AO JUIZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ

PEDIDO LIMINAR

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE FOZ DO IGUAÇU, sociedade civil de intuitos não econômicos e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ
n° 77.089.746/0001-48, estabelecida à Rua Montoya, 451, CEP 85.851-080, na
cidade de Foz do Iguaçu-Paraná, de ora em diante denominada simplesmente “ACIFI”, por meio de seus advogados que ao final subscrevem, vem,
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por meio de seus advogados, com endereço onde recebem intimações e notificações no preambulo
da presente, ajuizar o presente:

MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO INCIDENTAL DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (CONTROLE DIFUSO DE
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS INFRACONSTICIONAIS - ATO
NORMATIVOS DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU) , COM PEDIDO
DE LIMINAR
Em face do Excelentíssimo senhor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FOZ
DO IGUAÇU - PARANÁ, FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, brasileiro, atualmente prefeito do referido Município; podendo ser citado na sede da prefeitura, qual seja, Praça Getúlio Vargas, 280, Centro, na cidade de Foz do Iguaçu
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- Paraná, com fulcro na Lei Federal n. 12.016/2009, pelas relevantes razões de
fato e direito a seguir aduzidas.
I. SÍNTESE DA PRETENSÃO
O presente Mandado de Segurança cinge-se em garantir a abertura (subsistência) do comércio de Foz do Iguaçu, depois da autorização de
abertura dos serviços não essenciais pela autoridade coatora, mas de forma
isonômica, de todas as atividades comerciais que não estejam impedidas de
funcionar, aqui devendo ser incluídos e autorizados a funcionar os shoppings
centers associados, em função de violação a vários princípios constitucionais
e infraconstitucionais que serão expostas nesta petição, apresentando pedido
alternativa de determinar a abertura de todas as empresas associadas, mas
determinando-se restrição/limitação de atendimento para 30% (trinta por
cento) da ocupação da capacidade prevista no projeto técnico de prevenção a incêndio e desastre aprovado pelo Corpo de Bombeiros, em oposição
parcial aos Decretos Municipais 27.994/2020, 28.026/2020 e 28.033/2020
(quando o Município determinou abertura parcial do comércio considerado
não essencial), obedecendo assim a Carta Maior, MANTIDO O CUMPRIMENTO
A TODAS AS RECOMENDAÇÕES DOS ORGÃOS SANITÁRIOS e todas as determinações já estipuladas pela própria autoridade coatora, incluindo o termo de
responsabilidade sanitária delimitado pelo Município de Foz do Iguaçu, preservando a função social que o comércio proporciona a população e possibilitando a manutenção de milhares de empregos na comunidade Iguaçuense, garantido ainda o direito à propriedade, isonomia, aliada ao princípio da liberdade econômica, sem olvidar dos princípios ao direito à saúde, à
vida, por isso a pretensão baseada sempre na razoabilidade/proporcionalidade.
- DA LEGITIMIDADE ATIVA
A Constituição Federal conferiu legitimidade às associações legalmente constituídas, para que estas possam agir judicialmente em nome de
seus associados na defesa dos direitos das classes que representam.
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Nesse caso, a Impetrante foi constituída em 1951, conforme Atos
Constitutivos em anexo, congregando hoje aproximadamente 100 estabelecimentos industriais e comerciais, localizados da região de Foz do Iguaçu/Paraná, conforme relação de associados também anexados ao presente writ.
Um dos objetivos sociais da Impetrante é congregar, defender e
representar os interesses da livre iniciativa, empenhando-se no fortalecimento
da classe representada, nos termos do art. 3º do Estatuto Social em anexo,
que assim dispõe:
Art. 3º A ACIFI tem por finalidade a defesa das
atividades empresariais dentro de uma ordem econômica fundada na livre iniciativa e na valorização do
trabalho, observados os seguintes princípios:
(...)
Parágrafo Único – Constituem também objetivos da
ACIFI:
(...)
7.g) Representar seus associados, judicial e extrajudicialmente, utilizando-se dos institutos processuais e constitucionalmente assegurados, inclusive
mandado de segurança coletivo, independentemente de
convocação de Assembleia Geral;
Tem como objetivo ainda, assistir aos associados em todos os seus
interesses comuns, a fim de lhes possibilitar maior proteção e valorização técnica de seus produtos e serviços, inclusive representá-los em ações judiciais.
Assim, há um vínculo de pertinência entre a atividade desenvolvida pela entidade impetrante e o objeto de segurança coletivo, ora impetrando.
Nesse sentido, trazemos à baila os ensinamentos do Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes 1:

1

MORAES, Alexandre de, Direito Constitucional, 7ª edição.
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“ Em relação aos sindicatos ou associações legitimadas, o ajuizamento do mandado de segurança coletivo exige a existência de um direito subjetivo comum
aos integrantes da categoria, não necessariamente
com exclusividade, mas que demonstre manifesta pertinência temática com os seus objetivos institucionais.”
Temos ainda Celso Ribeiro Bastos, citado por Nelson Nery Junior 2
“ O associado pode fazer parte da coletividade titular do direito( coletivo ou difuso) ou ser o titular mesmo do direito (individual). Em qualquer das
hipóteses pode a associação em nome próprio defender
em juízo o direito de seu associado.”
Posição essas já consolidadas na jurisprudência (Súmula 629 do
STF: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de
classe em favor dos associados independe da autorização destes”).
Lícita, portanto, a legitimidade da Impetrante com relação a
substituição de seus associados que estão sendo prejudicados com os inconstitucionais decretos exarados pela autoridade máxima municipal.
Passamos agora a apresentar as razões de direito que fazem com
que os Decretos aqui atacados sejam considerados inconstitucionais.
- ESCORÇO FÁTICO NECESSÁRIO E DA LEI 13.979/2020
De amplo conhecimento, em dezembro de 2019, em Wuhan, na
China, surgiu uma nova “cepa” do vírus denominado coronavírus, agente que
causa infecções respiratórias, provocando assim a doença chamada COVID

