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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE 
FAZENDA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO 
 
 
 
 

GRERJ n. 70703871849-82 e 70704871732-34 

 

 

CONGREGAÇÃO ESPÍRITA UMBANDISTA DO BRASIL – C.E.U.B., 

associação religiosa, cultural e beneficente, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

07.902.898/0001-32, sediada na Rua Sampaio Ferraz, n. 29, bairro Estácio de 

Sá, Rio de Janeiror/RJ, cep 20.250-040, por sua Presidente MARIA FÁTIMA DA 

ROCHA DAMAS, brasileira, casada, Administradora de Empresas, portadora da 

cédula de identidade – RJ n. 03404357-0 IFP, inscrita no cadastro da pessoa 

física - CPF n. 696.081.307-78, domiciliada na  Rua Alberto de Sequeira n. 26, 

bairro Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, cep 20260-160, e-mail ceubrasil@uol.com.br e 

CENTRO DE ARTICULAÇÃO DAS POPULAÇÕES MARGINALIZADAS - 

CEAP, associação sem fins lucrativos que tem por objetivo a luta contra a 

discriminação religiosa, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 32.323.099/0001-59, 

sediada na  Rua Lapa, n. 200,  bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, cep 20.021-180,  

por seu Secretário Executivo LUIZ CARLOS AMARAL GOMES, brasileiro, 

escritor,  portador da cédula de identidade -  RG n. 02.995.037-5, inscrito  no 

cadastro de pessoa física - CPF sob n.  331.136.887-87,  domiciliado  na  Rua 

Rua Lapa, n. 200, bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, cep 20.021-180, e-mail 

ivanirdosantosceap@gmail.com, por seus Advogados, com fundamento na Lei 

12.016/09, vêm perante Vossa Excelência impetrar  

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO COM PEDIDO 
DE MEDIDA LIMINAR  

 

 em face do EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO, AUTORIDADE COATORA, EM RAZÃO DA EDIÇÃO DE DECRETO 

CONTRA LEGEM, conforme razões de fato e de direito aduzidas a seguir.  

mailto:ceubrasil@uol.com.br
mailto:ivanirdosantosceap@gmail.com
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I. DOS FATOS 

 Contrariando frontalmente lei municipal em vigor, o Prefeito do Rio de 

Janeiro editou no último dia 26 de maio p. p. o Decreto n. 43.219, exigindo “Alvará 

de Autorização Especial” para realização de atividades religiosas em áreas 

fechadas ou abertas, particulares ou não, sujeitando o infrator às penalidades de 

interdição e multas:  

“Art. 1º. Fica instituído o sistema ‘Rio Ainda Mais Fácil 
Eventos – RIAMFE’, instrumento digital destinado 
a recepcionar processar, armazenar e emitir 
autorizações relativas ao procedimento 
administrativo de autorização de eventos e para 
produção de conteúdo audiovisual” 
 
“Art. 2º. Para efeito do disposto no § 1º do art. 1º deste 
Decreto, considera-se evento, todo exercício 
temporário de atividade econômica, cultural, 
esportiva, recreativa, musical, artística, expositiva, 
cívica, comemorativa, social, religiosa ou política, 
com fins lucrativos ou não, que gere: 
I - concentração de público, em áreas abertas ou 
fechadas, particulares ou não; 
§ 1º. O interessado em incluir atividade 
permanente à licença conferida pelo Alvará de 
Licença para Estabelecimento ou no Alvará de 
Autorização Especial, nos termos previstos no 
Decreto n° 41827, de 15 de junho de 2016, deverá 
providenciá-la junto ao órgão competente, atendendo 
as respectivas exigências e determinações 
regulamentares.” 

 
“Art. 5º. A realização de eventos ou de produção de 
conteúdo audiovisual sem autorização acarretará a 
aplicação das sanções previstas nos arts. 123 e 
141 do CTM, sem prejuízo de outras penalidades e 
providências, notadamente a interdição imediata da 
atividade e a apreensão de equipamentos.” 

