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ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Bayeux.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
1º APELANTE: João Ferreira de Lima.
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2º APELANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU.
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EMENTA:  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS. 
ACIDENTE  FERROVIÁRIO.  VÍTIMA  FATAL.  IRMÃO  DO  AUTOR. 
CONDENAÇÃO DA CBTU AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO POR DANOS 
MORAIS.  APELAÇÃO  DO  AUTOR.  RECURSO  INTERPOSTO 
POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
SEM  A  NECESSÁRIA  RATIFICAÇÃO.  APELO  NÃO  CONHECIDO. 
APELAÇÃO  DA  RÉ.  RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA.  CULPA  DA 
CONCESSIONÁRIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA DA 
VÍTIMA. DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 20.000,00). 
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  21  DO  CPC. 
REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART.  11,  §  1º,  DA LEI  Nº  1.060/50  PELO  CPC. 
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.  É  extemporânea  a  apelação  interposta  antes  do  julgamento  de  embargos  de 
declaração opostos contra a sentença se não houver posterior ratificação no prazo 
recursal. Precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal de Justiça.

2. É subjetiva a responsabilidade da prestadora de serviço de transporte ferroviário 
em caso  de  atropelamento  de  transeunte  na  via-férrea,  estando  configurada  sua 
culpa quando for negligente no dever de vedação física das faixas de domínio da 
ferrovia  e  de  sinalização  e  fiscalização  das  medidas  garantidoras  da  segurança. 
Entendimento firmado pelo STJ em recurso especial submetido à sistemática do art. 
543-C do Código de Processo Civil.

3. Há sucumbência recíproca quando formulados pedidos de indenização de danos 
materiais e morais e julgado procedente apenas o pedido de reparação dos danos 
morais,  devendo  ser  recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos  e  compensados 
entre os litigantes os honorários e as despesas. Inteligência do art. 21 do Código de 
Processo Civil.

4.  A limitação  dos  honorários  advocatícios  prevista  no  art.  11,  §  1º,  da  Lei  nº 
1.060/1950 foi tacitamente revogada com o advento do CPC de 1973, que instituiu, 
em seu art. 20, o sistema da sucumbência, elevando o percentual máximo a 20% do 
valor da condenação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referentes  às 
Apelações Cíveis n.º 0003693-64.2009.815.0751, em que figuram como partes João 
Ferreira de Lima e Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU.



ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em não conhecer da Apelação do 
Autor  e  conhecer  do  Apelo  da  Companhia  Brasileira  de  Trens  Urbanos  – 
CBTU, para dar-lhe provimento parcial.

VOTO

João Ferreira de Lima,  nos  autos  da Ação de Indenização  por Danos 
Materiais e Morais por ele ajuizada em face da Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos – CBTU, interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª 
Vara  da Comarca  de  Bayeux,  f.  238/243,  que  julgou parcialmente  procedente  o 
pedido para condenar a CBTU ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de reparação 
do dano moral decorrente do falecimento de Edilson Ferreira de Lima,  irmão do 
Autor, vítima  de  atropelamento  em linha  férrea,  deixando  de  condená-la  ao 
pagamento de alimentos indenizatórios.

Em  suas  razões,  f.  255/260,  alegou  que  a  indenização  foi fixada 
desproporcionalmente ao dano, consistente na morte de seu único irmão, e destoante 
dos valores comumente arbitrados pela jurisprudência em situações semelhantes.

Argumentou que os juros de mora e a correção monetária devem incidir 
desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, 
e que é necessário majorar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requereu a reforma da Sentença para que a indenização seja elevada a, no 
mínimo, duzentos salários-mínimos e o percentual de honorários a 20% do valor da 
condenação e para que seja retificado o termo inicial dos juros e da correção.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, por sua vez, opôs 
embargos  de  declaração  contra  a  Sentença,  f.  246/249,  e,  posteriormente  ao 
julgamento  destes,  f.  262/264,  também interpôs  Apelação,  f.  298/309,  em cujas 
razões sustentou a culpa exclusiva da vítima,  afirmando que ela residia próximo à 
linha férrea e foi vitimada em condições que indicam tratar-se de suicídio.

Arrazoou que não houve culpa que lhe seja imputável, porquanto, mesmo 
que houvesse cercado a linha do trem, o acidente teria ocorrido.

