie de controle das pessoas que utilizam seu 
pátio, mais notadamente pela série de estabelecimentos empresariais que 
também fazem parte daquele local, tais como borracharia, mecânica, 
lanchonete e restaurante. Pugna, em resumo, pela improcedência dos pedidos.

Em sede de réplica o autor repisou os termos da exordial (fls. 130/137).
Em seguida foi proferida decisão de saneamento e organização do 

processo (fls. 148/149), designando-se audiência de instrução e julgamento, 
onde foram ouvidos a representante legal do réu e 03 (três) informantes.

Encerrada a instrução, os litigantes apresentaram alegações finais orais 
remissivas.

A sentença, lavrada às fls. 177-183, decidiu da seguinte forma:

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na presente 
demanda e, por conseguinte, declaro a resolução do mérito da causa na forma 
do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários 
de sucumbência devidos ao procurador do réu, verba que fixo em 15% sobre o 
valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC/2015, levando em 
conta a complexidade da matéria, os atos processuais praticados, o grau de 
zelo do profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo de duração do 
feito, com exigibilidade suspensa, já que deferida a gratuidade de justiça ao 
demandante/vencido.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (fls. 

187-196). Em suas razões recursais, alegou a necessidade de responsabilização 

da parte ré, defendendo que em virtude da falha na prestação de serviço teve o 

caminhão de sua propriedade furtado, invocando a aplicabilidade da Súmula n. 

130 do STJ. 

Nesse viés, aduziu que o motorista estacionou o veículo no pátio da 

parte requerida, para permanecer ali alguns dias, sob cuidado do posto réu. 

Enfatizou que nos dias em que esteve no local, realizou refeições no 

estabelecimento, além de utilizar de outro serviço disponível (ducha).

Sustentou que "em razão de possuir um compromisso particular 

naquele dia, informou imediatamente o funcionário do posto e o gerente de que 

deixaria o veículo ali estacionado por algumas horas, sendo somente permitida a 

saída do mesmo com a sua expressa autorização." (fl. 190).

Asseverou que restam preenchidos os requisitos da 
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responsabilidade civil no caso concreto, bem como os prejuízos sofridos em 

virtude do furto do veículo no estabelecimento réu, diante da ausência de 

vigilância. Defendeu, ainda, acerca da ocorrência de abalo anímico.

Por fim, requereu o recebimento do recurso em seu duplo efeito, 

com a reforma da sentença vergastada, para que seja julgado procedentes os 

pleitos exordiais, com a condenação da parte ré ao pagamento da indenização 

por danos materiais e morais, bem como que os ônus sucumbenciais sejam 

integralmente suportados pela parte contrária.

Contrarrazões pela parte demandada às fls. 200-209.

Vieram os autos conclusos.

Este é o relatório.
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VOTO

1. Compulsando os autos, observa-se a presença de todos os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (intrínsecos: cabimento, 

interesse recursal, legitimidade recursal, inexistência de fato extintivo do direito 

de recorrer; e extrínsecos: regularidade formal, tempestividade), razão por que 

conheço do recurso.

2. A parte recorrente pugna que o recurso seja recebido em ambos 

os efeitos, pretendendo assim seja concedido o efeito suspensivo à hipótese.

No entanto, verifico que há a perda superveniente do objeto deste 

pedido ante o julgamento do recurso de apelação, sendo certo que o recurso 

para a instância superior não é dotado de suspensividade.

Sobre o tema, destaca-se o entendimento deste Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. FURTO NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL 
PROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE 
EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PERDA DO OBJETO 
TENDO EM VISTA O JULGAMENTO DO MÉRITO. [...] (TJSC, Apelação Cível 
n. 0002406-89.2007.8.24.0006, de Barra Velha, rel. Des. Stanley da Silva 
Braga, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 15-08-2017).

Dessa forma, reconheço a perda superveniente do objeto tocante 

ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

3. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo demandante 

contra sentença que julgou os pedidos autorais improcedentes.

De início, cumpre dizer que ao caso sub examine se aplicam as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, quer ou não 

tenha a parte autora contratado com a ré, aquela deve ser considerada 

consumidora por equiparação, na inteligência do art. 17 do referido Código, 

porquanto, "equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento".

