
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.057.274 - RS (2008/0104498-1)
  

RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
RECORRIDO : EMPRESA BENTO GONÇALVES DE TRANSPORTES LTDA 
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO GARCEZ BAETHGEN E OUTRO(S)

EMENTA

ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE - PASSE LIVRE - IDOSOS - DANO 
MORAL COLETIVO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DOR E DE 
SOFRIMENTO - APLICAÇÃO EXCLUSIVA AO DANO MORAL INDIVIDUAL - 
CADASTRAMENTO DE IDOSOS PARA USUFRUTO DE DIREITO - ILEGALIDADE 
DA EXIGÊNCIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE - ART. 39, § 1º DO ESTATUTO 
DO IDOSO - LEI 10741/2003 VIAÇÃO NÃO PREQUESTIONADO.

1. O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma 
classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à 
imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas 
como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base.

2. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação 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 pelos 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 considerou as circunstancias 
fáticas e probatória e restando sem prequestionamento o Estatuto do Idoso, mantém-se a 
decisão.

5. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça "A Turma, por 
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). 
Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Castro Meira, Humberto Martins, Herman 
Benjamin e Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

PRONUNCIAMENTO ORAL DO SUBPROCURADOR-GERAL DA 
REPÚBLICA, Dr. EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO.

Brasília-DF, 1º de dezembro de 2009(Data do Julgamento)

MINISTRA ELIANA CALMON  
Relatora

Documento: 933449 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 26/02/2010 Página  1 de 11



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.057.274 - RS (2008/0104498-1)
  
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
RECORRIDO : EMPRESA BENTO GONÇALVES DE TRANSPORTES LTDA 
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO GARCEZ BAETHGEN E OUTRO(S)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: - Cuida-se de recurso 

especial interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim ementado:

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO GRATUITO. CADASTRO E DOCUMENTO DE 
IDENTIFICAÇÃO DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE NO 
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CÂMARA. As 
concessionárias do serviço de transporte público coletivo podem exigir documento do idoso 
para transitar gratuitamente, a fim de evitar fraudes e possibilitar a executoriedade do direito. 
Entraves que estejam obstaculizando o gozo do direito de transporte urbano gratuito que 
devem ser afastados. Obrigação de abstenção da empresa em exigir cadastro dos usuários 
idosos de transporte gratuito mantida. Pretensão de indenização dos usuários por dano moral e 
ressarcimento dos valores pagos pelas passagens que não merece acolhida. Dissabor 
experimentado pelos usuários do transporte gratuito que não configura abalo moral, mas 
tão-somente incômodo pelo entrave burocrático para a concretização de um direito. Ausência 
de prova do dano efetivo. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do 
serviço público que deve ser garantido. Extensão da gratuidade do transporte às linhas distritais 
que deve ser mantida. Manutenção da sentença. APELAÇÕES IMPROVIDAS. (Apelação 
Cível Nº 70012894838, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson 
Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 19/10/2006) 
(fl. 352).

No recurso especial aponta-se violação à legislação federal, precisamente aos 

arts. 1º, caput , inciso IV da Lei 7.347/85; 6º, VI, da Lei 8.078/90; 5º da Lei 6.766/79 e 2º da 

Lei 8.666/93, consoante as seguintes premissas:

a) a demanda civil teve por objetivo alijar entraves ao acesso gratuito dos 

idosos maiores de 65 anos ao serviço de transporte coletivo, na medida em que a empresa 

concessionária, de modo indevido, passou a exigir prévio cadastramento destes usuários e 

respectiva confecção de carteirinhas, a condicionar o uso do referido serviço;

b) é injurídico o entendimento esposado pelas instâncias ordinárias, no sentido 

de que o prévio cadastramento dos idosos não atingiu a moralidade deles e de que inexistiu 

comprovação do efetivo prejuízo alegadamente sofrido pela comunidade representada na 

demanda coletiva;

c) para aferição do dano coletivo se mostra impertinente qualquer digressão 

afeta à dor psicológica, angústia ou outro sentimento de desvalia, porquanto tais variáveis 
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somente  são possíveis de ponderação quando em análise a pessoa humana considerada em 

