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Tribunal de Justiça 
12ª Câmara Cível 
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0221325-98.2007.8.19.0001 
Agravante 1: SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE 
FERROVIÁRIO S/A 
Agravante 2: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 
Relator: Desembargador CHERUBIN SCHWARTZ 
 
 
 

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO. 
CONSTITUCIONAL. LIBERDADE RELIGIOSA. 
CULTOS EM VAGÕES DE CONCESSIONÁRIA 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS. Preliminares que 
se rejeitam. Impossibilidade jurídica do 
pedido decorre de vedação expressa no 
ordenamento jurídico na obtenção da tutela 
jurisdicional. Ilegitimidade passiva não 
demonstrada, já que se insere nas 
atribuições da concessionária a fiscalização 
e prestação de serviços públicos adequados. 
No mérito, a liberdade religiosa e de crença é 
direito fundamental e como tal, não possui 
caráter absoluto. Entendimento da doutrina e 
jurisprudência, em especial do Pretório 
Excelso. Não predominância da liberdade 
religiosa sobre a prestação de serviços 
públicos adequados. Pretensão do Ministério 
Público que objetiva “não a redução de 
reclamações por conta da realização de 
cultos nos vagões, mas sim o fim deste tipo 
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de prática”. Impossibilidade de impedir a 
ocorrência do ilícito. Multa fixada de forma 
proporcional e razoável, além de 
possibilidade de sua revisão quando da 
execução. Precedentes do E. TJRJ. 
Condenação em honorários advocatícios que 
não é possível, diante de recente 
entendimento do E. STJ, de que os mesmos 
não são devidos em ação civil pública 
proposta pelo Ministério Público. Recursos 
conhecidos e improvidos, na forma do voto 
do Desembargador Relator. 

 

ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo 

Regimental na Apelação Cível n.º 0221325-98.2007.8.19.0001, em que 

figuram como Agravantes SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO S/A e MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

ACORDAM os Desembargadores que compõem o 

Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, por _______________________________, em conhecer e 

negar provimento aos agravos internos, nos termos do voto do 

Desembargador Relator. 
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Cuida-se de agravo interno interposto por Supervia 

Concessionária de Transporte Ferroviário S/A e Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro face acórdão de fls. 1468/1479, que possui a 

seguinte ementa: 

“APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. LIBERDADE 
RELIGIOSA. CULTOS EM VAGÕES DE 
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 
Preliminares que se rejeitam. Impossibilidade jurídica do 
pedido decorre de vedação expressa no ordenamento 
jurídico na obtenção da tutela jurisdicional. Falta de interesse 
não configurada, considerando a necessidade do provimento 
jurisdicional. Ilegitimidade passiva não demonstrada, já que 
se insere nas atribuições da concessionária a fiscalização e 
prestação de serviços públicos adequados. No mérito, a 
liberdade religiosa e de crença é direito fundamental e como 
tal, não possui caráter absoluto. Entendimento da doutrina e 
jurisprudência, em especial do Pretório Excelso. Não 
predominância da liberdade religiosa sobre a prestação de 
serviços públicos adequados. Pretensão do Ministério 
Público que objetiva a fiscalização interna e a emissão de 
avisos sonoros. Procedimentos já adotados pela 
concessionária, conforme conclusão do laudo pericial. 
Decisão de tutela que já se estabilizou pelo tempo. Multa 
fixada de forma proporcional e razoável, além de 
possibilidade de sua revisão quando da execução. Pequeno 
reparo na sentença, quanto a condenação em honorários, 
eis que o E. STJ, já pacificou que os mesmos não são 
devidos em ação civil pública proposta pelo Ministério 
Público. Recursos conhecidos, sendo improvido o ministerial 
e provido, parcialmente, o da concessionária, para excluir a 
condenação em honorários.” 
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Diante da existência de dois agravos internos, passo 

a análise do agravo interposto pela concessionária de serviços públicos. 

Em sua irresignação, insiste a concessionária nas 

preliminares de pedido juridicamente impossível e ilegitimidade passiva; 

e no mérito, que a condenação na obrigação de fazer fere o princípio da 

proporcionalidade. Eventualmente, sustenta que a multa arbitra se 

mostra excessiva. 

