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Apelante:  SUPERVIA – CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTES FERROVIÁ-
RIOS S/A  
Apelado:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO   
Relator:  Desembargador MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO 

 
 

 
 

ACÓRDÃO   
 
 
 
 
APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  
DANOS MORAIS E MATERIAIS INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS.  AGRESSÕES PERPETRADAS 
POR PREPOSTOS DA SUPERVIA CONTRA OS 
USUÁRIOS DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO.  
CIRCULAÇÃO DOS TRENS COM PORTAS 
ABERTAS.  FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SER-
VIÇOS.  SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.  RE-
CURSO DA RÉ.  1.  Conhecimento do agravo re-
tido.  Rejeição das preliminares de inépcia e fal-
ta de interesse de agir.  2.  Pedido inicial certo e 
determinado no sentido de que seja a ré obriga-
da a se abster de fazer seus trens circularem 
com as portas abertas, do qual decorre o pedi-
do de obrigar a ré a dotar seus trens com um 
sistema hábil a impedir a abertura indevida das 
portas.  Observância do princípio da discricio-
nariedade administrativa, que possibilita à con-
cessionária a escolha da melhor e mais eficien-
te forma de prestação do serviço público.  3.  
Causa de pedir relativa ao dano material e moral 
que se revela na alegação de existência de 
agressão por socos, pontapés e cordoadas des-
ferida pelos prepostos da Supervia contra os 
usuários do serviço, de que estes correm risco 
de morte e temem por sua segurança em razão 
da circulação dos trens com portas abertas e, 
por fim, de que tais fatos causaram grande 
ofensa à coletividade.  4.  O pedido genérico em 
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relação ao quantum debeatur não importa em 
inépcia e sua definição será realizada em sede 
de liquidação.  Precedentes jurisprudenciais do 
STJ.   5.  Preliminar de falta de interesse de agir 
que se refere a questão de mérito.  6.  Conheci-
mento da apelação cível.  7.  Ausência de nuli-
dade da sentença por cerceamento de defesa.  
Desnecessidade de realização de nova perícia 
técnica, que inclusive foi elaborada com a pre-
sença de um engenheiro mecânico, assistente 
do Perito nomeado pelo juízo.  8.  Nulidade par-
cial da sentença, por falta de fundamentação, 
no que tange à condenação da ré ao pagamento 
de indenização por dano material coletivo.  9. 
No mérito, a controvérsia recursal refere-se à 
verificação da adequação do serviço público de 
transporte ferroviário prestado pela concessio-
nária ré, na forma determinada pelo art. 175, p. 
único, inciso IV, da CRFB/88 e art. 6º, X, do 
CPDC.  10.  O art. 6º, §1º, da Lei 8975/95 define 
serviço adequado como aquele que satisfaz as 
condições de regularidade, continuidade, efici-
ência, segurança, atualidade, generalidade, cor-
tesia na sua prestação e modicidade das tarifas, 
sendo que o requisito atualidade compreende a 
modernidade das técnicas, do equipamento e 
das instalações e a sua conservação, bem co-
mo a melhoria e expansão do serviço (§2º).  11.  
Prova pericial produzida nos autos que corro-
bora as alegações autorais no sentido de que, 
de fato, o sistema de abertura e fechamento das 
portas dos trens é falho ao permitir que o trem 
circule de portas abertas, seja porque não foi 
possível detectar a sua abertura, seja porque 
possibilita ao maquinista prosseguir com velo-
cidade reduzida até a próxima estação.  Possibi-
lidade de queda dos passageiros para fora do 
trem, com grande risco à integridade física dos 
consumidores usuários do serviço de transpor-
te ferroviário em questão.  12.  Assim, ainda que 
não seja possível no momento alcançar um sis-
tema 100% seguro, deve a concessionária bus-
car, segundo o princípio da atualidade que rege 
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a adequação do serviço público, o máximo de 
eficiência dos instrumentos que servem ao 
transporte ferroviário para alcançar o sistema 
menos inseguro.  13.  Não compete ao Perito 
indicar o sistema ideal, mas apontar que o sis-
tema atual não é o mais seguro e adequado, ha-
ja vista os inúmeros registros de acidentes já 
ocorridos.  14.  Desestatização do transporte 
ferroviário.  Transferência ao particular da exe-
cução dos serviços públicos e dos riscos do in-
vestimento, colocando o poder público em po-
sição de controle e planejamento da atividade.  
O investimento deve ser feito pelo concessioná-
rio, que coloca, também, seus bens, emprega-
dos e tecnologia à disposição da coletividade.  
15.  Verificação, ainda, da ausência de cortesia 
dos prepostos da ré no trato com os usuários 
do serviço, que sofreram agressões físicas no 
embarque dos trens, conforme revelam os au-
tos do inquérito civil em anexo.  16.  Existência 
de falha na prestação dos serviços da ré.  Risco 
à segurança e vida dos consumidores.  17.  
Responsabilidade da ré em reparar os danos 
causados aos consumidores.  Inteligência do 
art. 37, §6º, da CRFB/88 e do art. 14, §1º, do 
CDC.  18.  Apenas a culpa exclusiva da vitima 
ou do terceiro exclui a responsabilidade da for-
necedora do serviço público, o que não ocor-
reu, uma vez que o serviço defeituoso da ré 
contribui para a atuação dos vândalos, em ra-
zão da superlotação dos trens.  19.  Ocorrência 
de dano moral, individual e coletivo, e dano ma-
terial individual.  Agressões físicas praticadas 
pelos prepostos da Supervia contra os usuários 
do serviço.  Risco de morte pela falta de segu-
rança na circulação dos trens com portas aber-
tas.  Comprovação dos danos individualmente 
considerados na fase de liquidação da sentença 
(artigos 95, 97 e 98 do CPDC).  20.  Dano moral 
coletivo.  Grande ofensa à coletividade causada 
pela falha na prestação dos serviços.  Fortes 
cenas de agressão perpetradas pelos prepostos 
da ré contra os consumidores.  Reparação de-
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vida, por se tratar de direito básico do consu-
midor.  Previsão do art. 6º, VI, do CDC.  Manu-
tenção do quantum indenizatório em 500.000,00 
(quinhentos mil reais), em atendimento aos cri-
térios da razoabilidade, proporcionalidade e o 
pedagógico.  21.  Indeferimento do efeito sus-
pensivo ao recurso, eis que confirmada a tutela 
de urgência deferida em primeiro grau (art. 
1.012, §1º, V, do CPC) e tendo em vista a possi-
bilidade de dano irreparável inverso (art. 14, da 
Lei 7341/85) aos usuários do transporte ferrovi-
ário que recebem os serviços da ré sem ade-
quação.  22.  Astreintes, por eventual descum-
primento do julgado, que apenas incidirão a 
partir da sentença.  23.  Nulidade parcial da sen-
tença, por falta de fundamentação.  Exclusão da 
condenação da ré ao pagamento de indenização 
por dano material coletivo.  24.  Provimento 
parcial do recurso.    