sua individualidade, o que não se confunde com o caso dos autos, em que se objetiva tutelar 

interesse difuso pertencentes aos idosos, maiores de 65 anos, usuários de transporte coletivo;

d) presumível, portanto, o sofrimento de desvalia e indignidade que cada um 

dos idosos foi alvo ao ter que se submeter às indevidas exigências da recorrida, o que torna 

prescindível qualquer discussão probatória acerca do efetivo prejuízo; e

e) não se pode também desconsiderar o caráter repressivo-preventivo que 

informa a responsabilização pelo dano moral coletivo, já que sua previsão não apenas 

objetiva compensar a coletividade, revertendo o valor pecuniário em favor de fundo que a 

todos aproveita, como tem por fim punir aquele que, previamente avisado pela lei, violou 

interesse metaindividual. (fls. 392/409).

Inadmitido o recurso especial, determinei a subida para melhor exame, nos 

autos do Agravo de Instrumento 973.280/RS. 

O recurso especial interposto pela EMPRESA BENTO GONÇALVES DE 

TRANSPORTES LTDA  (fls. 411/421) também inadmitido, não será objeto de apreciação 

porque embora interposto agravo de instrumento, ao recurso foi negado provimento. 

conforme decisão às fls. 461.

Nesta instância opinou o MPF (fls. 471/475), pelo não provimento do recurso 

especial.

É o relatório. 

 

Documento: 933449 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 26/02/2010 Página  3 de 11



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.057.274 - RS (2008/0104498-1)
  
RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
RECORRIDO : EMPRESA BENTO GONÇALVES DE TRANSPORTES LTDA 
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO GARCEZ BAETHGEN E OUTRO(S)

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (Relatora): 

Prequestionadas as teses objeto da irresignação, conheço do recurso especial.

Este processo tem na origem ação civil pública proposta pelo Ministério 

Público, versando sobre tema bastante novo: reparação de dano moral coletivo, assim 

entendido aquele que viola um interesse coletivo ou difuso.

Consultando a jurisprudência da Casa, encontrei dois precedentes da 1ª Turma 

sobre o tema, rechaçando ambos a possibilidade de ocorrência do dano moral coletivo. São os 

REsp 598.281/MG e do REsp 821.891/RS, cuja ementa transcrevo:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DANO 
MORAL COLETIVO. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO DANO MORAL À 
NOÇÃO DE DOR, DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, DE CARÁTER 
INDIVIDUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A NOÇÃO DE 
TRANSINDIVIDUALIDADE (INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO 
PASSIVO E INDIVISIBILIDADE DA OFENSA E DA REPARAÇÃO). 
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.( REsp 598.281, rel. para o acórdão Min. 
Teori Zavaski)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.   
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO REALIZADA 
PELA MUNICIPALIDADE. ANULAÇÃO DO CERTAME. APLICAÇÃO DA 
PENALIDADE CONSTANTE DO ART. 87 DA LEI 8.666/93. DANO MORAL 
COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO NÃO DEBATIDO NA INSTÂNCIA "A QUO".

1. A simples indicação dos dispositivos tidos por violados (art. 1º, IV, da Lei 
7347/85 e arts. 186 e 927 do Código Civil de 1916), sem referência com o disposto no acórdão 
confrontado, obsta o conhecimento do recurso especial. Incidência dos verbetes das Súmula 
282 e 356 do STF.

2. Ad argumentandum tantum, ainda que ultrapassado o óbice erigido pelas 
Súmulas 282 e 356 do STF, melhor sorte não socorre ao recorrente, máxime porque a 
incompatibilidade entre o dano moral, qualificado pela noção de dor e sofrimento psíquico, e a 
transindividualidade, evidenciada pela indeterminabilidade do sujeito passivo e indivisibilidade 
da ofensa objeto de reparação, conduz à não indenizabilidade do dano moral coletivo, salvo 
comprovação de efetivo prejuízo dano.

