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CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO
VINTENÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE FERROVIÁRIO.
MORTE.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MATERIAL  E  MORAL.
IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA.  SEGURANÇA PRECÁRIA.  CULPA
CONCORRENTE. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS
18  ANOS  DO  FATO.  DESÍDIA  QUE  COMPROVA
INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA PENSÃO
MENSAL  VITALÍCIA.  DESPESAS  COM  FUNERAL.  GASTO
NECESSÁRIO.  DISPENSA  DE  PROVA.  RESSARCIMENTO.
DANO  MORAL.  INDENIZAÇÃO  JUSTA  E  ADEQUADA.
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO
DANOSO. PROVIMENTO PARCIAL DA PRIMEIRA APELAÇÃO E
DESPROVIMENTO DA SEGUNDA. 

_ Deve ser rejeitada a prescrição quando a ação é ajuizada dentro
do prazo prescricional previsto em lei, na hipótese, em vinte anos.

_ A inércia para ajuizar a ação indenizatória, por mais de dezoito
anos, demonstra que a genitora da vítima não dependia de sua
renda para sobreviver, de modo que não faz jus ao recebimento
de  pensão  mensal  vitalícia.  Contudo,  independe  de  prova  o
ressarcimento no tocante às despesas com o funeral do falecido.

_ O valor arbitrado a título de dano moral foi justo e adequado,
não merecendo qualquer reparo. 

_ A data da incidência dos juros de mora começam a partir do
evento danoso, ou seja, em 02/11/1992.
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VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 4ª Câmara Civel do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em dar provimento parcial  à primeira apelação e negar  provimento a
segunda,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e,  em  desarmonia com  o  parecer  da
Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Maria das Mercês e
outras, e pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, contra a sentença
proferida  pela  Juíza  da  9ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital-PB,  que  julgou
parcialmente os pedidos da ação de indenização ajuizada pelas primeiras apelantes. 

Infere-se dos autos que a presente ação indenizatória foi proposta
pela mãe e irmãs de Marinaldo Felix Pontes, que faleceu em virtude do atropelamento
sofrido por um trem da promovida, em 02/11/1992. 

Alegaram que a vítima morreu por culpa exclusiva da promovida,
sob  o  argumento  de  que  na  travessia  da  linha  férrea  o  local  era  aberto,  sem  a
existência de muros, sinalização, passagem ou passarela subterrânea, e que por não
oferecer segurança aos transeuntes daquela área,  a promovida é responsável  pela
morte da vítima, devendo ressarci-las dos danos materiais e morais em decorrência do
óbito da vítima. 

Em seu  favor,  a  genitora  da  vítima  pleiteou  o  pagamento  das
pensões  mensais  vencidas  e  vincendas,  mais  ressarcimento  com  luto,  funeral  e
sepultura,  e  o  dano  moral.  Por  sua  vez,  as  irmãs  da  vítima  pugnaram  pelo
ressarcimento a título de dano moral. 

A magistrada  a  quo  afastou  a  preliminar  de  prescrição  e,  no
mérito, entendeu que houve concorrência de culpa e arbitrou o valor do dano moral em
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a genitora da vítima e R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) para cada irmã da vítima, que são três, totalizando o quantum indenizatório em
R$ 100.000,00 (cem mil reais), incidindo juros e correção monetária a contar da data da
publicação  da  sentença.  Em  relação  ao  dano  material,  entendeu  que  não  houve
comprovação da relação de dependência econômica da genitora com a vítima, pois
demorou dezenove anos para o ajuizamento da ação, e quanto às despesas de luto,
funeral e sepultura também não houve a apresentação de comprovantes referente a
tais despesas, de maneira que julgou improcedente o ressarcimento a título de dano
material  (fs. 218/224).

Inconformadas, a mãe e as irmãs da vítima recorreram alegando
que não houve culpa concorrente, de modo que se deve majorar o valor indenizatório,
como também argumentaram que o valor do dano moral  não pode ser medido em
relação ao tempo de ajuizamento da ação, posto que o fator temporal não serve como
critério de alteração do valor compensatório. 

Requerem também a indenização a título de dano material sob o
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argumento de que a família era dependente economicamente do falecido.