Em que pesem as razões recursais, as mesmas 

apenas reiteraram a matéria que foi objeto de apreciação por este 

Desembargador Relator quando da decisão monocrática. 

Como é sabido, o pedido juridicamente impossível se 

mostra quando o mesmo é vedado pelo ordenamento jurídico. Ora, no 

caso dos autos, a obrigação de fazer pretendida pelo parquet não é 

vedada pelo ordenamento jurídico, sendo que a eventual interferência na 

liberdade de crença e manifestação religiosa é matéria de mérito. 

Neste sentido, é a lição do Ministro Luiz Fux: 

“Os exemplos de impossibilidade jurídica do pedido, 
permitem concluir que não basta a previsão da pretensão 
que se pretende exercer em juízo no ordenamento, mas 
antes que não se encontre ‘vetada’ pela ordem jurídica. 
Entretanto, ainda que não encartado na ordem legal, por 
ausência de previsão, nem por isso se pode considerar 
impossível um pedido, tanto mais que o legislador, nessa 
matéria, vale-se do princípio da Liberdade Jurídica, segundo 
o qual é lícito pedir se não há vedação. Não poderia mesmo 
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o legislador imaginar todas as soluções aviltradas pelas 
partes, por isso que a previsão dos pedidos é ‘em branco’.”1 

 

Igualmente, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva, já que cabe a concessionária fiscalizar e orientar as atividades 

desenvolvidas pelo usuário do sistema. Anote-se, que embora não 

detenha o poder de polícia, cabe sim à concessionária a fiscalização das 

atividades. É preciso esclarecer que se qualquer dos usuários 

pretenderem utilizar dos serviços sem o devido pagamento, os próprios 

prepostos da concessionária agirão para impedir e exigir o respectivo 

pagamento da tarifa. 

Não é outro o entendimento pacificado no âmbito do 

E. TJRJ: 

(0050621-47.2010.8.19.0001 - APELACAO - DES. CARLOS 
SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 30/04/2013 - NONA 
CAMARA CIVEL) 
 
“INDENIZATÓRIA. SUPERVIA. QUEDA DE PASSAGEIRO. 
VÍTIMA FATAL. CONDUTA, DANO E NEXO DE 
CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. DEVER DE 
INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. 
MAJORAÇÃO. PENSIONAMENTO INDEVIDO. DESPESAS 
COM FUNERAL NÃO COMPROVADAS. - A 
responsabilidade da empresa-ré é objetiva, ante a delegação 
pela Administração Pública da prestação do serviço público 
de transporte ferroviário coletivo, bem como, por ser a vítima 
consumidora/usuária dos serviços prestados pela 
concessionária. - As provas dos autos são suficientes a 

                                                
1 Curso de Direito Processual Civil. Editora Forense: Rio de Janeiro. 2001. p. 149 
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demonstrar a dinâmica dos fatos, emprestando 
verossimilhança às alegações autorais. Cumpre à ré 
providenciar meios de fiscalização para evitar que o trem 
viaje de portas abertas, caracterizando manifesta falha 
na prestação do serviço permitir o tráfego nessas 
condições. Danos morais configurados. Inobservância dos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
Majoração da verba para o importe de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) para cada autor. Incidência de juros a partir da 
citação, data em que a mora da ré restou caracterizada. - A 
despeito de não se poder admitir que alguém reste insepulto, 
tampouco se pode permitir que tais despesas sejam 
custeadas em favor de quem efetivamente não as 
despendeu. Ora, se não há prova nos autos acerca de tais 
gastos, não há como ser condenada a parte ré ao 
pagamento de despesas com funeral. - Não é devido 
pensionamento aos autores, na medida em que a vítima, 
quando de seu falecimento, contava com 26 (vinte e seis) 
anos, idade em que se presume que sua família já teria sido 
constituída, não tendo sido comprovada de forma inequívoca 
que o falecido sustentava economicamente seus pais. - 
Sucumbência dos autores de parte do pedido. 
Reconhecimento da sucumbência recíproca. PARCIAL 
PROVIMENTO DOS RECURSOS.” (grifei) 

 

No mérito, melhor sorte não socorre a 

concessionária, ora primeira agravante. 