 
 

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação Cível nº 0094965-

50.2009.8.19.0001, em que figuram como Apelante e Apelado as partes preambu-

larmente epigrafadas. 

 

A C O R D A M os Desembargadores que integram a Décima Sexta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimida-

de de votos, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do De-

sembargador Relator. 

 

Recurso de apelação cível interposto contra a sentença de fls. 

617/619-v que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚ-

BLICO em face de SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTES FER-

ROVIÁRIOS S/A, tornou definitiva a decisão liminar concedida às fls. 20/25 e jul-
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gou procedente os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) pelos danos materiais e morais coletivos, os 

quais serão revertidos em favor do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, 

criado pela Lei n° 7.347/85, corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros le-

gais, contados desta data, bem como ao pagamento dos danos materiais e mo-

rais causados aos consumidores individualmente considerados, devendo a liqui-

dação e o cumprimento da presente sentença se dar nos termos do artigo 97, ou 

ainda do artigo 98, ambos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 

8.078190).  Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da conde-

nação, revertendo este último em favor do Fundo Especial do Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro. 

 

A ré, em seu apelo de fls. 636/659, requer a anulação da sentença, 

seja por força da necessidade de complementação da perícia e do cerceamento 

de defesa ou em razão da inépcia da petição inicial e da falta de interesse de agir, 

justificadoras da extinção do processo sem resolução do mérito. 

 

Para tanto, sustenta que na perícia realizada nos autos, o Perito 

afirmou que não existe em nenhum lugar do mundo um sistema de fechamento de 

portas de composições ferroviárias que seja 100% seguro e que não seria de sua 

competência apontar qual seria o melhor sistema ou o mais seguro, sendo da 

empresa que explora este serviço a obrigação de assegurar-se quanto ao melhor 

sistema ou o mais seguro para os seus usuários.  Aduz que o Perito também não 

deixou de reconhecer o fato de que o comportamento dos usuários em muito po-

de contribuir para que os trens possam circular com maior segurança. 
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Afirma que a sentença criou um quadro dantesco, na medida em que 

tornou definitiva a tutela antecipada concedida às fls. 20/25, o que representa um 

retrocesso na marcha processual, fazendo com que as partes retornem à esdrú-

xula situação em que se encontravam, há exatos 7 anos, quando essa e. 16a 

Câmara Cível decidiu que, sem a definição de um sistema hábil pelo Perito, des-

cabe determinar-se à ré que adote um novo mecanismo de abertura e fechamento 

das portas dos trens. 

 

Argumenta que a sentença desconsidera que não há como impor, 

sem a existência de uma opinião técnica, a adoção de um sistema que sequer se 

sabe ser o mais adequado à finalidade buscada pelo juízo, qual seja, evitar que 

vândalos impeçam o fechamento das portas das composições, salientando que 

ninguém pode ser obrigado ao impossível. 

 

Aduz que, para o cumprimento da tutela das obrigações de fazer, há 

que prevalecer sempre o princípio da menor onerosidade consagrada no art. 805 

do CPC, razão pela qual é fundamental que se tenha muita cautela antes de se 

concluir pela adoção de um determinado sistema que é absolutamente incompatí-

vel e distanciado da realidade dos trens da ré, até porque a instalação de um no-

vo sistema de portas, além de causar um caos no transporte ferroviário do Rio de 

Janeiro devido à sua complexidade, é inviável porque não compatível com os 

trens coreanos e chineses adquiridos pelo Estado do RJ – poder concedente – 

que sequer integra a relação processual. 

 

Suscita a nulidade da sentença, tendo em vista que, apesar de ter 

requerido às fls. 595/603 e 610/611, nova remessa dos autos ao Perito para que 
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este se manifestasse sobre pontos essenciais do caso, especialmente sobre a 

finalidade da perícia definida por esta 16ª Câmara Cível no julgamento do agravo 

de instrumento nº 2009.002.17250, o juízo a quo decidiu que já se encontrava nos 

autos as provas necessárias ao julgamento, cerceando, portanto, a defesa da ré, 

até porque não foi o Perito capaz de apontar qual sistema de abertura e fecha-

mento de portas deveria ser implementado, o que nulifica e compromete a sen-

tença no que ponto em que determina, sob pesada multa diária, implantação de 

um novo mecanismo. 

 

Na oportunidade, reitera o agravo retido de fls. 256/275 - 000266, in-

terposto contra a decisão de fls. 219/223 que rejeitou as preliminares de inépcia 

da inicial e de ausência de interesse processual arguidas na contestação. 