Por fim, pugna pela incidência dos juros a partir do evento danoso
de acordo com a Súmula n. 541 do STJ e o art.  9622 do Código Civil  de 1916 (fs.
230/260).

Contrarrazões às fs. 298/308.

A  Companhia  Brasileira  de  Trens  Urbanos  –  CBTU  também
interpôs apelação e arguiu, preliminarmente, a prescrição por entender que prescreveu
o direito de ação, em razão do decurso de quase vinte anos para o ajuizamento da
presente demanda. 

No mérito, sustenta que houve culpa exclusiva da vítima e que
não tem qualquer responsabilidade sobre o acidente fatal. Aduz que não há provas nos
autos acerca do dano material pleiteado, e que no suposto acidente não agiu de forma
imprudente ou omissa, como também não deixou de observar qualquer regra de zelo,
vigilância e segurança que pusesse em risco a integridade das pessoas e a prevenção
de acidentes, não tendo concorrido para a ocorrência do fato lesivo.

Alega  que  o  valor  do  dano  moral  arbitrado  foi  excessivo
constituindo enriquecimento ilícito sem causa para as apeladas. 

Requer o provimento da apelação (fs. 277/294).

Devidamente  intimadas,  não  apresentaram  contrarrazões,
conforme certidão à f. 318. 

 A Procuradoria-Geral  de Justiça  se abstém de opinar  sobre a
pretensão  recursal,  reconhecendo  inexistir  qualquer  interesse  público  primário  que
justifique a atuação na condição de custus legis (f. 322).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Junior (Relator).

1) DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA DAS MERCÊS FELIX E OUTRAS:

O recurso deve ser provido, em parte. 

Verifica-se que as apelantes pretendem que seja reconhecida a
culpa exclusiva da recorrida pelo falecimento de  Marinaldo Felix Pontes,  que morreu
vítima de acidente de trem.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que entre a data do acidente

1Súmula  54  –  Os  juros  moratórios  fluem a  partir  do  evento  danoso,  em caso  de  responsabilidade
extracontratual.
2Art.  962.  Nas  obrigações  provenientes  de  delito,  considera-se  o  devedor  em  mora  desde  que  o
perpetrou.
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(12/11/1992)  e  a  data  do  ajuizamento  da  ação  (16/03/2011)  decorreram  quase
dezenove anos, o que torna difícil saber como realmente ocorreu o acidente em razão
do longo decurso de tempo, não havendo prova pericial nos autos, nem testemunha
presencial, apenas testemunha de referência, ou seja, que tem notícia do fato através
de terceiros, tendo relatado que no local não havia sinalização adequada, nem cercos
ou muros de proteção (f. 181).

Por  outro  lado,  a  vítima  conhecia  bem o  local,  já  que  residia
naquela região e ao atravessar a via férrea dentro da cidade, deveria ter feito com as
devidas cautelas, vislumbrando uma imprudência da sua parte, pois ainda que fosse
ineficiente a sinalização, cabia-lhe parar, olhar e escutar, a fim de detectar a chegada
iminente da composição.