Junior, Nelson Nery, Código de Processo Civil Comentado, Editora Revistas
dos Tribunais, pág. 88/89.
2
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19, que tem como sintomas comuns a febre, tosse, dificuldade para respirar
entre outros sintomas gripais.
Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou
que o mundo diante de uma pandemia em função da propagação mundial
do vírus.
Em meio difusão mundial e ao agravamento da situação em vários países, o Brasil, por meio do Poder Executivo em todas as suas esferas, passou a adotar medidas para diminuir a expansão do vírus e assim não sobrecarregar o sistema nacional de saúde público e privada, e assim, reduzir o número
de vítimas fatais em decorrência da doença.
Em âmbito federal, a norma balizadora, voltada a direcionar a
atuação nas diversas esferas, foi a edição da Lei n. 13.979/2020 (Anexo 01),
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da doença.
Dentre outras disposições, o art. 2° da referida lei define o que é
quarentena, e o artigo 3° rege as medidas que poderão ser adotadas para o
enfrentamento, que pela importância, passamos a transcrever:
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou
contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte,
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar
a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as
seguintes medidas:
I - isolamento;
II - quarentena;
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III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - restrição excepcional e temporária de entrada
e saída do País, conforme recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos;
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido
o pagamento posterior de indenização justa; e
VIII - autorização excepcional e temporária para a
importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que:
a) registrados por autoridade sanitária estrangeira;
e
b) previstos em ato do Ministério da Saúde.
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no
espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.