 

Aduz que a sentença recorrida pecou ao desconsiderar a manifesta 

generalidade do pedido da inicial, que não aponta sequer qual seria o sistema de 

portas mais adequado a ser implementado;  ao não enxergar a falta de indicação, 

pelo autor, dos danos, materiais e morais, individuais e coletivos, cuja reparação 

se pediu nesta demanda;  ao afirmar defeituoso um sistema que funciona, ade-

quadamente, há muitos anos;  ao negar a preocupação da recorrente com a inte-

gridade física de seus passageiros; e, por fim, especialmente, por atribuir à Su-

pervia a responsabilidade por uma ocorrência atípica, que se deu por circunstân-

cias absolutamente alheias  à  vontade da empresa e para cuja concretização ela 

não contribuiu, uma vez que o triste episódio do dia 15 de abril de 2009 se deu no 

contexto da greve dos ferroviários, quando a multidão de usuários do serviço per-

deu, totalmente, o controle, forçando a abertura das portas e pondo em risco, não 

só a sua própria integridade física e psicológica, como a dos demais passageiros, 
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tendo havido atos de vandalismo nas composições, o que configurou, inclusive, 

ilícitos penais. 

 

Diz que a sentença se equivoca, ainda, ao pressupor que a situação 

de normalidade é a circulação dos trens de portas abertas, o que foi afastado pelo 

Perito, categórico ao afirmar que, quando o sistema das composições detecta que 

uma porta está aberta, o trem perde, automaticamente e de imediato, a tração, 

podendo o maquinista solicitar ao Centro de Controle Operacional autorização 

excepcional para trafegar em velocidade reduzida, inferior a 30km/h, até alcançar 

a próxima estação, tudo com a finalidade, justamente, de proteger a integridade 

física dos passageiros.  Afirma, portanto, que já adota uma solução intermediária 

e mais adequada à proteção e segurança dos usuários, pois, ao invés de promo-

ver um fechamento brusco e imediato das portas, causador de sérias injúrias aos 

passageiros que porventura bloqueassem a passagem e, ainda, a interrupção de 

toda a circulação, o trem entra em processo gradual de frenagem até a parada 

total, conforme Regulamento Operacional da Supervia (ROS) homologado pela 

própria Agência Reguladora que fiscaliza o serviço de transporte ferroviário. 

 

Esclarece que o suposto defeito do serviço de falta de ventilação 

apontado na sentença, a justificar a conduta ilícita e ilegal de alguns vândalos, já 

não mais existe, eis que 98% de sua frota de trens é dotado de sistema de ar 

condicionado, além do fato de que, desde o ajuizamento desta ação e desde a 

própria realização da perícia, a frota de trens foi renovada, pois adquiridas pelo 

Estado do RJ 112 novas e modernas composições e pela Supervia 20 novos 

trens.  
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Realça que não pode ser responsabilizada por ações de terceiros 

(abertura e fechamento de portas), conforme entendimento doutrinário e jurispru-

dencial sobre o tema, e questiona que, se a eventual abertura das portas dos va-

gões da Supervia decorre de atos de vandalismos dos próprios usuários do servi-

ço, não pode a demandada ser responsabilizada por eles.   

 

Sustenta que a sentença, apesar de condenar a ré ao pagamento de 

um milhão de reais por danos materiais e morais coletivos, não os fundamenta 

nem na sua ocorrência nem na sua extensão, deixando de especificar qual parce-

la da gigantesca quantia se destinaria a reparar os alegados prejuízos materiais e 

morais sofridos pela coletividade.  Aponta falta de argumentação também no que 

diz respeito aos danos individuais.   

 

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para 

evitar um colapso no transporte ferroviário da cidade, conforme previsão do art. 

14 da Lei de Ação Civil Pública e do artigo 1.012, §1º, V, do CPC, bem como a 

reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.  

 

Contrarrazões às fls. 663/679-v, em que o Ministério Público inicial-

mente narra que ajuizou ação civil pública com o intuito de coibir o tráfego de 

trens da concessionária Supervia com portas abertas, assim como a ocorrência 

de agressões a socos, pontapés e cordoadas perpetradas por agentes da con-

cessionária contra os passageiros.  Para isso, afirma que pleiteou que a conces-

sionária ré se abstenha de permitir a circulação de trens com as portas abertas, 

adotando sistema hábil para tal, às suas custas, constituindo, ainda, pedido prin-
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cipal da demanda a indenização dos danos materiais e morais individual e coleti-

vamente causados em virtude dos fatos narrados. 

 

Argumenta o apelado que o parecer técnico pericial apresentou indí-

cios incontroversos de que o sistema de portas adotado pela apelante não ofere-

ce segurança aos passageiros, devendo, portanto, ser substituído.  Sinaliza que o 

laudo pericial de fl. 513 foi claro quanto à possibilidade de implementação, pela 

Supervia, dos mecanismos mais seguros e arrojados adotados no serviço metro-

viário. 

 

Preliminarmente, rebate as alegações de inexistência de inépcia da 

petição inicial e falta de interesse processual, reiterando os termos de sua réplica 

de fls. 208/210 e de suas contrarrazões de fls. 287/290.   

 

No mérito, alega que os pareceres emitidos pelo perito judicial indi-

caram que a ação de passageiros pode evitar que as portas das composições 

ferroviárias sejam fechadas, assim como a possibilidade de adoção de um siste-

ma mais arrojado e um projeto moderno, capazes de garantir a segurança dos 

usuários (fl. 352), tal como os mecanismos adotados no serviço metroviário, ape-

sar de suas diferenças (fl. 513).  Salienta que, com a realização de perícia técni-

ca, foi apresentada à Supervia uma alternativa concreta ao seu precário sistema 

de abertura e fechamento de portas, o qual não se mostra capaz de proporcionar 

viagens seguras aos usuários do serviço de transporte ferroviário.  Conclui, neste 

tópico, que os fins visados pela sentença são perfeitamente alcançáveis mediante 

a adoção de sistema similar ao metroviário e que, ainda que inexista, segundo 

opinião pericial, sistema absolutamente seguro, restou demonstrado que há 
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exemplos de mecanismos mais modernos e eficientes, com menos suscetibilidade 

a falhas, em contrapartida àqueles atualmente empregados pela apelante.  