Nesse âmbito, a responsabilidade civil é objetiva, consoante o artigo 
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14 do mencionado Códex, prescindindo da comprovação da culpa, aqui 

entendida em sentido amplo, sendo indispensáveis apenas o ato ilícito, o dano e 

o nexo de causalidade.

Compulsando-se os autos, vislumbra-se que o autor ajuizou a 

presente demanda sob o argumento de que sofreu danos materiais e morais, em 

razão do furto do veículo que alega ter ocorrido no pátio do estacionamento do 

posto de combustível demandado. 

Desse modo, versa o feito acerca da configuração da 

responsabilidade civil imputada à parte ré. Malgrado a parte demandada tenha 

se insurgido quanto ao local da ocorrência dos fatos narrados, tem-se que nos 

depoimentos prestados pelos informantes em juízo, estes reconheceram que as 

fotografias do caminhão juntadas pelo autor (fls. 39-43) se referem ao pátio do 

posto de gasolina, ora réu.

Do boletim de ocorrência registrado pelo (fls. 84-88):

[...] relata o noticiante motorista Sr. Alexsander Vicensi, que deixou o 
conjunto cavalo/carreta pacas MBC0630 e LYC9881 estacionado no pátio do 
posto Pelanda na rodovia 116 km 128, carregado com cachaça segredo da 
chácara, vodka kauin, suco de uva pravida e canetas, que deixou o conjunto por 
volta das 13:30 do dia 01/05/2015 (sexta), diz ainda que informou ao caixa do 
posto sobre o caminhão ficar até domingo, bem como disse que o caminhão só 
sairia dali com sua autorização, informa também que foi orientado o pessoal do 
rastreamento que o caminhão ficaria naquele local. Que as 19:00 o pessoal do 
monitoramento ligou para o proprietário do caminhão Sr. Emerson Moraes 
Hemkemaier dizendo que o caminhão estava em movimento. Após isso o 
proprietário ligou para o posto Pelanda, o qual falou com a pessoa de Volni, 
este por sua vez, perguntou se o caminhão tinha seguro ou se era rastreado, 
posteriormente o cavalo foi desatrelado no pátio do posto Dois Irmãos, contorno 
leste sentido São Paulo e seguiu até o posto Jumbo ou Fedalto em São José do 
Pinhais, local onde foi abandonado o cavalo e localizado o cavalo de placas 
MBC0630. Informa que o valor total da carga é de R$56,420,09 emitida por 
Paratudo Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda. Cavalo até o momento não foi localizado. 
(fl. 84)

Na exordial, alegou o demandante que em 1º/5/2015, o motorista 

contratado, Alexander Vincensi, estacionou o caminhão (cavalo/carreta) de sua 

propriedade no pátio do estabelecimento requerido, visando deixar o veículo no 
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local durante o final de semana.

Sustentou que o funcionário do posto de gasolina foi informado 

sobre a permanência do caminhão no local, que somente poderia sair mediante 

sua autorização. Enfatizou que o empregado da parte ré concordou com tais 

informações.

Asseverou que a carreta do caminhão estava totalmente carregada, 

com produtos (cachaça, vodka, suco e materiais de divulgação de marca) 

avaliados em R$ 56.420,09 (cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte reais e 

nove centavos).

Expôs que no dia seguinte (2/5/2015), por volta das 19h, a empresa 

de monitoramento de veículo entrou em contato com o demandante informando 

que o caminhão estava em movimento. Assim, ligou para o posto requerido, 

tendo conversado com o funcionário Volni, que noticiou que o caminhão havia 

sido furtado.

Narrou que "após acionar a Polícia, veio à informação de que o 

veículo fora encontrado indo em direção ao estado de São Paulo, onde, mais 

tarde, foi encontrado somente o cavalo em um posto, na cidade de São José dos 

Pinhais, e ainda que "não possuía a contratação de seguro para seu caminhão 

ou carga, apenas tinha um rastreador localizado no cavalo e seguro de carga (fl. 

2).