Veja que dentre as diversas possibilidades trazidas pela Lei, em
nenhum momento se vê a drástica medida de fechar completamente o comércio local, medida essa que deve ser adotada de forma excepcional e,
mesmo assim, de acordo com estudos técnicos/científicos, devidamente
chancelados por “órgãos oficiais”;
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O município de Foz do Iguaçu inicia o fechamento das atividades
comerciais em 15 de março com a expedição do Decreto 27.963, a partir do
dia 18 de março.
Estando os estabelecimentos fechados, posteriormente o Sr. Prefeito de Foz do Iguaçu, ora impetrado, expediu o Decreto n. 27.994 (Anexo
02), de 25 de março de 2.020, em que declara situação de emergência ao
controle decorrente da pandemia causada pelo Covid-19.
No decreto, foram adotadas diversas medidas, entre elas, o fechamento/suspensão de praticamente todas as atividades comerciais, por
tempo indeterminado, conforme art. 2º e seus incisos, aqui transcritos:
CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS EM RELAÇÃO AO COMÉRICO EM GERAL
Seção I
Do fechamento e Suspensão das Atividades Comerciais
Art. 2o Fica determinado o fechamento das seguintes
atividades comerciais e prestação de serviços, enquanto perdurar a situação de emergência no enfrentamento da pandemia do COVID-19:
I - academias;
II - bares;
III - cinema, museus e teatro;
IV - clubes, associações recreativas, áreas comuns,
piscinas e academias em condomínio;
V - comércio varejista de materiais de construção,
permitida a utilização de tele entrega;
VI - discoteca, danceteria, salões de dança e similares;
VII - casas noturnas, casas de shows e gestão de
casas de eventos;
VIII - comércio de tabacaria, inclusive de consumo
no local;
IX - feiras livres de qualquer natureza;
X - instituições bancárias, que poderão realizar
trabalho interno com atendimento remoto ao cliente
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ou mediante prévio agendamento, nos casos excepcionais;
XI - lojas comerciais;
XII - serviços de organização de feiras, congressos,
exposição e festas;
XIII - shopping centers;
XIV - Terminal Rodoviário Internacional de Foz do
Iguaçu.
XV - Todos os meios de hospedagem, incluindo resorts,
hotéis, hostels, motéis, pousadas, albergues, dentre
outros, exceto aqueles com hóspedes residentes ou
temporários, que ainda estejam em trânsito. (grifamos).
Conforme podemos observar no dispositivo extraído do decreto,
praticamente todo o comércio de Foz do Iguaçu foi afetado pela drástica
medida, sufocando completamente a economia da cidade.
Veja, Excelência, que a medida, além de drástica, não foi amparada em qualquer estudo científico, se limitando aos apelos midiáticos divulgados pela imprensa nacional e internacional.
Também não houve a determinação de prazo certo, se limitando
a estabelecer que a situação perdurará enquanto perdurar a situação de
emergência. Frisa-se que o artigo da Lei 13.979/2020, de necessária obediência, ainda que em tese não se questione a competência para legislar do Município sobre o assunto, é inequivocamente claro, e nos cabe repetir:
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no
espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.
Aqui devemos destacar e questionar, quais as comprovações científicas “locais” a justificar as medidas de restrição?
A impetrante inicia-se uma conversa com o Município expondo os
fatores legais do fechamento, fazendo considerações para a realidade local,
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respeitando o munnus publico do alcaide, mas passados alguns dias, sem se
apresentar evidência científica sobre as medidas, passou a cobrar uma posição justificada sobre o caso.
É realizada uma reunião entre ACIFI e Município no dia 4 de abril
de 2020 na seda da ACIFI, onde se apresenta uma proposta de Decreto de
abertura parcial, mas para o dia 13 de abril de 2020. A ACIFI posteriormente
solicita a abertura para o dia 7 de abril, tendo em vista a baixa propagação
da doença em várias considerações inequívocas na cidade.
Frisa-se aqui que nenhum estudo técnico foi apresentado, mapeamento territorial, inclusive de isolamento de pessoas não foi apresentado, e
inicia-se uma discussão sobre o tema.
A impetrante, na defesa do interesse de seus associados, começa
a cobrar retorno das atividades, eis que a realidade fática local começa a
fugir totalmente das recomendações do Ministério da Saúde, sendo publicado pelo Boletim Epidemológico 7 no dia 6 de abril, recomendações para
reabertura do comércio em cidades com menor “intensidade da doença”.
Assim, nos dias 6, 9 e 10 de abril protocolou vários pedidos do Município de reabertura proporcional e isonômica para as atividades comerciais,
sem sucesso.
Mas o município passou a adotar critérios sem comprovação cientifica “no tempo e no espaço” para autorizar a abertura de alguns segmentos, em detrimento de outros.
Após algumas semanas e depois de pedidos da impetrante, também em decorrência das diversas demissões que já ocorreram no Município
de Foz do Iguaçu, bem como no desemprego em massa da população e devido a estabilização e não propagação da doença, o chefe do executivo
expediu novo Decreto n. 28.026 (Anexo 03) em 09 de abril de 2020.
Neste novo ato do Poder Executivo Municipal, havia sido determinado a reabertura de forma gradual e monitorada, mediante adesão ao
Termo de Responsabilidade Sanitária (o qual a impetrante sempre “concordou, concorda e concordará”, as seguintes atividades:
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Art. 1o A partir de 13 de abril de 2020, poderão ser
retomadas, de forma gradual e monitorada, condicionada a adesão ao Termo de Responsabilidade Sanitária, as seguintes atividades e serviços no âmbito do
Município:
I - óticas;
II - lavanderias;
III- barbearias e salões de beleza;
IV - chaveiros;
V - floriculturas;
VI - gráficas;
VII - clínicas médicas e similares, psicológicas,
odontológicas,
fisioterápicas,
fonoaudiológicas,
nutricionista e personal trainer;
VIII - lojas comerciais diversas, que sejam de no
máximo 150m2 de acordo com o estabelecido no Alvará
de Localização e Funcionamento, limitadas a quantidade de 5 (cinco) atendentes e 5 (cinco) clientes ao
mesmo tempo, para estabelecimentos entre 100m2 e
150m2 , limitados a 3 atendentes e 3 clientes para
estabelecimentos inferiores a 100m2 ;
IX - lojas de materiais de construção, vidraçarias,
oficinas mecânicas, manutenção, reparação e comércio
de peças de automóveis, comércio e oficinas de refrigeração e bicicletarias, com o atendimento somente por agendamento e/ou tele-entrega;
X - atelier de costuras;
XI - escritórios de profissionais liberais e imobiliárias;
XII - lojas de tecidos e aviamentos.
Veja Excelência, que após diversas considerações, o gestor Municipal, ainda que no entender da impetrante extemporâneo, permitiu a abertura de alguns segmentos para 13 de abril.
A impetrante solicitou, mesmo assim abertura das atividades de
todas as empresas, sugerindo o percentual de 50% da capacidade do corpo
de bombeiros, conforme pedido realizados nos dias 9 e 10 de abril.
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O pedido não foi acatado.
A medida tinha por base a ISONOMIA ENTRE OS PARES, POIS NAQUELE MOMENTO SE HAVIA CONSENTIMENTO DE ABRIR UMA PARTE DO COMÉRCIO CONSIDERADO NÃO ESSENCIAL, SENDO A ABERTURA COM RESTRIÇÃO
DE ATENDIMENTO, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES, COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS
MEDIDAS SANITÁRIAS, QUAL SERIA O MOTIVO PARA IMPEDIR OUTRAS ATIVIDADES DE FUNCIONAR (REPISA-SE: UMA EMPRESA PODIA SER “VIZINHA” DA OUTRA,
MAS SOMENTE PELO FATO DE UMA EMPRESA VENDER ARTIGOS DE DECORAÇÃO E A OUTRA SER UMA FLORICULTURA, UMA FICARIA ABERTA E A OUTRA NÃO?
COM QUE base CIENTÍFICA SE COMPROVA ESSE TRATAMENTO QUE NOTORIAMENTE É DESIGUAL?)
NÃO HÁ BASE CIENTÍFICA QUALQUER A JUSTIFICAR TAL FATO, NECESSÁRIO INDICAR QUE NÃO HÁ JUSTIFICATIVA NESSE SENTIDO NO REFERIDO
DECRETO.
Ainda assim, “parte” do comércio se preparou para atender as
diversas medidas impostas pelas autoridades para poder voltar ao seu funcionamento, fazendo esses autorizados ter a esperança de não ter que encerrar
suas atividades definitivamente.
Entretanto, apenas 03 dias depois, em 12 de abril de 2020, em
pleno domingo de Páscoa, o Sr. Prefeito novamente mudou o entendimento,
voltando atrás em sua decisão de reabrir gradualmente o comércio, publicando assim o Decreto n. 28.033 (Anexo 04), que, considerando o primeiro
caso de transmissão comunitária da Covid-19 no Município, suspendeu a reabertura de determinadas atividades comerciais. Necessário tecer comentários
que daquele dia para cá, foram confirmados apenas cinco casos, várias pessoas liberadas de quarentena e atual a cidade tem apenas 3 pessoas internadas com diagnostico de COVID-19.
As empresas entram em total desespero, pois o “gargalo financeiro” chega ao limite. Nem um mínimo movimento poderiam ter, ao menos
para arcar com os compromissos fixos, lembrando que nenhum tributo teve
isenção decretada até o presente momento.
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Apresentamos as medidas que restaram vedadas com o primeiro
Decreto 28033:

Art. 1o A partir de 13 de abril de 2020, poderão ser
retomadas, de forma gradual e monitorada, condicionada a adesão ao Termo de Responsabilidade Sanitária, as seguintes atividades e serviços no âmbito do
Município:
I - óticas;
II - lavanderias;
III- barbearias e salões de beleza;
IV - chaveiros;
V - floriculturas;
VI - gráficas;
VII - clínicas médicas e similares, psicológicas,
odontológicas,
fisioterápicas,
fonoaudiológicas,
nutricionista e personal trainer;
VIII - lojas comerciais diversas, que sejam de no
máximo 150m2 de acordo com o estabelecido no Alvará
de Localização e Funcionamento, limitadas a quantidade de 5 (cinco) atendentes e 5 (cinco) clientes ao
mesmo tempo, para estabelecimentos entre 100m2 e
150m2 , limitados a 3 atendentes e 3 clientes para
estabelecimentos inferiores a 100m2 ;
IX - lojas de materiais de construção, vidraçarias,
oficinas mecânicas, manutenção, reparação e comércio
de peças de automóveis, comércio e oficinas de refrigeração e bicicletarias, com o atendimento somente por agendamento e/ou tele-entrega;
X - atelier de costuras;
XI - escritórios de profissionais liberais e imobiliárias;
XII - lojas de tecidos e aviamentos.
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Ato contínuo, um dia após a publicação, o Sr. Prefeito novamente
mudou o entendimento, republicando o Decreto n. 28.033 (Anexo 04), suspendendo a reabertura de determinadas atividades comerciais e determinando
a abertura de “quadras de tênis”, e “liberando escritórios e profissionais liberais”.