Argumentou que o dano moral foi fixado em valor exorbitante e que os 
honorários  devem ser  arbitrados  nos  limites  do art.  11,  §  1º,  da  Lei  Federal  nº 
1.060/50 e não com base no art. 20, § 3º, do CPC, além de ter havido sucumbência 
recíproca, o que impõe a distribuição do ônus da sucumbência igualmente.

Requereu a reforma da Sentença para que o pedido seja julgado totalmente 
improcedente ou, subsidiariamente, para que o valor da condenação seja reduzido e 
os honorários advocatícios fixados na forma do art. 21 do Código de Processo Civil.

Nas  Contrarrazões  ao Apelo  do  Autor,  f.  318/325,  a  CBTU reiterou os 
argumentos referentes à culpa exclusiva da vítima e defendeu que os honorários 
foram fixados dentro dos limites do mencionado art. 11, § 1º, nada havendo que se 
majorar, e, quanto ao termo inicial do cálculo  dos juros e da correção monetária, 



arrazoou que o Recorrente deixou transcorrer três anos, injustificadamente, antes de 
ajuizar a  presente  ação, não podendo  se beneficiar da sua própria inércia,  razões 
pelas quais requereu o desprovimento da primeira Apelação.

Intimado, f. 227, o Autor não ofertou Contrarrazões, f. 227v.

A Procuradoria  de  Justiça,  f.  233/239,  arrimada  no  art.  82  do  CPC, 
considerou desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito.

É o Relatório.

É  firme  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal1,  do  Superior 
Tribunal de Justiça2 e deste Tribunal de Justiça3 no sentido de que é extemporânea a 
apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração opostos contra 
a sentença se não houver posterior ratificação do apelo no prazo recursal.

O  Autor  apelou  antes  da  publicação  da  Sentença  dos  embargos  de 
declaração opostos pela Ré, f. 246/249 e 262/264, e não houve, posteriormente, a 
necessária ratificação, razão pela qual não conheço da primeira Apelação.

A Apelação interposta pela CBTU é tempestiva,  f.  266, e o preparo foi 
recolhido,  f.  312,  pelo  que,  estando  presentes  os  demais  requisitos  de 
admissibilidade, dela conheço.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido à sistemática dos 
recursos repetitivos, na forma do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que 
é  subjetiva  a  responsabilidade  da  concessionária  de  transporte  ferroviário  por 
atropelamento ocorrido em linha férrea, restando configurada sua culpa quando for 
desidiosa no seu dever de fiscalização e de manutenção de cercas e muros ao longo 
da ferrovia, mormente em locais de adensamento populacional.

1 EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. 
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO 
RECURSO: INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
NEGA PROVIMENTO (STF, AR 1332 AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado 
em 01/08/2014, DJe 19/08/2014).

2 RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  APELAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  EM 
MOMENTO  ANTERIOR  AO  JULGAMENTO  DE  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
RATIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA. 1. Até que haja mudança da orientação dominante pela corte 
especial  do  STJ,  é  extemporânea  a  apelação  protocolada  antes  do  julgamento  dos  embargos  de 
declaração opostos contra a sentença, se não houver posterior ratificação no prazo recursal. […] 
(STJ, REsp 1303643/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 01/10/2014).

3 REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C  INDENIZATÓRIA.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO. 
DESCONTOS  POSTERIORES  À  SUA  QUITAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  DEVOLUÇÃO. 
RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. APELO AUTORAL. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO 
DAS PARCELAS DESCONTADAS APÓS A QUITAÇÃO.  MATÉRIA JÁ APRECIADA.  NÃO 
CONHECIMENTO  NESTA PARTE.  DANO  MORAL.  FIXAÇÃO  PROPORCIONAL.  APELO 
AUTORAL  CONHECIDO  PARCIALMENTE.  DESPROVIMENTO.  APELO  DA  RÉ. 
LEGITIMIDADE  DA  NEGATIVAÇÃO  DO  NOME  DA  AUTORA.  DESCONTOS 
PROVENIENTES  DE  MULTAS  E  ENCARGOS.  EXTEMPORANEIDADE.  RECURSO  NÃO 
CONHECIDO. […] 2. É extemporânea a apelação protocolada antes do julgamento dos embargos de 
declaração interpostos contra a sentença se não houver posterior ratificação no prazo de 15 (quinze) 
dias. […] (TJPB, APL 0019071-15.2010.815.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Romero Marcelo 
da Fonseca Oliveira, DJPB 19/09/2014).