 

No que tange aos elevados custos, sequer comprovados, porventura  

suportados pela apelante na implementação de novo sistema de portas, sustenta 

que esse encargo não pode ser utilizado como argumento para afastar a tutela da 

integridade física dos passageiros, uma vez que a ré, como concessionária de 

serviço público, deve prestá-lo de forma adequada, o que pressupõe a satisfação 

das condições de atualidade – modernidade das técnicas, do equipamento e das 

instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço - e 

segurança – incolumidade dos usuários.   

 

Afirma que a apelante carece de mecanismos de abertura e fecha-

mento de portas capazes de assegurar a segurança de seus passageiros, vez 

que permitem a circulação de trens com portas abertas, falhando, assim, em 

atender ao critério de atualidade e segurança que configuram um serviço público 

adequado, e violando o disposto no artigo 6º, X, do CDC. 

 

Prossegue então afirmando que, considerando que há patente viola-

ção dos direitos de consumidores, parte vulnerável da relação de consumo, assim 

como descumprimento, por parte da apelante, das obrigações a ela impostas por 

lei, forçosa a adoção das medidas necessárias para a regularização do serviço 

inadequado, até porque cabe à concessionária a captação, aplicação e gestão 

dos recursos financeiros necessários à prestação do serviço, conforme previsão 

do artigo 31, I e VIII, do CDC, não sendo cabível a transferência dessas obriga-

ções a terceiros.  Observa, neste ponto, que não há razão para que as alterações 
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das composições ferroviárias dependam de autorização do Estado, já que tal ho-

mologação não se encontra prevista como encargo legal do poder concedente 

(art. 29, Lei n° 8.987/95).   

 

Discorre sobre a inexistência de nulidade da sentença, sob a alega-

ção de que, embora a Supervia se apegue à informação prestada pelo Perito de 

que nenhum sistema é 100% seguro, o fato de nenhum sistema oferecer total ga-

rantia contra falhas não coloca todos na mesma situação, sendo que o sistema 

adotado no Metrô Rio, em relação ao qual o Perito menciona um único episódio 

de abertura de portas, se mostra extremamente mais eficiente que aquele adota-

do pela Supervia, que possui 23 (vinte e três) episódios devidamente documenta-

dos de circulação com portas abertas nos últimos 5 (cinco) anos, tendo sido des-

tacada pelo Perito a superioridade do sistema metroviário. 

 

Diz que a prática de a ré colocar a culpa nos usuários deve ser afas-

tada, uma vez que a perícia demonstrou que o uso de equipamentos ineficientes 

pela concessionária propiciaram a suposta interferência dos passageiros na aber-

tura das portas dos trens em circulação, realçando que o sistema do Metrô Rio é 

apontado como mais eficiente, dentre outros motivos, por manter as portas fecha-

das, independentemente da suposta ação interna dos próprios usuários no senti-

do de forçar sua abertura, conforme laudo pericial de fls. 513. 

 

Salienta que não cabe ao Perito indicar e detalhar a forma como a 

concessionária deva realizar as modificações necessárias para assegurar a inco-

lumidade dos consumidores e que tal responsabilidade recai somente sobre a 

apelante, por encargo previsto em lei e assumido em contrato de concessão, con-
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cluindo que, pela instrução pericial, em resposta aos quesitos apresentados, foi 

possível chegar à conclusão, por argumentos técnicos, da necessidade de substi-

tuição do atual sistema de portas dos vagões ferroviários por um mais moderno e 

eficaz, tal como o do sistema metroviário, cabendo à apelante adotá-lo ou optar 

por outro igualmente efetivo, pois o que se almeja são resultados verificáveis, os 

quais, no caso, se consubstanciam na segurança dos passageiros, por meio de 

portas que não sejam abertas com facilidade mediante sua intervenção, o que foi 

demonstrado ser viável em perícia. 

 

Recorda que foram verificados reiterados casos de circulação de 

trens com portas abertas, sendo que neste processo há o registro de 23 ocorrên-

cias, e que a perícia técnica concluiu que o sistema de abertura e fechamento das 

portas utilizado pela Supervia, que permite o trem circular em baixa velocidade 

com as portas abertas, não oferece segurança aos usuários. 

 

Disserta sobre a responsabilidade objetiva da ré pela prestação de 

um serviço defeituoso, afastando a culpa exclusiva das vítimas em razão dos de-

feitos encontrados no sistema de fechamento e abertura das portas dos vagões.  

Aduz que a sentença recorrida fixou de forma adequada a quantia reparadora dos 

danos causados em sentido individual e coletivo, na forma prevista nos artigos 91, 

95 e 97 do CDC, realçando, inclusive, o inegável sofrimento dos consumidores 

expostos a viagens de trens com portas abertas, nas quais não só sofrem o con-

creto risco de lesão e morte por serem jogados para fora das composições, como 

também realizam o itinerário com receio e tensão acerca de tais consequências, a 

ponto de causar real terror psicológico, sem contar que as cordoadas lançadas a 
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esmo pelos prepostos da ré sobre os usuários de seus serviços chocaram a cole-

tividade, que se viu agredida em seus mais fundamentais direitos.  

 

Parecer da Procuradoria de Justiça às fls. 676/687, opinando pelo 

desprovimento do agravo retido e da apelação.  

 

É o relatório.  Passo ao voto.  

 

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de 

agravo retido e de apelação cível. 

 

Apreciando o agravo retido de fls. 256/275 – 000266, contrarrazoado 

às fls. 287/290 – 000302/305, conclui-se pelo seu desprovimento, tendo em vista 

o acerto da decisão recorrida (fls. 219/223 – 000228) ao rejeitar as preliminares 

de inépcia e falta de interesse de agir, senão vejamos.  