Deste modo, em função das constantes alterações, todas sem isonomia e sem comprovação científica, segue tabela demonstrando o que
está permitido e o que está proibido de funcionamento, a partir da republicação do Decreto n. 28.033 (Anexo 04):
PERMITIDO
Óticas
Lavanderias
Barbearias e Salões de Beleza
Clínicas médicas e similares, odontológicas, fisioterápicas, fonoaudiológicas, nutricionista e personal trainer

PROIBIDO
Chaveiros
Floriculturas
Gráficas
Lojas comerciais “diversas”
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Lojas de materiais de construção, vidraçarias, oficinas mecânicas, reparação e comércio de peças de automóveis, comércio e oficinas de refrigeração e bicicletarias
Lojas de tecidos e aviamentos
Escritórios de profissionais liberais e
imobiliárias
Quadra de tênis
Veja, excelência, que NÃO HÁ QUALQUER CRITÉRIO TÉCNICO CIENTÍFICO NA DECISÃO NA ESCOLHA DO QUE PODE ABRIR E DO QUE NÃO PODE.
LEMBRAMOS QUE SE CINGE AQUI DISCUTIR OS DEMAIS “TIPOS DE
COMÉRCIO” QUE NÃO SÃO CONSIDERADOS COMO ATIVIDADES ESSENCIAIS
PELO MUNICÍPIO, OBJETO DE DECRETOS ANTERIORES.
Não há qualquer critério cientifico a determinar a abertura de
uma empresa que não é considerada essencial em detrimento de outra empresa.
Salta aos olhos o critério político das escolhas quando da republicação do Decreto 28.033, para incluir, PASME, “Quadra de Tênis” junto as atividades permitidas.
Mais uma vez ressaltamos que a nova decisão do Sr. Prefeito se
baseou em um único caso de contaminação comunitária pelo vírus, sem qualquer estudo técnico/científico e, principalmente, sem estipular qualquer
prazo, ESTANDO A SITUAÇÃO ATUAL DA ECONOMIA EM COLAPSO, COM
PRAZO INDETERMINADO DE ABERTURA, SENDO ESTE UM ATO CONTRÁRIO AO
QUE DISPÕE A LEI 13.979/2020, CONFORME ACIMA APRESENTAMOS, deixando
a economia da cidade a beira do colapso.
ALÉM DISSO, SALTA AOS OLHOS A AUSÊNCIA DE ISONOMIA NOS
DECRETOS APLICADOS, AINDA QUE EM TEMPO DE PANDEMIA, UMA VEZ QUE
CABE INDAGAR AQUI: QUAL É A DIFERENÇA TÉCNICA ENTRE UMA CHAVEIROS E
UMA ÓTICA?
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Pelos fatos aqui expostos, que a frente serão evidenciados pelas
matérias de direito, não resta outra opção para a Impetrante como última
medida possível antes do encerramento total de diversos estabelecimentos
desta cidade, se socorrer do Poder Judiciário para que seja garantido seu direito constitucional ao trabalho, mediante obediência de todas as medidas
de segurança impostas pelas autoridades sanitárias bem como outras que
este Juízo possa achar necessário.
Impende aqui antes de entrar na parte de direito propriamente
dita, repetir todas as incessantes considerações apresentadas ao Município a
até aqui não acatadas, mesmo tratando iguais de maneira desigual e mesmo
desconsiderando as recomendações do Ministério da Saúde, sendo estas as
considerações que vão fazer com que também seja concedida a segurança
ao final:
Considerando que a cidade de Foz do Iguaçu manterá
fechado todo e qualquer local que tenha aglomeração
de pessoas, incluindo parques públicos, clubes recreativos, eventos em ambiente público e privado,
escolas públicas e privadas, bem como todo e qualquer órgão público permanecerá fechado e/ou funcionando em teletrabalho e outras modalidades permitidas em Lei;
Considerando que a cidade de Foz do Iguaçu está
praticamente em isolamento, eis que o Terminal Rodoviário Municipal se encontra fechado e o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu somente está
operando com três voos semanais, e mesmo assim
transportando poucos passageiros;