Eis a ementa do recurso especial representativo da controvérsia:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL  SUBMETIDO  À 
SISTEMÁTICA  PREVISTA  NO  ART.  543-C  DO  CPC.  ACIDENTE 
FERROVIÁRIO. VÍTIMA FATAL. COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DA 
VÍTIMA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. […] 1. A culpa da 
prestadora  do  serviço  de  transporte  ferroviário  configura-se  no  caso  de 
atropelamento  de  transeunte  na  via-férrea  quando  existente  omissão  ou 
negligência do dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com 
muros  e  cercas  bem  como  da  sinalização  e  da  fiscalização  dessas  medidas 
garantidoras da segurança na circulação da população. Precedentes. 2. […] 3. A 
exemplo  de  outros  diplomas  legais  anteriores,  o  Regulamento  dos  Transportes 
Ferroviários (Decreto 1.832/1996) disciplinou a segurança nos serviços ferroviários 
(art.  1º,  inciso  IV),  impondo  às  administrações  ferroviárias  o  cumprimento  de 
medidas de segurança e regularidade do tráfego (art. 4º, I) bem como, nos termos do 
inciso IV do art. 54, a adoção de  “medidas de natureza técnica, administrativa, de 
segurança e educativas destinadas a prevenir acidentes”. Outrossim, atribuiu-lhes a 
função  de  vigilância,  inclusive,  quando  necessário,  em  ação  harmônica  com  as 
autoridades  policiais  (art.  55).  4.  Assim,  o  descumprimento  das  medidas  de 
segurança impostas por lei, desde que aferido pelo Juízo de piso, ao qual compete a 
análise  das  questões  fático-probatórias,  caracteriza  inequivocamente  a  culpa  da 
concessionária de transporte ferroviário e o consequente dever de indenizar.  5.  A 
despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de 
segurança  e  vigilância  contínua  das  vias  férreas,  a  responsabilização  da 
concessionária  é  uma  constante,  passível  de  ser  elidida  tão  somente  quando 
cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima.  Para os fins da sistemática 
prevista no art.  543-C do CPC, citam-se algumas situações:  (i)  existência de 
cercas  ao  longo  da  via,  mas  caracterizadas  pela  sua  vulnerabilidade, 
insuscetíveis  de impedir a abertura de passagens clandestinas,  ainda quando 
existente passarela nas imediações do local do sinistro; (ii) a própria inexistência 
de cercadura ao longo de toda a ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de 
manutenção da incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso à linha 
férrea pelos pedestres; (iv) a ausência parcial ou total de sinalização adequada a 
indicar o perigo representado pelo tráfego das composições.  6.  Omissis  (STJ, 
REsp 1210064/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 
08/08/2012, DJe 31/08/2012).

É fato incontroverso que Edilson Ferreira de Lima, irmão do Recorrido, foi 
atropelado por um trem, no Município de Bayeux, em 8 de agosto de 2006, por 
volta das 18h, vindo a falecer em decorrência dos ferimentos, f. 26.

Pelo que se extrai  da  Inicial  e  dos  depoimentos  das  testemunhas e  dos 
declarantes,  f.  176/185,  a Apelante foi omissa no seu dever  de construir  muros, 
cercas  ou  valas  capazes  de  vedar  a  passagem  de  pedestres,  notadamente  se 
considerado que, segundo as mencionadas provas, tratava-se de área residencial.

Ademais,  embora  o  maquinista  e  seu  auxiliar  tenham  afirmado  que  a 
vítima,  quando  do  acidente,  agia  imprudentemente  e  estava  com  sinais  de 
embriaguez,  f.  181/184, tais declarações não são suficientes para comprovar sua 
culpa ou mesmo seu suposto suicídio, porquanto o Juízo os ouviu como declarantes, 
por considerá-los suspeitos, e não há nos autos laudo de exame de embriaguez ou 
qualquer outro elemento de prova nesse sentido.