3. Sob esse enfoque decidiu a 1ª Turma desta Corte, no julgamento de 
hipótese análoga, verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 
AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO DANO 
MORAL À NOÇÃO DE DOR, DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, DE CARÁTER 
INDIVIDUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A NOÇÃO DE TRANSINDIVIDUALIDADE 
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(INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO E INDIVISIBILIDADE DA OFENSA 
E DA REPARAÇÃO). RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO." (REsp 598.281/MG, Rel. 
Ministro  LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro  TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 02.05.2006, DJ 01.06.2006) 4. Nada obstante, e apenas obiter dictum, há 
de se considerar que, no caso concreto, o autor não demonstra de forma clara e irrefutável o 
efetivo dano moral sofrido pela categoria social titular do interesse coletivo ou difuso, 
consoante assentado pelo acórdão recorrido:"...Entretanto, como já dito, por não se tratar de 
situação típica da existência de dano moral puro, não há como simplesmente presumi-la. Seria 
necessária prova no sentido de que a Municipalidade, de alguma forma, tenha perdido a 
consideração e a respeitabilidade e que a sociedade uruguaiense efetivamente tenha se sentido 
lesada e abalada moralmente, em decorrência do ilícito praticado, razão pela qual vai 
indeferido o pedido de indenização por dano moral".

5. Recurso especial não conhecido.
(REsp 821.891/RS, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2008, 
DJe 12/05/2008)

A 1ª. Turma rechaçou a possibilidade de configuração de dano 

extrapatrimonial à coletividade, restringindo-o às pessoas físicas individualmente 

consideradas, únicas suscetíveis de sofrer dor, abalo moral, etc.. Neste sentido destaco trecho 

do voto do Ministro Luiz Fux:

Sobre a indenizabilidade do dano moral coletivo destaque-se, pela 
juridicidade de suas razões, os fundamentos desenvolvidos pelo Ministro Teori Zavascki, no 
voto-vencedor do RESP 598.281/MG, perfeitamente aplicáveis à hipótese in foco:

"2. O dano ambiental ou ecológico pode, em tese, acarretar também dano 
moral — como, por exemplo, na hipótese de destruição de árvore plantada por antepassado de 
determinado indivíduo, para quem a planta teria, por essa razão, grande valor afetivo.

Todavia, a vítima do dano moral é, necessariamente, uma pessoa. Não parece 
ser compatível com o dano moral a idéia da "transindividualidade" (= da indeterminabilidade 
do sujeito passivo e da indivisibilidade da ofensa e da reparação) da lesão. É que o dano moral 
envolve, necessariamente, dor, sentimento, lesão psíquica, afetando "a parte sensitiva do ser 
humano, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas" (Clayton Reis, 
Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 236), 
"tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 
fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 
integrado" (Yussef Said Cahali, Dano Moral, 2ª ed., São Paulo: RT, 1998, p. 20, apud Clayton 
Reis, op. cit., p. 237).

Nesse sentido é a lição de Rui Stoco, em seu Tratado de Responsabilidade 
Civil, 6ª ed., São Paulo: RT, que refuta a assertiva segundo a qual "sempre que houver um 
prejuízo ambiental objeto de comoção popular, com ofensa ao sentimento coletivo, estará 
presente o dano moral ambiental" (José Rubens Morato Leite, Dano Ambiental: do individual 
ao extrapatrimonial, 1ª ed., São Paulo: RT, 2000, p. 300, apud Rui Stoco, op. cit., p. 854):

"No que pertine ao tema central do estudo, o primeiro reparo que se impõe é 
no sentido de que não existe 'dano moral ao meio ambiente'. Muito menos ofensa moral aos 
mares, rios, à Mata Atlântica ou mesmo agressão moral a uma coletividade ou a um grupo de 
pessoas não identificadas.

A ofensa moral sempre se dirige à pessoa enquanto portadora de 
individualidade própria; de um vultus singular e único.

Os danos morais são ofensas aos direitos da personalidade, assim como o 
direito à imagem constitui um direito de personalidade, ou seja, àqueles direitos da pessoa 
sobre ela mesma.

(...)
A Constituição Federal, ao consagrar o direito de reparação por dano moral, 

não deixou margem à dúvida, mostrando-se escorreita sob o aspecto técnico-jurídico, ao deixar 
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evidente que esse dever de reparar surge quando descumprido o preceito que assegura o direito 
de resposta nos casos de calúnia, injúria ou difamação ou quando o sujeito viola a intimidade, a 
vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, incisos V e X), todos estes atributos da 
personalidade.