 

A alegação de inépcia da petição inicial se fundamenta na suposta 

ausência de pedido certo e determinado, sinalizando o agravante que o autor não 

aponta o problema nem a solução correspondente, mas limita-se a mencionar que 

a condenação deve obrigá-lo a utilizar um “sistema hábil”.  Ora, primeiramente, é 

evidente que o problema que se quer solucionar é a circulação dos trens com as 

portas abertas, sendo que o pedido inicial é certo e determinado no sentido de 

que seja a ré obrigada a se abster de fazer seus trens circularem com as portas 

abertas.   Note-se que o pedido inicial de a ré dotar seus trens com um sistema 

hábil a impedir a abertura indevida das portas decorre do primeiro pedido e está 

condizente, em tese, com o princípio da discricionariedade administrativa que 
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possibilita à concessionária a escolha da melhor e mais eficiente forma de presta-

ção do serviço público.   

 

Vê-se ainda que inexiste inépcia quanto ao dano material e moral 

pretendido, haja vista que a causa de pedir dos mesmos revela-se nas alegações 

de que houve sórdida agressão por socos, pontapés e cordoadas desferida pelos 

prepostos da Supervia contra os usuários do serviço, de que estes correm risco 

de morte e temem por sua segurança em razão da circulação dos trens com por-

tas abertas e, por fim, de que tais fatos causaram grande ofensa à coletividade.  

Ademais, observa-se que os pedidos atendem ao comando do artigo 286, do 

CPC/73, sendo certos e determinados quanto às prestações requeridas, valendo 

destacar que o fato de serem genéricos em relação ao quantum debeatur não 

importa em inépcia e sua definição será realizada em sede de liquidação, confor-

me nos ensinam os seguintes julgados do STJ, abaixo colacionados:  

 

 
AGRAVO  INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPON-
SABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS 
MATERIAIS. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. 
1.  Esta  Corte  Superior,  nos  casos  de  indenização  por  
danos materiais,  é  firme  no  seguinte  sentido:  "muito  
embora  a  lei processual  imponha  que o pedido seja certo 
e determinado não obsta que  o  mesmo  seja  genérico, 
como, in casu, em que foi requerida a indenização  pelos  
danos  materiais  e morais sem definição, initio litis,  do  
quantum  debeatur" (REsp 693.172/MG, PRIMEIRA TURMA 
Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 12.9.2005). 
2. Agravo interno não provido. 
(AgInt no REsp 1321219/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 
04/05/2017) 
 
 





  

PPooddeerr  JJuuddiicciiáárriioo  ddoo  EEssttaaddoo  ddoo  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  

DDéécciimmaa  SSeexxttaa  CCââmmaarraa  CCíívveell    
  

  

AAppeellaaççããoo  CCíívveell  nnºº  00009944996655--5500..22000099..88..1199..00000011  

  

FFLLSS..1166  

  

  1166  

 
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDU-
ÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA 
CONGRUÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de admitir 
a formulação de pedido de danos morais genérico, sem de-
finição inicial do quantum debeatur. 
2. Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de 
uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magis-
trado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurí-
dica posta. 
3. Assim, não há falar em julgamento extra petita quando o 
órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão 
inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa 
da requerida, respeitando o princípio da congruência, ape-
nas elegendo uma dentre as interpretações possíveis. 
4. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no AREsp 527.202/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉ-
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, 
DJe 30/09/2015) 

 

 

Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento 

de que as portas dos trens da Supervia estão em perfeito estado de conservação 

e funcionamento, trata-se de questão relativa ao mérito, a ser apreciada no mo-

mento oportuno. 

 

Passando à análise do recurso de apelação cível, preliminarmente 

não se verifica nulidade na sentença por cerceamento de defesa, eis que desne-

cessária a realização de nova perícia técnica para o deslinde da causa ou de ou-

tros esclarecimentos por parte do Perito Judicial que elaborou o laudo pericial de 

fls. 346/371, 512/514 e 570/573, o qual, diga-se, teve a assistência do Engenheiro 

Mecânico Sr. Carlos Alberto Biolchini da Silva, superando a alegação da apelante 
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de inexistência de especificidade técnica da perícia.  Como se verá a seguir, as 

conclusões do Expert demonstram a falha na prestação dos serviços da apelante 

em relação à adequação, eficiência e segurança, sendo que as providências para 

as respectivas soluções caberão à concessionária do serviço público de transpor-

te ferroviário, para o cumprimento de suas obrigações entabuladas no artigo 22, 

do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e garantia do direito social ao 

transporte previsto no artigo 6º da Constituição da República.   

 

Entretanto, há de se reconhecer nulidade parcial da sentença, por 

falta de fundamentação, em relação ao dano material coletivo, representando ain-

da a condenação do réu ao seu pagamento uma verdadeira contradição, eis que  

logo em seguida, no dispositivo, o decisum reconhece a possibilidade de liquida-

ção do dano material de forma individual ao condenar o apelante “a indenizar os 

danos materiais e morais causados aos consumidores individualmente considera-

dos, devendo a liquidação e o cumprimento da presente sentença se dar nos ter-

mos do artigo 97, ou ainda do artigo 98, ambos do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor (Lei 8078/90).” 

 

No mérito, o autor sustenta ser inadequada a prestação dos serviços 

da ré, tendo em vista a circulação dos trens com portas abertas, causando risco à 

segurança dos passageiros, os quais também sofreram, indiscriminadamente, 

agressões físicas com socos, pontapés e cordoadas desferidas pelos prepostos 

da apelante, conforme demonstram as imagens reproduzidas nos seguintes ende-

reços eletrônicos:  
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http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1003231-7823- 
SEGURANCAS+AGRIDEM+PASSAGEIROS+DE+TRENS+NO+RIO, 00.html; 
 
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0„ GIM1003201-7823- 
AUTORIDADES+COMENTAM+AGRESSAO+EM+ESTACAO+DE+TREM+DE+M
ADUREIRA,00.html;  
 
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0„GIM1003192-7823- 
AGENTES+DA+SUPERVIA+AGRIDEM+PASSAGEIROS+EM+MADUREIRA,00.h
tml 
 
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/O,,GIM1002447-7823- 
FUNCIONARIOS+DA+SUPERVIA+SAO+FLAGRADOS+AGREDINDO+PASSAG
EIROS,00.html 

 

 

Assim, a controvérsia recursal refere-se à verificação da adequação 

do serviço público de transporte ferroviário prestado pela concessionária ré, na 

forma determinada pelo art. 175, p. único, inciso IV, da CRFB/88 e art. 6º, X, do 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor, abaixo transcritos: 

 

CRFB/88: 
 
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, direta-
mente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
(...) 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 
     
 
CDC: 
 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
(...) 
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em 
geral. 
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A Lei 8987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permis-

são da prestação de serviços públicos previsto no art. 175, da Constituição Fede-

ral, também prevê que toda concessão pressupõe a prestação de serviço ade-

quado ao pleno atendimento dos usuários, e o define, em seu art. 6º, §1º, como 

aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segu-

rança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tari-

fas, sendo que atualidade “compreende a modernidade das técnicas, do equipa-

mento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão 

do serviço” (§2º). 