Nesta senda, afirmou que restou constatada a ocorrência do furto 

do caminhão e carreta perante as dependências da parte ré, sendo que apenas a 

carreta se encontra desaparecida (fl. 7). Atribui assim o dever de ressarcimento 

pelos danos morais e matérias que alegou ter sofrido. 

Estabelecidas essas premissas, adianto: a sentença de 

improcedência deverá ser mantida.

Insta gizar, sobre o assunto que: "A idéia básica da 

responsabilidade civil nos casos de furto ou roubo de veículo em 
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estabelecimento é a guarda da coisa, devendo-se analisar em que casos é a 

mesma transferível pelo proprietário e em que circunstâncias pode efetivamente 

ocorrer". (TJSC, Apelação Cível n. 2015.074719-7, de São José, rel. Des. 

Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 23-02-2016).

É cediço o entendimento insculpido na Súmula 130 do STJ, que 

assim dispõe: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano 

ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento (Súmula 130, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 29/03/1995, DJ 04/04/1995, p. 8294)." 

Acerca da temática, este Tribunal de Justiça já se pronunciou que, 

"com efeito, o entendimento sumulado não passa da concretização casuística da 

regra legal aplicável a todo e qualquer serviço (principal ou acessório) ofertado 

ao mercado consumidor, segundo a qual é do fornecedor a responsabilidade por 

eventual dano provocado ao consumidor em decorrência do exercício de sua 

atividade econômica". (TJSC, Apelação n. 0004525-10.2013.8.24.0007, de 

Biguaçu, rel. Des. Denise Volpato, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 27-09-2016).

Todavia, a referida Súmula n. 130 da Corte Superior de Justiça não 

se aplica ao caso concreto. 

Isso porque, in casu, verifica-se que o posto de combustível réu 

fornece o estacionamento de modo gratuito, livre, podendo ser utilizado 

independentemente de qualquer consumação, seja em relação ao abastecimento 

de combustível ou qualquer outro serviço disponível por outros estabelecimentos 

anexos no local, de maneira que não há qualquer controle pela parte requerida 

acerca das pessoas e veículos que ali transitam. 

Desse modo, tendo em vista que inexiste contrato de 

estacionamento ou depósito entabulado entre as partes, não há se falar no dever 

de guarda do bem pela parte demandada. 

Assim sendo, não resta configurada a responsabilidade da parte 

demandada em relação a eventual prejuízo sofrido pelo autor, uma vez que resta 
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observado que a utilização do pátio do estabelecimento se deu por mera 

cortesia, haja vista que poderia o caminhoneiro ali permanecer ainda que não 

houvesse qualquer relação de consumo e que a parte demandada não 

disponibilizava o seu pátio especificamente com a destinação de guarda de 

veículos.

Ressalta-se que na hipótese em análise inexiste qualquer 

comprovação de que o motorista do caminhão tenha usufruído de qualquer 

serviço ofertado pela parte ré, pois ausente comprovação documental nesse 

sentido, inclusive na petição inicial não houve tal alegação.

De mais a mais, sabe-se que é situação comum os caminhoneiros  

pernoitarem nos postos de gasolina localizados próximos às rodovias, visando 

sua própria segurança e da carga que transportam. Contudo, in casu, não é 

oferecido um serviço de vigilância pela parte ré, mas sim mera tolerância na 

permanência dos que estacionam no local. 

Aliás, consoante se infere dos fatos narrados, no momento do furto, 

o motorista do caminhão sequer se encontrava no posto de combustível. Sob o 

argumento de que se ausentou para resolver um compromisso particular, deixou 

o veículo com a carreta totalmente carregada, faltando com o cuidado adequado 

e vigilância do veículo, pois sabia que no local havia grande circulação de 

pessoas.