Ressuma claro que o dano moral é personalíssimo e somente visualiza a 
pessoa, enquanto detentora de características e atributos próprios e invioláveis.

Os danos morais dizem respeito ao foro íntimo do lesado, pois os bens 
morais são inerentes à pessoa, incapazes, por isso, de subsistir sozinhos. Seu patrimônio ideal é 
marcadamente individual, e seu campo de incidência, o mundo interior de cada um de nós, de 
modo que desaparece com o próprio indivíduo.

(...)
Dúvida, portanto, não pode ressumir de que a natureza e o meio ambiente 

podem ser degradados e danificados. Esse dano é único e não se confunde com seus efeitos, 
pois a meta optata é o resguardo e a preservação, ou seja, a reparação com o retorno da 
natureza ao statu quo ante, e não a indenização com uma certa quantia em dinheiro ou a 
compensação com determinado valor. 

Convém lembrar que a Magna Carta busca objetivo maior ao estabelecer que 
'todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações' (art. 225).

De modo que, não sendo possível a recomposição imediata do dano causado 
ao meio ambiente, a condenação ao pagamento de multa e de um valor que seja suficiente para 
aquela futura restauração não exsurge como objetivo principal, mas apenas meio para alcançar 
a meta estabelecida pela Constituição da República.

(...)
Do que se conclui mostrar-se impróprio, tanto no plano fático como sob o 

aspecto lógico-jurídico, falar em dano moral ao ambiente, sendo insustentável a tese de que a 
degradação do meio ambiente por ação do homem conduza, através da mesma ação judicial, à 
obrigação de reconstituí-lo, e, ainda, de recompor o dano moral hipoteticamente suportado por 
um número indeterminado de pessoas." (pp. 855-857)

3. Ao contrário, portanto, do que afirma o recorrente — segundo o qual o 
reconhecimento da ocorrência de dano ambiental implicaria necessariamente o reconhecimento 
do dano moral (fl. 494) —, é perfeitamente viável a tutela do bem jurídico salvaguardado pelo 
art. 225 da Constituição (meio ambiente ecologicamente equilibrado), tal como realizada nesta 
ação civil pública, mediante a determinação de providências que assegurem a restauração do 
ecossistema degradado, sem qualquer referência a um dano moral.

Registre-se, por fim, não haver o autor sequer indicado, na presente ação civil 
pública, em que consistiria o alegado dano moral (pessoas afetadas, bens jurídico lesados, 
etc.)."

Não aceito a conclusão da 1ª Turma, por entender não ser essencial à 

caracterização do dano extrapatrimonial coletivo prova de que houve dor, sentimento, lesão 

psíquica, afetando "a parte sensitiva do ser humano, como a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas" (Clayton Reis, Os Novos Rumos da Indenização do Dano 

Moral, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 236), "tudo aquilo que molesta a alma humana, 

ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado" (Yussef Said Cahali, Dano Moral, 2ª ed., 

São Paulo: RT, 1998, p. 20, apud Clayton Reis, op. cit., p. 237), pois como preconiza 

Leonardo Roscoe Bessa:
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(...) a indefinição doutrinária e jurisprudencial concernente à matéria decorre 
da absoluta impropriedade da denominação dano moral coleitvo , a qual traz consigo - 
indevidamente - discussões realtivas à própria concepção do dano moral no seu aspecto 
individual.(apud Dano Moral Coletivo, p. 124)

Na doutrina, já há vários pronunciamentos pela pertinência e necessidade de 

reparação do dano moral coletivo. José Antônio Remédio, José Fernando Seifarth e José Júlio 

Lozano Júnior informam a evolução doutrinária:

Diversos são os doutrinadores que sufragam a essência da existência e 
reparabilidade do dano moral coletivo:

Limongi França sustenta que é possível afirmar a existência de dano moral "à 
coletividade, como sucederia na hipótese de se destruir algum elemento do seu patrimônio 
histórico ou cultural, sem que se deva excluir, de outra parte, o referente ao seu patrimônio 
ecológico".