Frisa-se aqui que na data de 13 de abril de
2020 o aeroporto não mais recebe voos;
Considerando que as fronteiras com a Argentina e
Paraguai estão fechadas;
Considerando que o Município também irá restringir
a circulação de veículos, bem como tentará mitigar
a entrada de pessoas via terrestre de outros municípios;
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Considerando que os testes de verificação em massa,
bem como outros equipamentos hospitalares complementares estão sendo adquiridos e na iminência de serem
entregues;
Considerando ainda que o preparo para o combate ao
COVID-19 na cidade foi realizado de maneira satisfatória, com resultados de infecção mitigados pela
prevenção em vários aspectos do Poder Público Municipal;
Considerando também que o Município apresentou, na
data de 4 de abril de 2020, mapeamento dos casos já
existentes de COVID-19 e plano de contingenciamento
para retorno das atividades de forma gradual, e que
já existem várias medidas adotadas, além da natural
baixa de movimento do setor de turismo, que acaba
restringindo ainda mais
a circulação de pessoas
nesta cidade;
Considerando ainda as medidas já adotadas pela
União, Estado e Município no sentido de reduzir a
circulação de pessoas, proteger trabalho e renda,
mitigar impactos financeiros, sendo tal fato levado
em consideração para a proposição que ora se apresenta;
Considerando a necessidade de se retomar gradativamente as atividades de prestação de serviço e do
comércio em geral, retomando de forma responsável as
atividades comerciais e desde que obedecido os protocolos oficias, aos colaboradores e cidadãos;
Considerando, por fim, a necessidade de se mitigar
o prejuízo das empresas, já abalado pela perda de
todo o movimento do setor hoteleiro e do denominado
trade turístico, e o previsível longo tempo para
retomar essa atividade de forma completa em Foz do
Iguaçu, havendo também considerável redução de arrecadação de tributos de competência do Município de
Foz do Iguaçu”
...
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- DO DIREITO
- DA VIOLAÇÃO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- VIOLAÇÃO AOS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS (ART. 3º DA CF)
Ab initio, devemos trazer o que entendemos ser diversas violações
a Constituição no caso em comento, a começar pelos Objetivos Fundamentais contidos no art. 3º da Constituição Federal, qual seja:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
Mais especificamente, os incisos II e III da Carta Maior garantem
que são objetivos fundamentais a garantia do desenvolvimento nacional,
bem como a erradicação da pobreza e da marginalização bem como redução das desigualdades sociais e regionais.
Logo, o ato do Poder Executivo Municipal ao impossibilitar a abertura do comércio em geral com a capacidade limitada a 30% do funcionamento, com base na capacidade garantida pelo Corpo de Bombeiros, vai de
encontro ao que preconiza o art. 3 de nossa Constituição, pois impossibilita o
desenvolvimento nacional bem como incentiva a pobreza de nossa cidade
em detrimento a outras, como exemplo de Cascavel, Toledo e Curitiba, todos
no Estado do Paraná.
Em que pese a grave situação que assola nosso país, certo que
manter as portas fechadas por tempo indeterminado é tão prejudicial quanto
ao vírus que nos assola.
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Ainda, de se verificar que há restrição de abertura de umas empresas, e outras na mesma situação não podem abrir as portas.
Ainda, todos os critérios subjetivos apresentados nos Decretos,
que não os que garantem a saúde e a necessária vigilância sanitária também
não são isonômicos e não se justificam. Qual a base legal para não fazer uma
pessoa adentrar em uma sala de espera sem estudo científico nesse sentido,
se a pessoa está cumprindo com todas as medidas sanitárias, incluindo distanciamento de 2 metros?
Como afirmado acima, o presente Instrumento é a última esperança de diversos comerciantes para não terem que encerrar as suas atividades definitivamente, visto que em sua grande maioria não contam com recursos para se manterem, como a exemplo grandes empresas.
Pelo contrário, a cada dia sem poder trabalhar, são prejuízos incalculáveis para toda a comunidade, tais como os empresários e seus colaboradores, bem como terceiros que dependem de capital de giro.
Aliás sobre o tema preconiza Nelson e Rosa Maria de Andrade
Nery: “A solidariedade e a justiça social são as alavancas que,
somadas ao exercício da liberdade individual e da igualdade de
oportunidades, fomentam o crescimento econômico, cultural e social das pessoas, pelo trabalho, pela empresa, pela atividade
econômica, pela ajuda mutua e pelo suporte necessário aos que
ainda não ascenderam à capacidade plena de exercício de seus
direitos”. ( Constituição Federal Comentada, pág. 202, 4º edição).
Assim, serve o presente para restaurar não a normalidade, pois,
apesar de entendemos a situação que o mundo vive hoje, é necessário o Estado, por meio do Poder Judiciário, garantir o mínimo para a sobrevivência
das empresas, dos cidadãos, dos empregados, enfim, do comércio em geral
desta cidade. Ainda, serve a presente, JÁ QUE AUTORIZADO O FUNCIONAMENTO E PORTANTO CONFESSADO QUE A CIDADE JÁ PODE RETOMAR A ABERTURA GRADUAL, DETERMINAR A ABERTURA ISONÔMICA DAS EMPRESAS ASSO-
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CIADAS QUE NÃO POSSUEM NENHUMA RESTRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIFICADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA, APLICANDO-SE A PLENA ISONOMIA, COM TODAS AS MEDIDAS SANITÁRIAS CABÍVEIS.
- DA VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 6º DA CF)
Prosseguindo, não só os Objetivos Fundamentais do art. 3° estão
sendo violados, mas também o direito fundamental ao trabalho, tal como
aquele constante no art. 6º da Constituição, que assim preconiza:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Os direitos fundamentais são os direitos do cidadão, genericamente falando, garantidos pela Carta Maior, de cunho declaratório, cujo objetivo consiste em reconhecer, no plano jurídico, a existência de uma prerrogativa fundamental do cidadão, sendo assim um núcleo intangível da nossa
Constituição.
Deste modo, é constitucionalmente garantido a todos o direito ao
trabalho, permitindo assim aos cidadãos a busca pelo seu mínimo existencial
e, consequentemente, à dignidade da pessoa humana.
Sabe-se que sem trabalho não há garantia de sobrevivência, visto
que o Estado Social não consegue assegurar a todos auxílio suficiente nos momentos de crise.
Desta forma, tolher o direito do cidadão de trabalhar é uma medida de extrema exceção, sendo necessário uma situação muito mais grave,
que justifique esta proibição, tendo em vista as consequências nefastas. Aqui
lembrando, ainda que em estado de calamidade pública, mas a partir do
momento em que se defere labor de um segmento que não tem restrição,
nem tampouco comprovação científica de que pode funcionar, outro segmento não pode ser tolhido de funcionar.
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O decreto Municipal é inconstitucional é ilegal, na medida em
que trata iguais de maneira desigual, e diga-se ALHEATÓRIA E SEM QUALQUER
EMBASAMENTO CIENTÍFICO E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO DOS ÓRGÃOS OFICIAIS DE CONTROLE.
Importante ressaltarmos AQUI que a pandemia não está descontrolada na cidade de Foz do Iguaçu, sendo que são suficientes as medidas de
precauções, tais como diminuição da capacidade de atendimento, distanciamento mínimo, uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool gel
70%, dentre outras que o Poder Público possa achar necessário, o que, repitase, a Impetrante não se insurge, pelo contrário, apoia totalmente.
Ainda, não está a impetrante a solicitar medida extrema de abertura extrema, inclusive sugerindo como pedido alternativo baseado no proporcionalidade, percentual mínimo, gradual, retorno proporcional de 30% de
todas as atividades comerciais, ou seja, respeitando o direito à vida e à saúde
pública.
O que não pode é haver o completo encerramento das atividades que ainda não foram liberadas e estão FECHADAS POR TEMPO INDETERMINADO, o que viola os direitos constitucionais aqui delimitados.
Veja, Excelência, que o direito pleiteado neste mandado de segurança é líquido e certo, previsto constitucionalmente, e categorizado como
Constitucional.
Outrossim, diversas cidades com um número muito maior de casos
da doença mantém seu comércio aberto, se adotadas as medidas de segurança, pois seus gestores entenderam a imprescindibilidade de manter a economia funcionando.
Talvez o exemplo mais claro e próximo seja a cidade de Cascavel,
que permitiu que seus comerciantes mantenham as portas abertas desde que
adotem de forma rígida as medidas sanitárias exigidas pelo Poder Público.