Conforme pontuado na decisão atacada, não há que 

se falar em predominância do princípio da liberdade religiosa e a 

prestação de serviços públicos. Inegável que o direito de liberdade 

religiosa é assegurado expressamente pela Constituição da República. 
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Embora assegurado expressamente, não é possível 

esse direito ser exercitado de maneira ampla e irrestrita, já que é 

pacífico que os direitos fundamentais não possuem natureza absoluta. 

Com efeito, direito absoluto é uma contradição em termos. Mesmo os 

direitos fundamentais sendo básicos, não são absolutos, na medida em 

que podem ser relativizados.  

Primeiramente, porque podem entrar em conflito 

entre si – e, nesse caso, não se pode estabelecer a priori qual direito vai 

“ganhar” o conflito, pois essa questão só pode ser analisada tendo em 

vista o caso concreto. E, em segundo lugar, nenhum direito fundamental 

pode ser usado para a prática de ilícitos. Então – repita-se – nenhum 

direito fundamental é absoluto. 

Assim, o direito a liberdade religiosa admite 

restrições que é admitida quando compatível com os ditames 

constitucionais e quando respeitados os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Segundo a jurisprudência alemã, acolhida pelo 

Supremo Tribunal Federal, o princípio da proporcionalidade – que se 

subdivide nos subprincípios da adequação, da necessidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito – é parâmetro de controle das 

restrições levadas a cabo pelo Estado em relação aos direitos 

fundamentais dos cidadãos. 
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O culto realizado em vagões de trem não pode ser 

admitido, considerando que o mesmo viola inclusive, a liberdade 

religiosa dos demais usuários – não praticantes da religião – e até 

mesmo dos ateus. A Constituição da República garante a estes últimos, 

inclusive, o direito de não acreditarem em Deus. 

Neste sentido, já decidiu o E. STF: 

(ADI 2566 MC, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, 
Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2002, DJ 27-02-2004 PP-
00020 EMENT VOL-02141-03 PP-00570) 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 1º DO 
ARTIGO 4º DA LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 
1988, QUE DIZ: "§ 1º - É VEDADO O PROSELITISMO DE 
QUALQUER NATUREZA NA PROGRAMAÇÃO DAS 
EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA". 
ALEGAÇÃO DE QUE TAL NORMA INFRINGE O 
DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, INCISOS VI, IX, E 220 E 
SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEDIDA 
CAUTELAR. 1. Para bem se conhecer o significado que a 
norma impugnada adotou, ao vedar o proselitismo de 
qualquer natureza, nas emissoras de radiodifusão 
comunitária, é preciso conhecer todo o texto da Lei em que 
se insere. 2. Na verdade, o dispositivo visou apenas a evitar 
o desvirtuamento da radiodifusão comunitária, usada para 
fins a ela estranhos, tanto que, ao tratar de sua 
programação, os demais artigos da lei lhe permitiram a maior 
amplitude e liberdade, compatíveis com suas finalidades. 3. 
Quis, portanto, o artigo atacado, tão-somente, afastar o uso 
desse meio de comunicação como instrumento, por exemplo, 
de pregação político-partidária, religiosa, de promoção 
pessoal, com fins eleitorais, ou mesmo certos sectarismos e 
partidarismos de qualquer ordem. 4. Ademais, não se pode 
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esquecer que não há direitos absolutos, ilimitados e 
ilimitáveis. 5. Caberá, então, ao intérprete dos fatos e da 
norma, no contexto global em que se insere, no exame 
de casos concretos, no controle difuso de 
constitucionalidade e legalidade, nas instâncias 
próprias, verificar se ocorreu, ou não, com o 
proselitismo, desvirtuamento das finalidades da lei. Por 
esse modo, poderão ser coibidos os abusos, tanto os 
das emissoras, quanto os do Poder Público e seus 
agentes. 6. Com essas ponderações se chega ao 
indeferimento da medida cautelar, para que, no final, ao 
ensejo do julgamento do mérito, mediante exame mais 
aprofundado, se declare a constitucionalidade, ou 
inconstitucionalidade, da norma em questão. 7. Essa solução 
evita que, com sua suspensão cautelar, se conclua que todo 
e qualquer proselitismo, sectarismo ou partidarismo é 
tolerado, por mais facciosa e tendenciosa que seja a 
pregação, por maior que seja o favorecimento que nela se 
encontre. 8. Medida Cautelar indeferida.” (grifei) 

 

Por fim, a multa não se mostra excessiva, conforme 

consignei na decisão monocrática, já que a mesma considerou a 

situação dos autos e condição econômica da empresa autora. Ademais, 

pretende a discussão de multa que sequer foi aplicada, o que poderá ser 

revisto em eventual execução. 