 

A prova pericial produzida nos autos às fls. 346/371, 512/514 e 

570/573 corrobora as alegações autorais no sentido de que, de fato, o sistema de 

abertura e fechamento das portas dos trens é falho ao permitir que o trem circule 

de portas abertas, seja porque não foi possível detectar a sua abertura, seja por-

que possibilita ao maquinista prosseguir com velocidade reduzida até a próxima 

estação.  Em ambos os casos, verifica-se a possibilidade de queda dos passagei-

ros para fora do trem, com grande risco à integridade física dos consumidores 

usuários do serviço de transporte ferroviário em questão.  

 

Vale destacar alguns trechos do laudo pericial: 

 

Fls. 358/359:   

 

4º Quesito - Queira o Sr. Perito informar sobre a existência de sen-

sores nas portas, a fim de detectar todo e qualquer obstáculo a seu 

acionamento. 
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Resposta:  - Não há sensores instalados nas portas. 

 

5º Quesito -  Queira o Sr. Perito informar se há a possibilidade da 

composição iniciar movimento com qualquer de suas portas destra-

vadas. 

Resposta – Há no painel de comando da composição luzes indicati-

vas de portas abertas ou fechadas, conforme foto nº 4.  Estando a 

luz indicativa de portas abertas acesa, a composição não deveria 

partir.  A partida só seria permitida se a luz indicativa de portas fe-

chadas estiver acesa.  Todavia, quando da nossa vistoria, foi efetua-

da uma simulação para a comprovação do sistema de luzes indicati-

vas de portas abertas ou fechadas, utilizando-se um pedaço de ma-

deira...Verificou-se que, com uma abertura de até 4 cm, conforme fo-

to nº 6 abaixo, a luz indicativa de portas fechadas encontrava-se 

acesa, o que permite então ao maquinista dar a partida na composi-

ção com as portas abertas. 

 

Fls. 364:   

 

Considerações finais  -  que de fato, o sistema de controle de abertu-

ra e fechamento das portas, dos carros das séries vistoriadas, não 

oferece segurança aos usuários, uma vez que permite a composição 

partir com as portas abertas...se, por ventura algum usuário do trem 

quiser abrir as portas totalmente, basta apenas que ele efetue um 

extremo esforço, que elas irão se manter aberta.  Entretanto, com 

abertura superior a 4 cm, o trem obrigatoriamente perde automati-
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camente a tração e o maquinista é alertado por uma luz na cabine 

de comando.  Neste momento, de acordo com as instruções do ROS 

(Regulamento Operacional da Supervia), o maquinista é obrigado a 

consultar o Centro de Controle Operacional, que lhe dará uma entre 

as duas orientações possíveis:  (i) permanecer parado aguardando o 

pronto atendimento.  Isto porque o maquinista não pode sair do trem 

para verificar o que está impedindo o fechamento das portas;  ou (ii) 

acionar o sistema bay-pass que permite que a composição circule 

com as portas abertas, em velocidade restrita inferior a 30 km/h, com 

o objetivo de retirar o trem da linha e chegar a estação onde não 

prejudicará a circulação”    

 

 

Desta forma, ainda que não seja possível no momento alcançar um 

sistema 100% seguro, deve a concessionária buscar, segundo o princípio da 

atualidade que rege a adequação do serviço público, o máximo de eficiência dos 

instrumentos que servem ao transporte ferroviário para alcançar o sistema menos 

inseguro, de forma a evitar que os trens partam das estações de portas abertas e 

circulem sem o fechamento de suas composições.  Vale destacar que em situa-

ções excepcionais de pane ou manifesta necessidade de continuação da marcha 

do trem, ainda que levada a efeito pelos próprios usuários do serviço, deverão ser 

adotadas as rotinas de segurança até a próxima estação.  

 

Observa-se que o ilustre Perito, em seus esclarecimentos de fls. 572 

(000528) muito bem se posiciona no sentido de que não lhe compete indicar o 

sistema ideal, “mas sim apontar que o sistema atual não é o mais seguro e ade-
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quado, haja vista os inúmeros registros de acidentes já ocorridos.  O mais impor-

tante é que, tanto o fabricante como a empresa que explora o sistema de trans-

porte ferroviário, devem assegurar qual é o sistema que oferece menor risco ao 

usuário, bem como, que os horários sejam respeitados e a capacidade interna da 

composição seja adequada para atender a grande  demanda que envolve o 

transporte de massa no município do Rio de Janeiro.” 

 

Essa é a lógica da desestatização, que transfere para o particular a 

gestão de alguns setores de infraestrutura, a execução dos serviços públicos e os 

riscos do investimento, colocando o poder público em posição de controle e pla-

nejamento da atividade. 

 

A doutrina do saudoso Marcos Juruena Villela Souto, ensinada em 

sua obra “Direito Administrativo das Concessões”, Ed. Lumen Juris, 2004, págs. 