__________________________________________________________
• Rua Padre Montoya - nº 254 • Centro • Telefones: (0**45) 3027-5654
(0**45) 9133-3220 • CEP-85851-080 • Foz do Iguaçu/PR • E-mail: britoalmeida@britoalmeida.adv.br • Site: www.britoalmeida.adv.br •

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL9Y MBCXU YK5GT Q3H6U

PROJUDI - Processo: 0010187-58.2020.8.16.0030 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Raphael Nazari Santos da Rosa
17/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Petição Inicial

Aliás a Constituição, em seu art. 1º, III, rege de forma clara que a
República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana.
E como podemos obter esta dignidade sem que cidadão possa
trabalhar para ter acesso ao mínimo existencial inerente a nossa condição humana?
Deste modo, reitera-se o pedido para a liberação do funcionamento do comércio de Foz do Iguaçu, observado todas as exigências sanitárias já estabelecidos.
- DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PELA CONCORRÊNCIA DESLEAL – VIOLAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 5 DA CARTA POLÍTICA – TRATAMENTO IDÊNTICO
QUE DEVE SER DADO AOS CENTROS COMERCIAIS E SHOPPINGS ASSOCIADOS
Como já dito, há diversas atividades em funcionamento hoje, porém, a grande maioria, estão de portas fechadas em decorrência do decreto
proibindo sua abertura. E OS REQUISITOS FERAM FRONTALMENTE A ISONOMIA
O DIREITO DE PROPRIEDADE;
Como já dito, o Município, ao legislar, reconhece a possibilidade
da abertura de empresas, porém as trata de maneira desigual. Ainda em
época de pandemia, ao agir de tal forma, o faz de forma inconstitucional.
Veja Excelência, que há diversos estabelecimentos considerados
não essenciais que estão em pleno funcionamento, o que muito agrada esta
Impetrante.
Porém, qual a justificativa técnica que permite a abertura de atividades não essenciais, tais como quadra de tênis e salões de beleza, por
exemplo, em detrimento de outros que estão na mesma situação jurídica e
podem tomar exatamente as mesmas medidas sanitárias impostas pelo Poder
Público.
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Diga-se mais: alguns ambientes liberados até são mais “expostos”
a outros. O que dizer de uma salão de beleza aberto e uma loja que comercializa calçados fechada, por exemplo?
A resposta é simples, portanto. Não há justificativa jurídica.
Sabemos que o risco de contágio em clínicas de fisioterapia, nutricionistas, salões de belezas, dentre outros, é exatamente o mesmo ou até
maior, do ramo de estética e saúde, do que que ocorreria em pequenas lojas
comerciais. Ou pior, visto que naqueles o contato entre as pessoas é de maior
proximidade, exigindo do profissional de manicure, por exemplo, o contato
físico com o cliente.
Nesta senda, os artigos 5° e 170 da Constituição Federal inicia o
capitulo da Ordem Econômica e Financeira, que deve ser fundada em princípios que valorizem o trabalho humano e a livre iniciativa, assim dispondo:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
...
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer;
...
XXII - é garantido o direito de propriedade;
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
I II III -

soberania nacional;
propriedade privada;
função social da propriedade;
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IV V -

livre concorrência;
defesa do consumidor;