Resta clara, portanto, a culpa da concessionária e não há que se falar em 
culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

O  valor  da  indenização  por  dano  moral,  fixado  pelo  Juízo  em  R$ 



20.000,00,  está  muito  aquém  daqueles  considerados  razoáveis  pelo  Superior 
Tribunal de Justiça4, pelo que não se mostra necessário reduzi-lo.

Por fim, o Autor pediu, também, com fundamento no art. 948 do Código 
Civil5,  a  condenação  da  CBTU  ao  pagamento  de  alimentos  indenizatórios,  que 
foram indeferidos pelo Juízo,  o que significa que houve sucumbência recíproca, 
atraindo a incidência do art. 21 do Código de Processo Civil6.

A norma  extraída  do  art.  11,  §  1º,  da  Lei  nº  1.060/507,  invocada  pela 
Concessionária em suas razões, não está mais em vigor desde o advento do atual 
CPC, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça8.

Posto isso, não conhecida a Apelação do Autor e conhecida a Apelação 
da CBTU, para dar-lhe parcial provimento tão somente para, arrimado no art. 
21  do  Código  de  Processo  Civil,  distribuir  entre  os  litigantes  o  ônus  da 

4 CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL.  ACIDENTE 
FERROVIÁRIO. MORTE.  QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MAJORAÇÃO. […] 4. 
Em acidente ferroviário do qual resulta a morte do pai  do autor por culpa exclusiva da empresa  
operadora do trem, afigura-se razoável a fixação de indenização no valor de R$200.000,00. Montante 
arbitrado com base no método bifásico, por meio do qual se estabelece primeiro um valor básico de 
indenização, considerando o interesse jurídico lesado, para somente então se chegar a um montante 
definitivo,  mediante ajustes  que refletem as  peculiaridades do caso. 5.  Recurso especial  provido 
(STJ, REsp 1395250/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2013, DJe 
27/11/2013).

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  DANO  MORAL.  ACIDENTE  DE  TREM. 
COMPROVAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM 
RAZOABILIDADE. […] 2.- Inocorrência de teratologia no caso concreto,  em que, para o dano 
decorrente de acidente de trem em que ficou comprovada a culpa concorrente do Agravante,  foi  
fixado o valor de indenização em R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais) a título de  
dano moral.  3.-  Agravo Regimental  improvido  (STJ,  AgRg no REsp 1280462/SP,  Rel.  Ministro 
Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 14/06/2013).

5 Art.  948.  No caso  de  homicídio,  a  indenização  consiste,  sem excluir  outras  reparações:  I  –  no  
pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II – na prestação 
de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da 
vítima.

6 Art.  21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente 
distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. Parágrafo único. Se um litigante  
decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

7 Art.  11. […] § 1º. Os honorários do advogado serão arbitrados pelo juiz até o máximo de 15% 
(quinze por cento) sobre o líquido apurado na execução da sentença.

8 AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. 
VÍCIOS  DE CONSTRUÇÃO.  FORMAÇÃO  DE LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO 
COM  A  CEF.  DESNECESSIDADE.  ALEGAÇÃO  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA 
SEGURADORA  E  AUSÊNCIA  DE  COBERTURA  PARA  OS  VÍCIOS  DE  CONSTRUÇÃO 
ENCONTRADOS.  INTERPRETAÇÃO  DE  CLÁUSULA  E  REEXAME  DE  PROVA. 
DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA DECENDIAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA LEI N.  1.060/50 EM RELAÇÃO AO 
CPC. […] 5.-  A regra prevista  no art.  11,  § 1º,  da Lei  nº  1.060/50, que limitava os  honorários  
advocatícios a 15% sobre "o valor líquido apurado na execução da sentença", deixou de subsistir  
com o advento do Código de Processo Civil de 1973, que instituiu, em seu art. 20, § 3º, o sistema da 
sucumbência,  elevando o percentual  máximo a 20% do valor  da  condenação,  para  as  sentenças 
condenatórias. […] (STJ, AgRg no AREsp 377.520/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, 
julgado em 17/10/2013, DJe 04/11/2013).



sucumbência,  rateando  igualmente  entre  eles  o  pagamento  das  custas 
processuais, observado, quanto ao Autor, o art. 12 da Lei Federal nº 1.060/50, 
por  ser  beneficiário  da  gratuidade  judiciária,  f.  29,  e  compensados  os 
honorários sucumbenciais.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele 
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho). 
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de 
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