Assim, não há que se falar em culpa exclusiva da promovida, mas
em culpa concorrente. Nesse sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ATROPELAMENTO  EM  LINHA
FÉRREA.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE
DECLARADA.  EXISTÊNCIA  DE  RECURSO  REPETITIVO
NESSE SENTIDO: RESP. 1.172.421/SP, REL. MIN. LUIS FELIPE
SALOMÃO,  DJE  19.9.2012.  RECURSOS  ESPECIAIS  DA
PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES E
DOS FAMILIARES DA VÍTIMA. APELO DA CBTU. ADMISSÃO
PARCIAL CONFORME A DECISÃO  ANTERIOR  APENAS  NO
TOCANTE  À  ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
TERMO  FINAL  DO  PENSIONAMENTO.  (...)  O  VALOR
ARBITRADO  A TÍTULO  DE  DANOS  MORAIS  TAMBÉM  NÃO
MERECE  REVISÃO,  COM  O  DEVIDO  PESAR  AO
ACONTECIMENTO,  POIS,  ALÉM  DE  NÃO  SE  TRATAR  DE
VALOR IRRISÓRIO, ESTÁ EM PATAMAR   EQUIVALENTE AO
QUE  TEM  SIDO  RECONHECIDO  PELA  JURISPRUDÊNCIA,
CONFORME OS SEGUINTES PARADIGMAS: AGRG NOS EDCL
NO ARESP 734.076/RJ, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJE  30.6.2016;  AGRG  NO  RESP  1.283.764/RJ,  REL.  MIN.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJE 12.11.2015 E AGRG NO
ARESP 34.889/RS, REL. MIN. RAUL ARAÚJO, DJE 19.12.2014,
DENTRE OUTROS.   RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.  1.  O  STJ  possui  entendimento  firmado  em
sede de repetitivo de que, em hipóteses de atropelamento em
via férrea, a culpa é concorrente entre a vítima e a prestadora
do  serviço  público. 2.(...)  4.  Não  merece  majoração  a
condenação por danos morais equivalente a 75 salários mínimos
da época para cada autora (esposa e filhas do falecido), por não
se tratar de montante irrisório, bem como por estar consentâneo à
fixação  de  tal  verba  em  demandas  semelhantes.  5.  Recursos
Especiais da CBTU e dos familiares da vítima aos quais se nega
provimento.  (STJ -  REsp 1597567 /  SP RECURSO ESPECIAL
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2011/0251201-7  Relator(a)  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA
FILHO (1133) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do
Julgamento  15/12/2016  Data  da  Publicação/Fonte  DJe
06/02/2017)

Dessa forma, vê-se que o entendimento firmado pelo magistrado
a  quo, e  confirmado  nesta  instância,  está  em consonância  com o  posicionamento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao dano material, não houve comprovação de que
a genitora dependesse financeiramente da vítima, eis que somente ajuizou a presente
ação após dezoito anos do falecimento do seu filho, o que demonstra a independência
econômica da apelante, pois caso contrário não teria demorado quase duas décadas
para requerer a indenização judicialmente.

Contudo, a apelante  Maria das Mercês Felix Pontes faz jus ao
recebimento das despesas com funeral,  posto que não há dúvidas que tais  gastos
foram  necessários  para  o  sepultamento  do  falecido,  sendo  desnecessária  a
apresentação de comprovantes. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL  E
PROCESSUAL  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
ATROPELAMENTO  EM  VIA  FÉRREA.  MORTE  DA  VÍTIMA.
DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE
FUNERAL  E  SEPULTAMENTO.  PROVA.  DESNECESSIDADE.
AGRAVO  DESPROVIDO.  1.  Presume-se  o  dano  moral  na
hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o
sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes
aos  familiares  próximos  à  vítima.  2.  Os  irmãos,  vítimas  por
ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento
da perda do ente  querido, sendo desnecessária a prova do abalo
íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo
do grau de parentesco ou proximidade,  pois  o  sofrimento pela
morte  de  familiar  atinge  os  membros  do  núcleo  familiar  em
gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado
para arbitrar o valor da reparação. 3. Na presente hipótese, foi
fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no
valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia
razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$
30.000,00). 4.  Segundo a jurisprudência desta Corte, não se
exige  a  prova  do  valor  efetivamente  desembolsado  com
despesas  de  funeral  e  sepultamento,  em  face  da
inevitabilidade de tais gastos. 5. Agravo interno não provido.3

Sendo  assim,  a  genitora  da  vítima  falecida  tem  direito  à
indenização  referente  às  despesas  com o  funeral,  que  arbitro  no  montante  de  R$
2.000,00 (dois mil reais).

3(STJ  -  Processo  AgInt  no  REsp  1165102  /  RJ  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL
2009/0218978-5 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data
do Julgamento 17/11/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 07/12/2016
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Quanto ao dano moral, este é presumido, tendo em vista que o
trauma  e  o  sentimento  causado  pela  perda  da  pessoa  amada  são  inerente  aos
familiares próximos à vitima, no caso, a mãe e as irmãs, estas vítimas por ricochete.
Contudo,  o  valor  indenizatório  pode  variar,  dependendo  do  grau de parentesco ou
proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo
familiar em gradações diversas. 