VI VII e sociais;
VIII -

defesa do meio ambiente;
redução das desigualdades regionais
busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas
brasileiras de capital nacional de pequeno porte.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre
exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo
nos casos previstos em lei.
Denota-se a clara isonomia garantida pela Carta Política em situações onde as pessoas estejam em situação idêntica, sendo plena o direito a
exercer o ofício e pleno o direito à propriedade. E mais ainda, pleno o DEVER
DO LEGISLADOR E ENTE PÚBLICO EM GARANTIR A ISONOMIA A PESSOAS EM
IDÊNTICA SITUAÇÃO JURÍDICA.
Dos princípios citados do artigo 170 em questão, temos o inciso IV,
que garante a todos a livre concorrência, conjecturado em uma economia
liberal, livre e capitalista, devendo o Estado, de forma limitada, garantir a atuação dos empresários nesse sentido. EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E CONSIDERANDO QUE SE PERMITE DE UM DETEMINADO SEGMENTO,
MESMO SEM BASE CIENTÍFICA, PRESUME-SE QUE O SEGMENTO VIZINHO, com nenhuma condição específica e restritiva para funcionar determinada pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, também pode seguir e mesma sorte e funcionar.
Assim, o princípio da livre concorrência, diante de um mercado
competitivo, é essencial para a manutenção da continuidade daqueles que
se propõem a determinado ramo de atividade, de maneira que sua violação
é extremamente prejudicial não só aqueles que envolvidos diretamente, mas
também com a sociedade como um todo. Se então se reconhecer a abertura de segmentos com as mesmas características comerciais no tocante à
precaução ao coronavírus, outros devem abrir.
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS SHOPPING CENTERES NA VIOLÇÃO
AO PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS AQUI CITADOS;
Da mesma forma não se justifica restrição aos shoppings e centros
comerciais associados à impetrante, eis que:
A – medidas de segurança são garantidas;
B – não há aglomeração de pessoas, com as limitações de ocupação dos locais propostas e aqui preconizadas, inclusive sendo mantidas todas as proposições sanitárias do Poder Público;
C – todos serão obrigados a andar de máscara;
D – todos os shoppings e todas as lojas podem manter distância
de dois metros entre as pessoas;
E – praças de alimentação com capacidade reduzida a 30% da
ocupação podem manter distanciamento das mesas e de atendimentos, já
preconizados nos Decretos do Município (todos os restaurantes estão funcionando em nossa cidade, SEM NENHUM AUMENTO EXPONENCIAL da propagação da doença);
F – Shoppings com supermercados estão abertos em nossa cidade; qual o motivo de liberar para esta atividade e não para outros, onde
os cuidados sanitários serão os mesmos?;
G – os corredores desses centros comerciais são amplos, funcionando com se estivéssemos praticamente em uma rua; qual é a efetiva diferença entre se autorizar comércio e o trafego de pessoas, e o tratamento desigual aos centros comerciais e shoppings da cidade?
Denotamos até, um estrutural de higienização sempre mais completa nesses centros comerciais;
Nessa mesma sorte, entendemos haver violação constitucional à
proibição dos centros comerciais aqui apresentados;
Nem é preciso destacar o drama que vivem centros comerciais e
shopping no tocante ao funcionamento, no tocante ao funcionamento e custos fixos do administrador e dos donos de loja, sendo abissal o desespero dessas empresas;
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Ademais, onde estão os estudos técnicos, tendo em vista a baixa
contaminação em Foz do Iguaçu, a restringir as atividades comerciais em geral, incluindo os centros comerciais?
E é exatamente isso que está acontecendo atualmente no Município de Foz do Iguaçu, visto que alguns estabelecimentos que possuem os
benefícios das atividades, até mesmo consideradas não essenciais (ex: quadra de tênis?), estão atuando no mesmo ramo de pequenos comerciantes.
Há disparate claro na análise de casos idênticos.
E não é só, é notório que grandes empresas na cidade, tais como
hipermercados, comercializam diversos itens considerados não essências, tais
como vestuário e eletrodoméstico, que são comercializados também por pequenos comerciantes, que estão proibidos de abrir seu comércio.
Qual será nosso futuro pós-covid?
Não poderiam essas grandes redes comercializar produtos considerados não essenciais, se não é oportunizado aos concorrentes sequer abrir
suas portas em razão da pandemia.
Deste modo é nítida a concorrência desleal garantida pelo Município e desigualdade, tendo em vista que a população iguaçuense tem
acesso de produtos considerados não essenciais em grandes supermercados,
não havendo qualquer concorrência, quebrando assim, pequenos comerciantes.
Com isso, a consequência é a violação de outro princípio constitucional, qual seja a igualdade/isonomia, previsto no art. 5º da Constituição,
que prevê que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção.
Poderia se discutir que no caso concreto, os comerciantes estão
sendo tratado de maneira desigual em razão de suas desigualdades, para
assim justificar a abertura de comércios considerados como essenciais.
Mas o que vemos é a liberação de determinadas atividades econômicas SEM QUALQUER CRITÉRIO TÉCNICO/CIÊNTIFICO, ou seja, escolhas políticas do Prefeito Municipal.
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Não obstante, o inciso VIII, do art. 170 da Constituição Federal garante a todos a busca do pleno emprego, sendo certo que a dignidade da
pessoa humana depende umbilicalmente da garantia do direito ao trabalho
digno e remunerado, pois todos os cidadãos dependem de remuneração
para, por exemplo, adquirir bens que são indispensáveis a sua subsistência. O
desemprego já é substancial.
Insistimos que, diante do atual cenário não resta outra saída que
não o total encerramento de diversos estabelecimentos, o que certamente
não é o desejo do Sr. Prefeito e muito menos das famílias que dependem da
viabilidade de pequenos e médios estabelecimentos comerciais.
- DO BOLETIM EPIDEMOLÓGICO Nº 7 e 8 SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MINISTÉRIO DA SAÚDE e os DADOS DA CAPACIDADE HOPISTALAR DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU;
Todos os fundamentos constitucionais vão ao encontro do levantamento apresentado pelo Boletim Epidemiológico expedido pelo Ministério
da Saúde, na data de 6 de abril de 2.020, os quais afirmam categoricamente
a possibilidade de iniciar a transição para Distanciamento Social Seletivo
(DSS), atendido os requisitos. Não FALA O BOLETIM QUE PODE SER GARANTIDO
O TRATAMENTO DESIGUAL, COMO VEM ACONTECENDO EM NOSSA CIDADE.
Antes de adentrarmos nos requisitos propriamente ditos, importante trazer o que significa o Distanciamento Social Seletivo (DSS).
Segundo o próprio Ministério da Saúde, o DSS nada mais é que
uma estratégia onde apenas alguns grupos ficam isolados, sendo selecionados os grupos que apresentam mais riscos de desenvolver a doença ou aqueles que podem apresentar um quadro mais grave, como idosos e pessoas com
doenças crônicas (diabetes, cardiopatias etc.) ou condições de risco como
obesidade e gestação de risco. Pessoas abaixo de 60 anos podem circular
livremente, se estiverem assintomáticos.
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Deste modo, destaca-se os requisitos para se adotar o distanciamento social seletivo se faz presente no Município de Foz do Iguaçu, senão
vejamos (Anexo – BE7):

O Boletim 07 apresenta-se claro quando explica e indica as cidades o distanciamento social seletivo:
Distanciamento Social Seletivo (DSS)
Estratégia
onde apenas alguns grupos ficam isolados, sendo
selecionados os grupos que apresentam mais riscos de desenvolver a doença ou aqueles que podem
apresentar um quadro mais grave, como idosos e
pessoas com doenças crônicas (diabetes, cardiopatas, etc) ou condições de risco como obesidade
e gestação de risco. Pessoas abaixo de 60 anos
podem circular livremente, se estiverem assintomácos ( Figura 5 ).
Objetivos
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Promover
rais com
sos sem
tempo de

o retorno gradual às atividades labosegurança, evitando uma explosão de caque o sistema de saúde local tenha do
absorver.