11 e 34: 

 

“Note-se, pois, que o Poder Público, em regra, não investe recursos 

nem pessoal;  todo investimento é feito pelo concessionário, que coloca, também, 

seus bens, empregados e tecnologia à disposição da coletividade, cabendo-lhe, 

via de consequência, o lucro...” (grifo nosso) 

 

“A realização de serviços públicos sob a modalidade de concessão 

envolve a transferência, para o particular, de todos os custos e riscos do investi-

mento...” 
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Destaca-se, ainda, a ausência de cortesia dos prepostos da ré no 

trato com os usuários do serviço, que sofreram agressões físicas no embarque 

dos trens, conforme revelam os autos do inquérito civil em anexo.  

 

O que se espera, portanto, da concessionária ré, é a prestação do 

serviço de transporte com adequação à população, obrigação esta não cumprida, 

conforme visto anteriormente, colocando em risco a segurança de seus passagei-

ros.   

Consequentemente, comprovada a falha na prestação dos serviços 

da ré, por ausência de adequação, cabe à mesma reparar os danos causados aos 

consumidores, por força do art. 37, §6º, da CRFB/88 e do art. 14, §1º, do CDC, 

abaixo transcrito: .  

 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente-
mente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
causados aos consumidores por defeitos relativos à presta-
ção dos serviços, bem como por informações insuficientes 
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 
 
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança 
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consi-
deração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 
I - o modo de seu fornecimento; 
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se espe-
ram; 
III - a época em que foi fornecido. 

 

 

Deve ser rejeitada a alegação da apelante de que não pode ser res-

ponsabilizada por ações de vândalos, tendo em vista que apenas a culpa exclusi-

va do consumidor ou do terceiro exclui sua responsabilidade na reparação dos 
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danos, conforme previsão do artigo 14, §3º, II, do CPDC, sendo que, como vimos 

anteriormente, o serviço defeituoso da ré contribui para a atuação dos vândalos, 

em razão da superlotação dos trens. 

 

Diante disso, demonstrada a responsabilidade da ré, mostrou-se ir-

reparável a sentença ao condená-la a ressarcir os consumidores individualmente 

pelos danos materiais e morais, a serem liquidados posteriormente (art. 95, 97 e 

98 do CPDC), em razão das agressões físicas praticadas pelos prepostos da Su-

pervia contra os usuários do serviço e do risco de morte pela falta de segurança 

com a circulação dos trens com portas abertas.  Realça-se que na fase de liqui-

dação e execução da referida sentença haverá a comprovação dos danos indivi-

dualmente considerados com a conseqüente delimitação das quantias devidas. 

 

Quanto ao dano moral coletivo, a doutrina de Carlos Alberto Bittar Fi-

lho, exposta no artigo “Do Dano Moral Coletivo no Atual Contexto Jurídico Brasi-

leiro” (Revista de Direito do Consumidor, Vol. 12, p. 44/62), nos ensina que: 

 

“O dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de 

uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de 

um determinado círculo de valores coletivos.  Quando se fa-

la em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato 

de que o patrimônio valorativo de certa comunidade (maior 

ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira 

absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico:  quer 

isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, 

em seu aspecto imaterial.  Tal como se dá na seara do dano 

moral individual, aqui também não há que se cogitar de pro-
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va da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo sim-

ples fato da violação”.      

 

No caso concreto, o dano moral coletivo se evidencia na grande 

ofensa à coletividade causada pela falha na prestação dos serviços da ré, agra-

vada pelas fortes cenas de agressão perpetradas por seus prepostos contra os 

consumidores, e sua reparação é direito básico do consumidor previsto no artigo 

6º, VI, do CDC. 

 

Com efeito, no que tange ao quantum indenizatório, tendo sido reco-

nhecida a nulidade da condenação por dano material coletivo, imperiosa se faz a  

manutenção da indenização por dano moral coletivo em R$ 500.000,00 (quinhen-

tos mil reais), em atendimento aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e 

o pedagógico. 

  

A propósito, destacam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal 

de Justiça: 

 

ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE - PASSE LIVRE - IDO-
SOS - DANO MORAL COLETIVO - DESNECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO DA DOR E DE SOFRIMENTO - APLICA-
ÇÃO EXCLUSIVA AO DANO MORAL INDIVIDUAL - CA-
DASTRAMENTO DE IDOSOS PARA USUFRUTO DE DI-
REITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELA EMPRESA 
DE TRANSPORTE - ART. 39, § 1º DO ESTATUTO DO 
IDOSO - LEI 10741/2003 VIAÇÃO NÃO PREQUESTIONA-
DO. 
1. O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindi-
vidual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é 
passível de comprovação pela presença de prejuízo à ima-
gem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das 
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individualidades percebidas como segmento, derivado de 
uma mesma relação jurídica-base. 
2. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprova-
ção de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis 
de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos 
interesses difusos e coletivos. 
3. Na espécie, o dano coletivo apontado foi a submissão dos 
idosos a procedimento de cadastramento para o gozo do 
benefício do passe livre, cujo deslocamento foi custeado pe-
los interessados, quando o Estatuto do Idoso, art. 39, § 1º 
exige apenas a apresentação de documento de identidade. 
4. Conduta da empresa de viação injurídica se considerado 
o sistema normativo. 
5. Afastada a sanção pecuniária pelo Tribunal que conside-
rou as circunstancias fáticas e probatória e restando sem 
prequestionamento o Estatuto do Idoso, mantém-se a deci-
são. 
5. Recurso especial parcialmente provido. 
(REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SE-

GUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010) 

 