Neste sentido, é a jurisprudência do E. TJRJ: 

(0034176-54.2010.8.19.0000 - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - DES. JACQUELINE MONTENEGRO - 
Julgamento: 10/11/2010 - DECIMA QUINTA CAMARA 
CIVEL) 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELIGAMENTO DO 
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO 
DA TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTE. EXECUÇÃO. 
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.1. O valor da multa diária pode 
ser modificado até mesmo de ofício, caso verifique o Juiz 
que ela se tornou insuficiente ou excessiva (art. 461, § 6°, do 
CPC). Sendo assim, só haveria excesso de execução se 
o montante apurado pelo credor estivesse em desacordo 
com o valor diário da multa e com o tempo do atraso. Se 
esse não é o caso e a concessionária devedora usa a 
impugnação à execução apenas para ver reduzido o 
montante da astreinte, não há como acolher o incidente, 
por desvirtuamento de sua verdadeira e restrita 
finalidade (art. 475-L do CPC).2. Recurso a que se nego 
seguimento, na forma do caput do art. 557 do CPC, por 
manifesta improcedência.” (grifei) 

 

Passo a análise do agravo regimental interposto pelo 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde afirma, 

textualmente, às fls. 1501/1503: 

“O que se almeja nesta ação não é a redução de 
reclamações por conta da realização de cultos nos vagões, 
mas sim o fim deste tipo de prática. Pretende-se assegurar a 
todos os usuários das composições de trens da Supervia  
uma  viagem  sossegada,  em  que  todos  os  credos  sejam  
respeitados, garantindo-se a todos o direito à liberdade 
religiosa, inclusive, aos ateus.” 

 

Ora, a pretensão do parquet não se mostra viável. 

Impossível cessar a ocorrência de atos religiosos que reputa como 

ilícitos, eis que procedente a sua pretensão, poder-se-ia assegurar um 
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provimento jurisdicional com o objetivo de que o Estado, por exemplo, 

acabasse com os crimes de homicídio. 

Desde já, destaco que tal conclusão não é 

contraditória com o que foi dito acima quanto à impossibilidade jurídica 

do pedido. Significa dizer, que deve a concessionária exercer a 

fiscalização, promover avisos, orientar, porém, não é possível evitar a 

ocorrência de tais cultos. 

Ademais, impõe-se afirmar que é pacífico no âmbito 

do Tribunal a impossibilidade cultos em bens públicos, o que se aplica a 

hipótese dos autos. Neste sentido: 

(0323579-81.2009.8.19.0001 - REEXAME NECESSARIO - 
DES. PLINIO PINTO C. FILHO - Julgamento: 06/05/2014 - 
DECIMA QUARTA CAMARA CIVEL) 
 
“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO 
DETERMINANDO A PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE 
ORAÇÕES PÚBLICAS, LEITURAS DE TEXTOS 
RELIGIOSOS, CELEBRAÇÃO DE CULTOS PARA LOUVOR 
OU ADORAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
DA REDE ESTADUAL, SOB PENA DE MULTA. VIOLAÇÃO 
AO DIREITO CONSTITUCIONAL À LIBERDADE 
RELIGIOSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.” 

 

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, 

consignei expressamente no acórdão atacado quanto a mudança de 
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entendimento do E. STJ, na condenação do vencido ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do Ministério Público. 

Destaco que o precedente citado pelo eminente 

Procurador de Justiça é de 2009, ao passo que aquele que constou na 

decisão atacada é de 2014, o que denota a existência de alteração da 

jurisprudência da Corte Superior. 

Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer e 

negar provimento aos agravos internos interpostos por Supervia 

Concessionária de Transportes Ferroviários S/A e o Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro,     de                          de 2014. 

 

 

Desembargador. CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR. 

Relator 
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