Da prova oral colhida em audiência, o informante Francisco 

Berkenbrock Júnior (fl. 169), relatou que possui um lavacar há 18 anos, 

localizado no pátio do posto de gasolina réu. Esclareceu que no local há uma 

auto-elétrica, uma borracharia, restaurante e salão de eventos e que o pátio é um 

só e qualquer pessoa pode estacionar para usufruir de qualquer serviço 

disponibilizado. Disse que não há área própria para caminhões ou alguém que 

organize o estacionamento e que a maioria dos caminhoneiros dormem dentro 

do caminhão. Expôs que pelo que soube o motorista deixou o veículo perto da 
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caixa d'água e furtaram o caminhão. Enfatizou que na época não havia guarda e 

que atualmente há um rapaz que fica organizando o estacionamento, mas ele 

não se responsabiliza. Ressaltou ainda que na época dos fatos não sabe dizer 

se tinha câmera porque o posto estava em reforma. Afirmou que conhece a 

lanchonete do posto, sendo exigido cupom fiscal no caixa e que reconhece a foto 

de fl. 39 como sendo os fundos do pátio do posto.

Nesse mesmo rumo, o informante Volnei Thibes (fl. 170), 

funcionário do posto requerido, asseverou "que lá é livre, sabe, se o cara quer 

chegar e dormir ele dorme" (00:49s –  00:55s) não há restrição. Que acredita que 

cabem uns 60 ou 70 caminhões no pátio e sempre há muito movimento, mas não 

é entregue nenhum documento ou ticket. Informou que não precisa nem pedir, é 

só deixar o veículo e que não é comum o caminhoneiro deixar as chaves. 

Sustentou que não se recorda do motorista, nem da data dos fatos. Frisou que 

alguns motoristas avisam que vão deixar o caminhão e quando retornam não é 

exigido nenhum documento para comprovar a propriedade, não tendo nenhum 

controle. Narrou que existem outros estabelecimentos comerciais no pátio do 

posto e que são todos de proprietários diferentes. Afirmou que é fornecido o 

cupom fiscal ao sair do restaurante ou lanchonete. Explicou que se não 

abastecer é cobrado uma taxa de banho e que se houve abastecimento, possui 

direito ao vale-banho. Enunciou que ficou sabendo do furto um dia depois, 

quando ligaram no caixa, dizendo que o rastreador tinha detectado que o 

caminhão estava em movimento e pedido para confirmar se o caminhão se 

encontra lá, verificou que não estava. Frisou que na época o posto estava em 

reforma e não haviam câmeras externas, e que as fotografias referidas pelo 

advogado do autor são do pátio do posto e que a área é geral, não sendo 

apenas para caminhões.

Já do depoimento do motorista do caminhão do autor, Alexsander 

Vicensi (fl. 171), retira- se a alegação de que chegou no posto réu e como era 
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feriado do dia do trabalhador, resolveu ficar lá, pois era mais afastado de Curitiba-

PR e considerava seguro. Disse que deixou o caminhão lá no sábado (tendo 

permanecido quinta-feira e sexta-feira no local), para ir num compromisso, tendo 

avisado o pessoal do posto, levando consigo as chaves e os documentos. Expôs 

que avisou ao gerente do posto (Volni), que ia deixar ali o caminhão e que ele só 

pediu para virar para o lado das bombas. Mencionou que já havia usado esse 

posto outras vezes e que o estabelecimento não dá nenhum comprovante. 

Declarou que esteve na lanchonete do posto, consumindo alimentos, tomou 

banho (cobrado R$ 5,00) e também almoçou lá no dia do sinistro. Contou que 

entraram em contato noticiando que o caminhão foi localizado no rastreador e 

que no dia seguinte ao furto esteve no local com a Polícia Civil. Explicou que não 

havia vigilante no posto, mas apenas um rapaz magrinho que auxiliava nas 

manobras.

A proprietária do Auto Posto 116 Ltda., afirmou que o 

estacionamento compõe o posto 24 horas e que os caminhões permanecem lá 

mesmo que não consumam nada. Narrou que há sempre muitos caminhões no 

local (uma média de 30 a 50 caminhões por dia), e que depende do cliente a 

opção de deixar o caminhão pernoitando ou não, mas não há funcionário 

específico cuidando do pátio do posto. Relatou que não há fornecimento de 

ticket, nem vigilância, mas apenas os funcionários do posto. Aduziu que na 

época dos fatos o estabelecimento estava em reforma e não tinham câmeras que 

visualizassem o pátio. Enunciou que soube dos fatos quando houve a ligação de 

que o veículo havia sido furtado, mas não sabia do contato prévio do motorista 

com nenhum funcionário. Ainda, confirmou que a fotografia de fl. 39 é o local do 

pátio do posto.