Por  estas  razões  e,  considerando  ainda  que  houve  culpa
concorrente,  como  bem  frisado  pelo  juiz  sentenciante  na  fixação  do  dano  moral,
considero que o valor arbitrado na sentença, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) para a genitora da vítima e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada irmã da
vítima, que são três, totalizando o quantum indenizatório em R$ 100.000,00 (cem mil
reais), foi justo e adequado à espécie, não havendo que se falar em majoração desta
indenização,  tendo em vista  que está de acordo com os parâmetros  firmados pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ACIDENTE  EM  VIA
FÉRREA.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  PRETENDIDA  MAJORAÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.  SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado
contra decisão monocrática publicada em 24/04/2017,  que,  por
sua vez, julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o
Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/2015. II. Trata-
se,  na  origem,  de  Ação  Indenizatória,  ajuizada  pela  parte
agravante  contra  SUPERVIA  -  Concessionária  de  Transporte
Ferroviário S/A, a fim de obter indenização por danos materiais e
morais pela morte de seu irmão, atropelado por um trem, na via
férrea,  ao  cruzar  uma  passagem de  pedestres.  O  acórdão  do
Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença – que julgara
parcialmente  procedente  o  pedido,  para  condenar  a  ré  ao
ressarcimento  das  despesas  do  funeral  –,  condenando  a  ré
também ao pagamento de indenização por danos morais, fixados
em R$ 25.000,00  (vinte  e  cinco  mil  reais),  para  cada  um dos
autores.  III.  No  que  tange  ao  quantum  indenizatório,  "a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é
possível  quando  exorbitante  ou  insignificante,  em  flagrante
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do
quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ,
AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA,  DJe  de  08/11/2016).  No  caso,  o  valor  da
indenização de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para cada
autor, não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa,
expostas no acórdão recorrido. Conclusão em contrário encontra
óbice  na  Súmula  7/STJ.  IV.  No  que  tange  à  interposição
fundamentada na alínea c do permissivo constitucional,  "o STJ
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tem jurisprudência pacífica no sentido de que não é possível o
conhecimento  do  recurso  especial  interposto  pela  divergência
jurisprudencial,  na  hipótese em que o  Documento:  74028030 -
EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 17/08/2017 Página
1 de 2 Superior Tribunal de Justiça dissídio é apoiado em fatos e
não na interpretação da lei federal. Isso porque a Súmula 7 do
STJ também se aplica  aos recursos especiais  interpostos  pela
alínea  c  do  permissivo  constitucional"  (STJ,  AgInt  no  AREsp
858.894/SP,  Rel.  Ministra  DIVA  MALERBI  (Desembargadora
Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe
de 10/08/2016). V. Agravo interno improvido.4 

Ademais,  no que tange ao argumento de que o valor do dano
moral  não  pode  ser  medido  em  relação  ao  tempo  de  ajuizamento  da  ação,  não
subsiste, eis que é fator relevante na fixação do quantum indenizatório. Com efeito, a
orientação jurisprudencial  dominante nesta Corte Superior indica que "a demora na
busca  da  reparação  do  dano  moral  é  fator  influente  na  fixação  do  quantum
indenizatório,  a  fazer  obrigatória  a  consideração  do  tempo  decorrido  entre  o  fato
danoso e a propositura da ação" (EREsp n. 526.299-PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
Corte Especial, DJe de 5/2/2009).

Entretanto, assiste-lhes razão no tocante aos juros de mora, pois
na sentença restou consignado que estes incidiriam a partir da publicação da sentença,
quando, na verdade, devem incidir desde a data do evento danoso, por força do art.
9625 do CC de 1916, e, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual. 

Desse modo,  os juros de mora devem incidir  desde a data do
evento dano.

2. DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CBTU:

2.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O apelante alega que houve prescrição do direito de ação. 

Contudo, referido entendimento não prospera, posto que à época
do fato vigorava a prescrição vintenária prevista no art. 177 do Código Civil de 1916,
que assim dispunha:

Art. 177.  As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em
vinte  anos,  as  reais  em dez,  entre  presentes  e ausentes,  em
quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.

4(STJ -  Processo AgInt  no AREsp 1003694 /  RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2016/0278449-3 Relator(a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151) Órgão Julgador T2 –
SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 08/08/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 17/08/2017
5Art.  962.  Nas  obrigações  provenientes  de  delito,  considera-se  o  devedor  em  mora  desde  que  o
perpetrou.
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(grifo nosso) 

Pois bem. Considerando que o prazo prescricional para o direito
de ação é de 20 (vinte)  anos,  tem-se que não houve a prescrição,  eis  que o fato
ocorreu em 12/11/1992 e a ação foi ajuizada em 02/11/2012, ou seja, um pouco antes
de atingir o prazo prescricional vintenário. 