Carlos Augusto de Assis também corrobora a posição de que é possível a 
existência de dano moral em relação à tutela de interesses difusos, indicando hipótese em que 
se poderia cogitar de pessoa jurídica pleiteando indenização por dano moral, como no caso de 
ser atingida toda uma categoria profissional, coletivamente falando, sem que fosse possível 
individualizar os lesados, caso em que se ria conferida legitimidade ativa para a entidade 
representativa de classe pleitear indenização por dano moral.

A sustentar e esclarecer seu posicionamento, aponta Carlos Augusto de Assis, 
a título de exemplo: "Imagine-se o caso de a classe dos advogados sofrer vigorosa campanha 
difamatória. Independente dos danos patrimoniais que podem se verificar (e que também 
seriam de difícil individualização) é quase certo que os advogados,  de uma maneira geral, 
experimentariam penosa sensação de desgosto, por ver a profissão a que se dedicam 
desprestigiada. Seria de admitir que a entidade de classe (no caso, a Ordem dos Advogados do 
Brasil) pedisse indenização pelo dano moral sofrido pelos advogados considerados como um 
todo, a fim de evitar que este fique sem qualquer reparação em face da indeterminação das 
pessoas lesadas.

Carlos Alterto Bittar Filho leciona: "quando se fala em dano moral coletivo, 
está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade 
(maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente 
injustificável do ponto de vista jurídico".

Assim, tanto o dano moral coletivo indivisível (gerado por ofensa aos 
interesses difusos e coletivos de uma comunidade) como o divisível (gerado por ofensa aos 
interesses individuais homogêneos) ensejam reparação.

Doutrinariamente, citam-se como exemplos de dano moral coletivo aqueles 
lesivos a interesses difusos ou coletivos: "dano ambiental (que consiste na lesão ao equilíbrio 
ecológico, à qualidade de vida e à saúde da coletividade), a violação da honra de determinada 
comunidade (a negra, a judaica etc.) através de publicidade abusiva e o desrespeito à bandeira 
do País (o qual corporifica a bandeira nacional). (in Dano moral. Doutrina, jurisprudência e 
legislação . São Paulo: Saraiva, 2000, pp. 34-5).

E não poderia ser diferente porque as relações jurídicas caminham para uma 

massificação e a lesão aos interesses de massa não podem ficar sem reparação, sob pena de 

criar-se litigiosidade contida que levará ao fracasso do Direito como forma de prevenir e 

reparar os conflitos sociais. A reparação civil segue em seu processo de evolução iniciado 

com a negação do direito à reparação do dano moral puro para a previsão de reparação de 
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dano a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, ao lado do já consagrado 

direito à reparação pelo dano moral sofrido pelo indivíduo e pela pessoa jurídica (cf. Súmula 

227/STJ).

Com efeito, os direitos de personalidade manifestam-se como uma categoria 

histórica, por serem mutáveis no tempo e no espaço. O direito de personalidade é uma 

categoria que foi idealizada para satisfazer exigências da tutela da pessoa, que são 

determinadas pelas contínuas mutações das relações sociais, o que implica a sua 

conceituação como categoria apta a receber novas instâncias sociais.  (cf. LEITE, José 

Rubens Morato. Dano Ambiental. do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 287).

Como constata Xisto Tiago de Medeiros Neto:

Dessa maneira, o alargamento da proteção jurídica à esfera moral ou 
extrapatrimonial dos indivíduos e também aos interesses de dimensão coletiva veio a significar 
destacado e necessário passo no processo de valorização e tutela dos direitos fundamentais. Tal 
evolução, sem dúvida, apresentou-se como resposta às modernas e imperativas demandas da 
cidadania.

Ora, desde o último século que a compreesnão da dignidade humana tem sido 
referida a novas e relevantíssimas projeções, concebendo-se o indvíduo em sua integralidade e 
plenitude, de modo a ensejar um sensível incremento no que tange às perspectivas de sua 
proteção jurídica no plano individual, e, também, na órbita coletiva. É inegável, pois, o 
reconhecimento e a expansão de novas esferas de proteção à pessoa humana, diante das 
realidades e interesses emergentes na sociedade, que são acompanhadas de novas violações de 
direitos. (Dano moral coletivo. 2ª ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 121).