Além do mais, das fotografias acostadas pelo autor (fls. 39-43), 

observa-se que o caminhão do demandante se encontrava estacionado no pátio 

do estabelecimento demandado, que possui livre acesso ao público, inexistindo 
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comprovação do nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido pelo autor e o 

alegado vício na prestação do serviço pela parte demandada.

A propósito, bem pontuou o magistrado sentenciante:

No caso em exame, verifico que o motorista contratado pelo autor não 
zelou de modo satisfatório e adequado pelo caminhão que utilizava como meio 
de trabalho, já que, mesmo ciente que transportava uma carga de valor 
elevado, resolveu sair do local para "resolver um compromisso particular", 
deixando a posse do bem totalmente desvigiada no pátio situado no posto de 
gasolina, onde diariamente transitam mais de 50 (cinquenta) caminhões, sem 
contar os veículos de passeio, ônibus, motocicletas e pessoas que passam pelo 
local para utilizar-se dos demais serviços prestados.

Por certo que ao se afastar do bem estacionado em local público e de 
grande circulação de pessoas, o preposto do autor assumiu o risco de eventual 
saque/avaria, ou até mesmo do furto da carga e/ou do próprio veículo, como 
infelizmente aconteceu. É inegável que a atividade-fim do posto de gasolina não 
é servir de estacionamento para os usuários dos demais serviços nele 
prestados. A utilização do pátio como meio de seu objeto social se dá de 
maneira transitória e pelo tempo necessário à utilização dos serviços colocados 
à disposição dos usuários, sendo certo que em caso de pernoite, o 
caminhoneiro escolhe o local por contar com restaurante/lanchonete nele 
acoplados justamente para não ter que deixar o local, pernoitando na 
cabine/boleia do próprio caminhão após, eventualmente, utilizar-se dos 
sanitários graciosamente cedidos após o abastecimento.

Entendo que reconhecer a responsabilidade civil do posto de gasolina 
pelos danos ocasionados nos veículos estacionados em seu pátio de forma 
cega e indiscriminada se revelaria medida temerária e de duvidosa justiça, até 
mesmo porque estaria punindo de forma objetiva, severa e desproporcional a 
simples tolerância do prestador de serviço, que se transformaria numa espécie 
de garantidor universal de eventuais danos ocasionados pela simples 
comprovação da permanência do bem no local, seja por terceiros ou por outros 
Consumidores. (fl. 181)

[...]
No caso, não há falar em ato ilícito praticado pelo réu, fato do serviço ou 

vício do serviço oferecido ao consumidor, máxime diante da ausência de 
genuíno contrato de depósito firmado entre as partes, devendo a conduta do 
posto réu ser interpretada como mera permissão/tolerância para a permanência 
de caminhões no seu pátio.

Sendo assim, a improcedência dos pedidos deduzidos é medida que se 
impõe no caso concreto, não havendo necessidade de examiná-los 
individualmente, já que todos calcados na premissa de que seria dever do réu 
indenizar os prejuízos sofridos pelo autor, assertiva que não se concretizou na 
hipótese dos autos. (fl. 183)

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que o autor não se 



                                                         

14

Gabinete Desembargador André Luiz Dacol

desincumbiu de seu ônus (art. 373, I, do CPC), não havendo falar em ato ilícito 

praticado pela parte requerida e, por conseguinte, em dano moral indenizável ou 

dano material decorrente de tal fato.