 
 Ocorre que a Lei municipal n. 2.580/1997, norma primária emanada do 

Poder Legislativo, da qual referido decreto deveria extrair seu fundamento de 

validade, não exige alvará de funcionamento para atividades religiosas, sendo 

defeso portanto à norma secundária, decreto regulamentador, exigir autorização 

tampouco sancionar atividade religiosa temporária ou permanente, realizada no 

interior ou fora dos templos. 
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 Vejamos dicção da Lei municipal n. 2.580, de 8 de outubro de 1997:  

“Dispõe sobre a não obrigatoriedade de alvará para 
funcionamento de templos religiosos.” 
 
“Art. 1º. - Fica dispensada a exigência de alvará 
para instalação e funcionamento de templos 
religiosos.” 
 
“Art. 2º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.” 

 

Por evidente, funcionamento de templo pressupõe exercício 

desembaraçado de atividades religiosas, sem as quais não há que se falar em 

templo, conforme lapidar e didática definição oferecida pela Receita Federal do 

Brasil: 

“Art. 1º. Considera-se templo de qualquer culto, para  
fins da imunidade prevista no art. 150, VI, b, da 
Constituição Federal, a entidade por intermédio da 
qual se concretiza o direito constitucional ao livre 
exercício dos cultos religiosos e se exercita a 
liberdade de crença” (Ato Declaratório Interpretativo 
RFB n. 2 de 06/04/2015).  

  

 Sem embargo, por força da mencionada lei municipal, a inexigiblidade de 

alvará para atividade religiosa em áreas fechadas estende-se obrigatoriamente 

às áreas abertas visto que seria desarrazoada e ilícita a discriminação de 

atividades religiosas em função dos locais em que são realizadas.  

 Assim é que o Decreto n. 43.219/2017 cria obrigacões novas, 

dispendiosas, discriminatórias, anômalas e conflitantes com o disposto na Lei 

municipal n. 2.580/1997. 

 

II. DO CONTROLE DE LEGALIDADE  
 

 Conforme deliberação reiterada do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, “Sabe-se que quando um Decreto é contra legem, a anomalia deve 

ser resolvida pelo controle de legalidade” (TJ-RJ – 15ª Câmara Cível – 

Apelação n. 0282326-74.2013.8.19.0001 – Rel. Des. Gilberto Matos, julgado em 

7.2.17). 

 Veja-se ainda os seguintes julgados: 
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“Trata-se de Recurso inominado interposto pela 
municipalidade em razão de sentença de procedência 
assim proferida: ‘Pretende o autor seja declarado a 
inexistência de obra de acréscimo, não sendo 
obrigada a demolir a proteção de vidro existente na 
varanda do imóvel de sua propriedade. Alega que tal 
estrutura foi colocada visando sua segurança e dos 
demais moradores, com anuência do Condomínio, 
sendo que a varanda foi fechada por vidro incolor, não 
havendo alteração da fachada. Com relação à 
discussão relativa à aplicabilidade do Decreto 
Municipal 322/76, adoto na íntegra os fundamentos 
do voto lavra do Des. Agostinho Teixeira de Almeida 
Filho 0192678-25.2009.8.19.0001 - Apelação - 
Julgamento: 10/11/2010 - Vigésima Câmara Civel: ‘O 
art. 114, § 9º. do Decreto Municipal n° 322/76 de fato 
veda o fechamento das varandas, sob qualquer 
pretexto. Ocorre que, como se sabe, os decretos 
que regulamentam leis não são considerados 
autônomos, mas sim norma jurídica secundária, 
subordinada à lei. Nessa linha, confira-se a lição de 
Alexandre de Moraes: ‘em todas as hipóteses em que 
a edição de atos normativos secundários, em função 
das leis que pretendem regulamentar, apresentarem 
vícios jurídicos, por desrespeito à subordinação 
normativa à lei, não caberá ação direta de 
inconstitucionalidade, devendo o problema ser 
solucionado pela supremacia da aplicação da lei." 
(Direito Constitucional, 15ª. Ed. p. 636). (TJ-RJ, 
Primeira Turma Recursal Fazendária, RI 
00582359320168190001, Relator João Felipe Nunes 
Ferreira Mourão, julgado em 14.09.2016) 