O mesmo autor sintetiza os requisitos para configuração do dano moral 

coletivo:

Em suma, pode-se elencar como pressupostos necessários à configuração do 
dano moral coletivo, de maneira a ensejar a sua respectiva reparação, (1) a conduta antijurídica 
(ação ou omissão) do agente, pessoa física ou jurídica; (2) a ofensa a interesses jurídicos 
fundamentais, de natureza extrapatrimonial, titularizados por uma determinada coletividade 
(comunidade, grupo, categoria ou classe de pessoas); (3) a intolerabilidade da ilicitude, diante 
da realidade apreendida e da sua repercussão social; (4) o nexo causal observado entre a 
conduta e o dano correspondente à violação do interesse coletivo (lato sensu ). (idem, p. 136)

O dano moral extrapatrimonial deve ser averiguado de acordo com as 

características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos 

caracteres próprios das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo 

determinado ou indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores 

individuais que dão singularidade ao valor coletivo. 
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O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou 

coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia mais reclama soluções jurídicas 

para sua proteção. É evidente que uma coletividade de índios pode sofrer ofensa à honra, à 

sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, costumes e tradições. Isso não importa 

exigir que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação tal qual fosse um indivíduo 

isolado. Estas decorrem do sentimento coletivo de participar de determinado grupo ou 

coletividade, relacionando a própria individualidade à idéia do coletivo.

Assim sendo, considero que a existência de dano extrapatrimonial coletivo 

pode ser examinado e mensurado, tendo-se em consideração os requisitos de configuração do 

dano moral individual.

Embora entenda inadequada a interpretação do dano extrapatrimonial coletivo 

atrelada aos requisitos de configuração do dano moral individual, entendo ter havido na 

espécie em apreciação flagrante violação ao artigo 39, § 1º da Lei 10.741/2003 - Estatuto do 

Idoso, dispositivo que entretanto não foi prequestionado pelo órgão ministerial recorrente. 

Efetivamente não podem mais as empresas, após a vigência do Estatuto do 

Idoso, o que se deu em fevereiro de 2004, exigir dos interessados cadastro para auferirem o 

benefício do transporte gratuito, diante dos claros termos do dispositivo indicado, não sendo 

demais transcreve-lo:

"Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos

 transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e

 especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

§ 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que

 faça prova de sua idade."

 Assim sendo é descabida a exigência das empresas de transporte urbano de 

cadastrarem os idosos para usufruto do benefício do passe livre, transporte gratuito de 

passageiros no Estado do Rio Grande do Sul, prática usual antes da vigência do Estatuto

De conformidade com o entendimento do Tribunal local, não é injurídica a 

conduta da empresa Bento Gonçalves de Transporte Ltda que, consoante o quadro fático 

abstraído do acórdão, visava evitar fraudes e quantificar a quebra do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato de prestação de serviços de transporte.

Observa-se que o Tribunal guiou-se por fatos, avaliou e sopesou a conduta da 
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empresa de transportes, sem fazer incidir a norma própria, em nenhum passo questionada 

pelas partes.

O cadastramento dos idosos pareceu ao Tribunal a forma mais eficiente para 

evitar fraudes e possibilitar a real dimensão da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato de concessão de serviço público, entendimento que entretanto não pode prevalecer.

Não tendo havido prequestionamento do dispositivo constante da Lei 

10.741/2003, considerando que o Tribunal afastou a presença de dano moral na conduta da 

empresa diante do contexto fático probatório insuscetível de apreciação em recurso especial, 

considerando ainda a recente vigência do Estatuto do Idoso quando da ocorrência dos fatos de 

que falam os autos, entendo que efetivamente é uma demasia punir a empresa impondo-lhe 

indenização por dano moral, muito embora seja reprovável a exigência de cadastrar os idosos 

para auferirem um direito que lhes está assegurado independentemente de qualquer 

providência, senão a apresentação de um documento que o identifique como maior de 65 

(sessenta e cinco anos).

Assim sendo afasto a existência do dano moral coletivo, embora reconheça a 

antijuridicidade de conduta;

Em conclusão DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, para o só fim de excluir a 

indenização.

É o voto. 
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