A respeito, colhe-se da jurisprudência deste Sodalício:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE CAMINHÃO ESTACIONADO EM PÁTIO 
DE POSTO GASOLINA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO 
AUTOR. PRELIMINAR. SUSCITADA NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR 
IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO ANTERIORMENTE DESIGNADA. ALEGAÇÃO DE QUE RESTOU 
INVIABILIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 
CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ À NULIDADE DO 
DECISUM. PROVA QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O 
SILOGISMO MERITÓRIO DA LIDE. IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO 
DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 
PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 130 DO 
STJ. DEVER DE GUARDA INEXISTENTE NO CASO. CONTRATO DE 
DEPÓSITO NÃO CONFIGURADO. MERA CORTESIA OU TOLERÂNCIA. 
DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 
RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.    Não 
estando comprovado que o posto de gasolina assumiu a responsabilidade pela 
guarda do caminhão reiteradamente estacionado em suas dependências, 
ficando evidenciado que o mesmo era permitido por mera tolerância ou cortesia, 
sem nenhum objetivo de auferir lucro, é medida cogente a improcedência do 
pedido de indenização pelo furto do bem. (TJSC, Apelação Cível n. 
2007.019716-0, de Blumenau, rel. Des. Fernando Carioni, j. 24-07-2007). 
(TJSC, Apelação Cível n. 0301459-60.2015.8.24.0012, de Caçador, rel. Des. 
Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 10-12-2019). (grifo 
nosso)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. FURTO DE VEÍCULO, 
PERTENCENTE AO AUTOR, ESTACIONADO NO PÁTIO DO POSTO DE 
GASOLINA, ORA RÉU. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA E DE CONTROLE DE 
ENTRADA E SAÍDA DOS AUTOMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE 
DEPÓSITO E DO DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE DO RÉU NÃO 
CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REDUÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADO. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 
2013.064204-2, de Braço do Norte, rel. Des. Ricardo Roesler, Quarta Câmara 
de Direito Público, j. 15-10-2015). (grifo nosso)
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FURTO DE CAMINHÃO 
ESTACIONADO EM POSTO DE GASOLINA - RESPONSABILIDADE PELA 
GUARDA DO BEM NÃO COMPROVADA - MERA CORTESIA OU 
TOLERÂNCIA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA - 
RECURSO DESPROVIDO.    Não estando comprovado que o posto de gasolina 
assumiu a responsabilidade pela guarda do caminhão reiteradamente 
estacionado em suas dependências, ficando evidenciado que o mesmo era 
permitido por mera tolerância ou cortesia, sem nenhum objetivo de auferir lucro, 
é medida cogente a improcedência do pedido de indenização pelo furto do bem. 
(TJSC, Apelação Cível n. 2007.019716-0, de Blumenau, rel. Des. Fernando 
Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2007). (grifo nosso)

Nesse mesmo norte, já decidiu este órgão fracionário:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA. FURTO DE CAMINHÃO SUPOSTAMENTE 
ESTACIONADO NO PÁTIO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. CONJUNTO 
PROBATÓRIO ATESTANDO A AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE 
DEPÓSITO E, CONSEQUENTEMENTE, DE DEVER DE GUARDA E 
VIGILÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INOCORRENTE. PRECEDENTES 
DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §4º, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação 
Cível n. 2011.081601-2, de Braço do Norte, rel. Des. Ronei Danielli, Sexta 
Câmara de Direito Civil, j. 25-04-2013). (grifo nosso)

4. Não havendo alteração no mérito da decisão de primeiro grau, 

deve ser mantida a condenação no que diz respeito ao pagamento de custas 

processuais, nos termos em que fixados na origem.

Tendo em vista que a decisão recorrida foi publicada na vigência do 

atual Código de Processo Civil, necessário o arbitramento de honorários 

advocatícios recursais em favor do causídico da parte recorrida, uma vez que 

realizou trabalho adicional em grau recursal, obtendo êxito, nos termos do § 11 

do artigo 85 do referido diploma legal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado 

Administrativo nº 7 no sentido que "somente nos recursos interpostos contra 

decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento 



                                                         

16

Gabinete Desembargador André Luiz Dacol

de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

Assim, tendo em vista os parâmetros do § 2º do mesmo dispositivo 

legal, fixo os honorários recursais em 5%, totalizando os honorários de 

sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da causa.

5. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso. 

Fixo os honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11 do CPC, em favor da 

parte apelada no valor de 5%, totalizando 20% sobre a mesma base de cálculo 

arbitrada na decisão recorrida.

Este é o voto.
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