 
“Apelação cível. Envidraçamento da varanda. 
Notificação do Município para que o proprietário 
promova a demolição de obra, sob pena de multa 
semanal, até a sua regularização. Sentença de 
procedência. Decreto Municipal n° 322/76 que veda 
o fechamento de varandas. Norma secundária, 
subordinada à lei. Lei n° 4591/64 que apenas 
proíbe obra que acarrete alteração na forma da 
fachada, o que não ocorreu. Jurisprudência desta 
Corte. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-RJ, 
20ª Câmara Cível, AC 0192678-25.2009.8.19.0001, 
Relator Des. Agostinho Teixeira julgado em 
10.11.2010) 

 
III. DA VIOLACÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES 
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 A proibição de atividade religiosa sem alvará de autorização e a 

cominação de interdição e multa aos infratores, previstas no Decreto impugnado, 

engendram efeito concreto instantâneo e afetam imediatamente situações 

individuais, ameaçando e efetivamente lesando direitos subjetivos.  

 Trata-se, portanto, de violação de direito líquido e certo assegurado 

expressamente pela supracitada Lei municipal n. 2.580/1997, sem olvidarmos da 

tutela constitucional da liberdade de culto e de liturgia, bem como tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil e legislação federal que asseguram a mais 

ampla liberdade de reunião, de culto e de manifestação religiosa. 

 Note-se que jurisprudência reiterada e pacífica do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro determina que decretos regulamentares com eficácia 

lesiva de direitos subjetivos são passíveis de impugnação pela via mandamental, 

senão vejamos: 

 

“Mandado de Segurança. Município de Volta 
Redonda. Recusa de inscrição do nome do cônjuge 
de servidora municipal como seu dependente 
previdenciário. Decreto regulamentador de lei 
municipal que ultrapassou os limites desta. 
Adequação da via mandamental. Restrição prevista 
em decreto que, a par de violar a lei, afronta 
dispositivos constitucionais relacionados com a 
igualdade entre homens e mulheres, isonomia e 
proteção à família (arts. 5°, inciso 1, e 226 da C.F.). 
Segurança concedida. Sentença confirmada por seus 
próprios fundamentos.” (TJ-RJ, 17ª Câmara Civel, AC 
59.037/2006, Relator Fabrício Paulo B. Bandeira 
Filhos, julgado 17.01.2007) 

 

“Apelação Cível. Mandado de Segurança. Alvará 
de funcionamento de Farmácia. Violação ao 
princípio da livre concorrência. Conforme já se 
posicionou o Supremo Tribunal Federal, na Súmula n° 
646, é inconstitucional a fixação de distâncias 
mínimas, para instalação de novo estabelecimento, 
no mesmo perímetro, tendo em vista o princípio 
constitucional da livre iniciativa e da livre 
concorrência, previstos no art. 170, "caput" e inciso 
IV, da CRFB/88. In casu, o Município deve ser isento 
do pagamento das custas, no entanto, tal benesse 
não é extensiva ao pagamento da taxa judiciária, uma 
vez que esta somente poderá ser objeto de 
desobrigação no caso de haver comprovação da 
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reciprocidade de isenção de tributo entre o Município 
e o Estado, o que não restou evidenciado no presente 
caso. Recurso parcialmente provido, com base no art. 
557, § 1º. - A, do CPC.” (TJ-RJ, 12ª Câmara Cível, AC 
2009.001.54658, Relator Des. Cherubin Schwartz, 
julgado 29.09.2009) 

 
“Mandado de segurança coletivo. Impetrante que 
se insurge contra os atos concretos advindos do 
Decreto 36.108/12, editado pela autoridade 
apontada como coatora. Preliminares de 
inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva 
rejeitadas. Ato normativo que proibiu a veiculação de 
painéis publicitários no Município do Rio de Janeiro. 
Restrições previstas no decreto amparadas pela Lei 
Complementar 111/11 — Plano Diretor do Município 
que impõe a preservação da paisagem. Ausência de 
direito líquido e certo. Precedente desta Corte. 
Denegação da ordem.” (TJ-RJ, Décima Terceira 
Câmara Cível, MSC 0062135-29.2012.819.0000, 
Relator Agostinho Teixeira, julgado 05.06.2013) 

 
 Dúvida não pode haver, portanto, acerca do cabimento do mandamus 

para impugnação do Decreto em tela, haja vista a inequívoca necessidade de 

resguardar direito subjetivo. 