Civil e processo civil. Recurso especial. Ação civil pública 
proposta pelo PROCON e pelo Estado de São Paulo. Anti-
concepcional Microvlar. Acontecimentos que se notabiliza-
ram como o 'caso das pílulas de farinha'. Cartelas de com-
primidos sem princípio ativo, utilizadas para teste de maqui-
nário, que acabaram atingindo consumidoras e não impedi-
ram a gravidez indesejada. Pedido de condenação genérica, 
permitindo futura liquidação individual por parte das consu-
midoras lesadas. Discussão vinculada à necessidade de 
respeito à segurança do consumidor, ao direito de informa-
ção e à compensação pelos danos morais sofridos. 
- Nos termos de precedentes, associações possuem legiti-
midade ativa para propositura de ação relativa a direitos in-
dividuais homogêneos. 
- Como o mesmo fato pode ensejar ofensa tanto a direitos 
difusos, quanto a coletivos e individuais, dependendo ape-
nas da ótica com que se examina a questão, não há qual-
quer estranheza em se ter uma ação civil pública concomi-
tante com ações individuais, quando perfeitamente delimita-
das as matérias cognitivas em cada hipótese. 
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- A ação civil pública demanda atividade probatória congru-
ente com a discussão que ela veicula; na presente hipótese, 
analisou-se a colocação ou não das consumidoras em risco 
e responsabilidade decorrente do desrespeito ao dever de 
informação. 
- Quanto às circunstâncias que envolvem a hipótese, o 
TJ/SP entendeu que não houve descarte eficaz do produto-
teste, de forma que a empresa permitiu, de algum modo, 
que tais pílulas atingissem as consumidoras. Quanto a esse 
'modo', verificou-se que a empresa não mantinha o mínimo 
controle sobre pelo menos quatro aspectos essenciais de 
sua atividade produtiva, quais sejam: a) sobre os funcioná-
rios, pois a estes era permitido entrar e sair da fábrica com o 
que bem entendessem; b) sobre o setor de descarga de 
produtos usados e/ou inservíveis, pois há depoimentos no 
sentido de que era possível encontrar medicamentos no 'li-
xão' da empresa; c) sobre o transporte dos resíduos; e d) 
sobre a incineração dos resíduos. E isso acontecia no mes-
mo instante em que a empresa se dedicava a manufaturar 
produto com potencialidade extremamente lesiva aos con-
sumidores. 
-  Em nada socorre a empresa, assim, a alegação de que, 
até hoje, não foi possível verificar exatamente de que forma 
as pílulas-teste chegaram às mãos das consumidoras. O 
panorama fático adotado pelo acórdão recorrido mostra que 
tal demonstração talvez seja mesmo impossível, porque 
eram tantos e tão graves os erros e descuidos na linha de 
produção e descarte de medicamentos, que não seria hipó-
tese infundada afirmar-se que os placebos atingiram as con-
sumidoras de diversas formas ao mesmo tempo. 
- A responsabilidade da fornecedora não está condicionada 
à introdução consciente e voluntária do produto lesivo no 
mercado consumidor. Tal idéia fomentaria uma terrível dis-
crepância entre o nível dos riscos assumidos pela empresa 
em sua atividade comercial e o padrão de cuidados que a 
fornecedora deve ser obrigada a manter.  Na hipótese, o ob-
jeto da lide é delimitar a responsabilidade da empresa quan-
to à falta de cuidados eficazes para garantir que, uma vez 
tendo produzido manufatura perigosa, tal produto fosse 
afastado das consumidoras. 
- A alegada culpa exclusiva dos farmacêuticos na comercia-
lização dos placebos parte de premissa fática que é inad-
missível e que, de qualquer modo, não teria o alcance dese-
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jado no sentido de excluir totalmente a responsabilidade do 
fornecedor. 
- A empresa fornecedora descumpre o dever de informação 
quando deixa de divulgar, imediatamente, notícia sobre ris-
cos envolvendo seu produto, em face de juízo de valor a 
respeito da conveniência, para sua própria imagem, da di-
vulgação ou não do problema, Ocorreu, no caso, uma curio-
sa inversão da relação entre interesses das consumidoras e 
interesses da fornecedora: esta alega ser lícito causar danos 
por falta, ou seja, permitir que as consumidoras sejam lesio-
nadas na hipótese de existir uma pretensa dúvida sobre um 
risco real que posteriormente se concretiza, e não ser lícito 
agir por excesso, ou seja, tomar medidas de precaução ao 
primeiro sinal de risco. 
- O dever de compensar danos morais, na hipótese, não fica 
afastado com a alegação de que a gravidez resultante da 
ineficácia do anticoncepcional trouxe, necessariamente, sen-
timentos positivos pelo surgimento de uma nova vida, por-
que o objeto dos autos não é discutir o dom da maternidade. 
Ao contrário, o produto em questão é um anticoncepcional, 
cuja única utilidade é a de evitar uma gravidez. A mulher 
que toma tal medicamento tem a intenção de utilizá-lo como 
meio a possibilitar sua escolha quanto ao momento de ter fi-
lhos, e a falha do remédio, ao frustrar a opção da mulher, dá 
ensejo à obrigação de compensação pelos danos morais, 
em liquidação posterior. 
Recurso especial não conhecido. 
(REsp 866.636/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TER-

CEIRA TURMA, julgado em 29/11/2007, DJ 06/12/2007, p. 

312) 

 

Em relação ao pedido de concessão do efeito suspensivo, deve o 

mesmo ser indeferido, haja vista a previsão do artigo 1.012, §1º, V, do CPC, pois 

a sentença recorrida confirmou a tutela antecipada deferida às fls. 20/25, e tendo 

em vista a possibilidade de dano irreparável inverso (art. 14, da Lei 7345/85) aos 

usuários do transporte ferroviário que utilizam os serviços da ré sem adequação. 
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Por fim, resta destacar que as astreintes por eventual descumpri-

mento do decisum somente podem incidir a partir da sentença, considerando que 

o acórdão desta 16ª Câmara Cível, proferido no julgamento do Agravo de Instru-

mento nº 2009.002.17250 (0021624-91.2009.8.19.0000), estabeleceu a necessi-

dade de realização da perícia técnica, ora acatada pela sentença recorrida, para o 

fim de subsidiar a decisão judicial antecipatória ou definitiva. 

 

À conta de tais fundamentos, voto no sentido de dar parcial provi-

mento ao recurso, a fim de declarar a nulidade parcial da sentença e excluir a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por dano material coletivo, ade-

quando-se, outrossim, o termo inicial da incidência das astreintes a partir da sen-

tença, na forma acima exposta. 

 

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2017. 
 
 

Desembargador MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO 
 Relator 
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