Desse modo, rejeito a prejudicial de mérito. 

2.2 DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA:
Não subsiste referido argumento, como bem exposto na análise

da  apelação  anterior,  eis  que,  na  hipótese  em  apreço,  infere-se  que  houve  culpa
concorrente da vítima e da empresa férrea, eis que, a vítima conhecia bem o local, já
que residia naquela região e ao atravessar a via férrea dentro da cidade deveria ter
feito com as devidas cautelas, vislumbrando uma imprudência da sua parte, pois ainda
que fosse ineficiente a sinalização, cabia-lhe parar, olhar e escutar, a fim de detectar a
chegada iminente da composição. Enquanto que a empresa prestadora do serviço de
transporte ferroviário responde pela negligência ou omissão por não ter cumprido com
o dever de segurança e vigilância das linhas férreas. 

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ATROPELAMENTO  EM  LINHA
FÉRREA.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE
DECLARADA.  EXISTÊNCIA  DE  RECURSO  REPETITIVO
NESSE SENTIDO: RESP. 1.172.421/SP, REL. MIN. LUIS FELIPE
SALOMÃO,  DJE  19.9.2012.  RECURSOS  ESPECIAIS  DA
PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES E
DOS FAMILIARES DA VÍTIMA. APELO DA CBTU. ADMISSÃO
PARCIAL CONFORME A DECISÃO  ANTERIOR  APENAS  NO
TOCANTE  À  ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
TERMO  FINAL  DO  PENSIONAMENTO.  (...)  O  VALOR
ARBITRADO  A TÍTULO  DE  DANOS  MORAIS  TAMBÉM  NÃO
MERECE  REVISÃO,  COM  O  DEVIDO  PESAR  AO
ACONTECIMENTO,  POIS,  ALÉM  DE  NÃO  SE  TRATAR  DE
VALOR IRRISÓRIO, ESTÁ EM PATAMAR   EQUIVALENTE AO
QUE  TEM  SIDO  RECONHECIDO  PELA  JURISPRUDÊNCIA,
CONFORME OS SEGUINTES PARADIGMAS: AGRG NOS EDCL
NO ARESP 734.076/RJ, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJE  30.6.2016;  AGRG  NO  RESP  1.283.764/RJ,  REL.  MIN.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJE 12.11.2015 E AGRG NO
ARESP 34.889/RS, REL. MIN. RAUL ARAÚJO, DJE 19.12.2014,
DENTRE OUTROS.   RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.  1.  O  STJ  possui  entendimento  firmado  em
sede de repetitivo de que, em hipóteses de atropelamento em
via férrea, a culpa é concorrente entre a vítima e a prestadora
do  serviço  público. 2.(...)  4.  Não  merece  majoração  a
condenação por danos morais equivalente a 75 salários mínimos
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da época para cada autora (esposa e filhas do falecido), por não
se tratar de montante irrisório, bem como por estar consentâneo à
fixação  de  tal  verba  em  demandas  semelhantes.  5.  Recursos
Especiais da CBTU e dos familiares da vítima aos quais se nega
provimento.  (STJ -  REsp 1597567 /  SP RECURSO ESPECIAL
2011/0251201-7  Relator(a)  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA
FILHO (1133) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do
Julgamento  15/12/2016  Data  da  Publicação/Fonte  DJe
06/02/2017)

3. CONCLUSÃO

Ante  o  exposto,  dou provimento  em parte,  para  a  apelação
interposta por Maria das Merces Felix Ponte e outras, para determinar o pagamento
da  indenização  a  título  de  dano  moral  decorrente  com  as  despesas  fúnebres,  no
montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção e juros de mora incidente a
partir da publicação deste acórdão. Em relação ao dano moral, determino que os juros
de mora incidam desde o evento danoso, nos termos do art. 962 do CC de 1916 e a
Súmula  54  do  STJ;  e  nego  provimento  à  apelação  interposta  pela  CBTU-
Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 

É o voto.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Junior
                        Relator
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