 

IV. DA LEGITIMIDADE ATIVA  

 
 A CONGREGAÇÃO ESPÍRITA UMBANDISTA DO BRASIL — 

CEUB, Inscrição Municipal 04.386.329, é uma entidade de 

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL  cujos objet ivos, constantes de 

seus Estatutos são os seguintes:  

“Art. 1º. A Congregação Espírita Umbandista do 
Brasil, denominada pela sigla C.E.U.B, é uma 
sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, 
de cunho religioso, cultural e beneficente, fundada 
em 20 de janeiro de 1968, destinada à difusão da 
Umbanda e dos cultos afro-brasileiros, à defesa 
de seus interesses, de seus adeptos e de outros.  
Art. 2º. A C.E.U.B. tem como fins específicos: 
c) A valorização, preservação e defesa dos direitos 
humanos; 
 g) Colaborar com as instituições federais, 
estaduais, municipais e/ou privadas ou 
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estrangeiras, em ação nas áreas da cultura, saúde, 
educação ambiental do trabalho, do direito e outras, 
que promovam e garantam a cidadania, a 
dignidade humana, a preservação e difusão da 
cultura e religião afro-brasileira.” 
 
Art. 35. Podem ser sócios da CEUB, os 
proponentes, os terreiros, os centros espíritas, 
tendas e cabanas espíritas, ilês e entidades 
semelhantes, desde que se submetam ao presente 
Estatuto.  
 

 Restam preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art.  

5º, incisos LXIX e LXX, “b”, da Constituição federal, porquanto 

trata-se de associação constituída há quase 50 anos, cujo 

escopo principal consiste na defesa dos direitos e interesses 

de seus associados, quais sejam cerca de 2.500 (dois mil e 

quinhentos) templos de Umbanda e Candomblé , metade dos 

quais sediados no município do Rio de Janeiro.  

 Tratando-se de substituição processual, vale anotar, a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

bem como do STJ e do STF não exige autorização espec íf ica dos 

associados, comprovação de data de f i l iação tampouco rol de 

associados.  

 Vejamos precedente emblemático do TJ-RJ:  

 

“A impetrante, como Associação 
Brasileira de Redes de Farmácias e 
Drogarias, tem legitimidade ativa 
para defender direito de seus 
associados. Art. 5º, LXX, ‘b’ da CR e 
Súmulas n. 629 e 630 do STF . O 
Prefeito do Município do Rio de Janeiro 
é legit imado passivo para responder ao 
‘mandamus’ como representante legal 
do município . ” (TJ-RJ –  2ª Câmara 
Cível –  MS n. 0027614-
39.2004.8.19.0000 –  Rel. Des. Leila 
Maria Carri lo Cavalcante Ribeiro 
Mariano, julgado 7.12.2004)  

 

 Vale pôr em realce as aludidas Súmulas 629 e 630 do STF:  
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“629 . A impetração de mandado de 
segurança coletivo por entidade de 
classe em favor dos associados 
independe da autorização destes . ” 

  
  “630. A entidade de classe tem 

legit imação para o mandado de 
segurança ainda quando a pretensão 
veiculada interesse apenas a uma parte 
da respectiva categoria ”.  

 
 Do mesmo modo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

193.382/RS, no qual foi reconhecida a existência de repercussão 

geral, o Supremo Tribunal Federal  assentou o entendimento de 

que a substituição processual, como na espécie, não exige 

autorização expressa dos associados, senão vejamos:  

 “Constitucional. Processual Civil . 
Mandado de Segurança Colet ivo. 
Substituição Processual. Autorização 
Expressa. Objeto a ser protegido pela 
Segurança Colet iva. CF., art. 5º, LXX, 
“b”.  

 I. - A legitimação das organizações 
sindicais, entidades de classe ou 
associações, para a segurança 
coletiva, é extraordinária, ocorrendo, 
em tal caso, substituição processual. 
C.F., art.  5º, LXX .  
 II. - Não se exige, tratando-se de 
segurança coletiva, a autorização 
expressa aludida no inciso XXI do art. 
5º da Constituição, que contempla 
hipótese de representação .  
 III. - O objeto do mandado de 
segurança coletivo será um direito dos 
associados, independentemente de 
guardar vínculo com os fins próprios 
da entidade impetrante do writ, 
exigindo-se, entretanto, que o direito 
esteja compreendido na titularidade 
dos associados e que exista ele em 
razão das atividades exercidas pelos 
associados, mas não se exigindo que 
o direito seja peculiar, próprio, da 
classe . 
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IV. - R.E. conhecido e provido ” (STF –  
RE 193.382, Rel. Min.  Carlos Velloso, DJ 
20.9.1996) 

 

   Assim é que CONGREGAÇÃO ESPÍRITA UMBANDISTA DO 

BRASIL - CEUB reúne todos os requisitos legais para a propositura da 

presente ação de segurança coletiva. 

   De seu turno, assinale-se que o CENTRO DE ARTICULAÇÃO 

DAS POPULAÇÕES MARGINALIZADAS –  CEAP  ostenta os 

seguintes objetivos estatutários:  

 “Art. 5º. O Centro de Articulação das 
Populações Marginalizadas, denominada 
pela sigla C.E.A.P.,  tem por objetivo o 
estudo, pesquisa, ensino, organização, apoio e 
luta contra qualquer forma de 
discriminação social, econômica, religiosa e 
sexual em todo o território do nacional, 
podendo para tanto: 
V - Promover direitos estabelecidos, 
construção de novos direitos e assessoria 
jurídica gratuita de interesse suplementar, 
por via do ajuizamento de ações judiciais de 
interesse suplementar de caráter; 
VIII - Realizar estudos e pesquisas, 
desenvolver tecnologias alternativas, produzir 
e divulgar de informações e conhecimentos 
técnicos e científicos que digam respeito às 
atividades mencionadas neste artigo.” 

 
Trata-se de impetrante que atua cotidianamente na defesa e valorização 

da liberdade de crença, sendo público o reconhecimento do seu trabalho por 

órgãos governamentais e organizações não-governamentais, setores da 

sociedade civil e sobretudo pelos segmentos vitimados por intolerância, 

preconceito e discriminação de natureza religiosa. 

 V. DO CABIMENTO DE MEDIDA LIMINAR  
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 Os requisitos autorizadores de medida cautelar afiguram-se plenamente 

satisfeitos na presente ação, seja pela ilegalidade cognoscível em juízo sumário, 

seja pela violação de direitos tutelados por lei municipal, Constituição Federal, 

tratados internacionais ratificados pelo Brasil, leis federais, etc.  

A este respeito devemos sublinhar que o art. 5º do Decreto impugnado 

comina penalidade de interdição e multa aos infratores, ensejando embaraços, 

atentados, impedimentos e perturbação ao livre exercício de culto religioso. 

 À revelia da Lei municipal n. 2.580/1997 e normativa superior, a previsão 

de sanções administrativas importa ilegítima restrição à liberdade de culto, fator 

este que evidencia a potencial ineficácia da ordem judicial se concedida ao final, 

ao tempo em que robustece a necessidade da suspensão cautelar do Decreto 

impugnado. 

 

VI. DO PEDIDO 

 Pelo exposto, requerem os impetrantes: 

. concessão liminar da Segurança para suspender os efeitos do Decreto 

43.219/2017 sobre atividades religiosas; 

. procedência da presente ação, determinando-se a anulação dos dispositivos 

do Decreto 43.219/2017que incidem sobre atividades religiosas. 

. notificação da autoridade coatora e intimação do órgão de representação 

judicial do Executivo Municipal. 

. juntada da procuração, documentos  e guias de recolhimentos de custas e taxa 

de mandato. 

 Dá-se à causa o valor de R$ 937,00.     

São Paulo, 9 de julho de 2017. 
 

HÉDIO SILVA JR. 
OAB/SP 146.736 

 

JÁDER FREIRE DE MACEDO JÚNIOR 
OAB/SP 53.034 

 
 
 

ANTONIO BASÍLIO FILHO 
OAB/SP 73.304 