Desvantagens:
Mesmo em uma estratégia de DSS, os grupos vulneráveis continuarão tendo contato com pessoas
infectadas assintomácas ou sintomácas, ficando
mais difícil o controle. Países como o Reino
Unido começaram a fazer essa medida e teve que
recuar diante da estimativa de aceleração descontrolada de casos sema suporte do sistema.
Torna-se temerário se as condicionantes mínimas
de funcionamento: leitos, respiradores, EPI,
testes laboratoriais e recursos humanos.
Vantagens:
Quando garantidos os condicionantes, a retomada
da atividade laboral e econômica é possível,
criação gradual de imunidade de rebanho de modo
controlado e redução de traumas sociais em decorrência do distanciamento social.
Referido utilização é amplamente divulgada pelo Ministério
da

Saúdehttps://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46666-ministe-

rio-da-saude-define-criterios-de-distanciamento-social), abaixo apresentando
parte da notícia, com nossos destaques:

Saúde define critérios de distanciamento social
com base em diferentes cenários
Publicado: Segunda, 06 de Abril de 2020,

22h25 Última

atualização em Terça, 07 de Abril de 2020, 11h13

Medidas de isolamento devem ser proporcionais à realidade apresentada em cada região, observando critérios epidemiológicos, ou seja, de transmissão da
doença, além da capacidade da rede de saúde
A partir da próxima segunda-feira (13), os municípios e estados do país que não tiveram ultrapassado
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o percentual de 50% de ocupação dos serviços de
saúde, após a pandemia de coronavírus, podem iniciar
uma transição para um formato onde apenas alguns
grupos ficam em isolamento. A medida é recomendada
desde que haja oferta de leitos e respiradores,
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para o
trabalho de profissionais de saúde e testes de diagnóstico. A recomendação está no Boletim Epidemiológico Especial sobre Coronavírus, publicado nesta
segunda-feira (6) pelo Ministério da Saúde.
O documento orienta a adoção de ações diferenciadas
em relação ao distanciamento social por estados e
municípios, a partir de distintos cenários da circulação do vírus. O objetivo é promover o retorno
gradual a circulação de pessoas, incluindo as atividades de laborais, com segurança, evitando uma
possível explosão de casos sem que o sistema de
saúde local tenha tempo de absorvê-los e garantir a
assistência adequada à população.
Contudo, nos locais que apresentarem coeficiente de
incidência 50% superior à estimativa nacional devem
manter essas medidas de distanciamento social de
todos os setores da sociedade até que os materiais
e insumos de saúde sejam suficientes, considerando
a possibilidade de ampliação da transmissão do vírus. A iniciativa considera a diversidade do território brasileiro, de Norte a Sul, na perspectiva
dos 5.570 municípios.
O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João
Gabbardo, explica que medidas devem ser proporcionais à realidade apresentada em cada município, cada
região e cada capital. “Discutimos melhor com os
estados e municípios de maneira em que não se tomasse medidas idênticas para situações completamente diferentes”, pontuou João Gabbardo.
“Nós criamos parâmetros de circulação de vírus e
parâmetros de utilização de leitos que possam possibilitar que o gestor tome essas medidas de quarentena com mais segurança. Para tomarmos essa atitude precisamos estar seguros do ponto de vista de
EPIs, leitos de retaguarda, de UTI, e recursos humanos”, destacou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo.”
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...

Ainda, na data de 09/04/2020, foi publicado o Boletim Epidemológico n. 08, da Secretaria da Vigilância em Saúde, o qual, no item sobre a
“Avaliação da gravidade do impacto sobre a saúde pública”, na p. 31, dispõe:

“(...) A mesma política restritiva em locais de nível de risco diferente não
trará benefício à população dos locais de menor risco e, ainda por cima,
trará o desgaste inevitável de medidas restritivas antes do momento em que
as mesmas sejam efetivas para conter a transmissibilidade. Em trabalho
integrado entre as equipes das Secretarias de Vigilância em Saúde, de
Atenção Primária à Saúde e da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, baseado na revisão da totalidade da literatura científica internacional
relativa a medidas não-farmacológicas de contenção de epidemias e/ ou
pandemias, incluindo recomendações recentes da OCDE, propõem-se as
seguintes medidas para conter o risco da COVID-19:
•
Envolvimento de toda sociedade em medidas de higiene para redução de transmissibilidade (lavagem das mãos, uso de máscaras, limpeza de
superfícies);
•
Suspensão de aulas em escolas e universidades, com reavaliação
mensal;
•
Distanciamento social para pessoas acima de 60 anos, com reavaliação mensal;
•
Distanciamento social para pessoas abaixo de 60 anos com doenças
crônicas, com reavaliação mensal;
•
Distanciamento social no ambiente de trabalho - reuniões virtuais,
trabalho remoto, extensão do horário para diminuir densidade de equipe no
espaço físico, etc, com reavaliação mensal;
•
Isolamento domiciliar de sintomáticos e contatos domiciliares (exceto
de serviços essenciais assintomáticos);
•
Proibição de qualquer evento de aglomeração (shows, cultos, futebol, cinema, teatro, casa noturna etc), com reavaliação mensal;
•
Diminuição da capacidade instalada de bares, restaurantes e afins,
com reavaliação mensal.
__________________________________________________________
• Rua Padre Montoya - nº 254 • Centro • Telefones: (0**45) 3027-5654
(0**45) 9133-3220 • CEP-85851-080 • Foz do Iguaçu/PR • E-mail: britoalmeida@britoalmeida.adv.br • Site: www.britoalmeida.adv.br •

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL9Y MBCXU YK5GT Q3H6U

PROJUDI - Processo: 0010187-58.2020.8.16.0030 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Raphael Nazari Santos da Rosa
17/04/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Petição Inicial

Fundamental ressaltar que tais medidas devem ser implantadas em diferentes momentos, em diferentes locais, de acordo com nível de risco medido
localmente. Além disso, após implantação das mesmas é fundamental monitoramento do risco e que, frente a diminuição do risco, haja período de
transição no qual as medidas acima serão reduzidas gradativamente.(...)”
Aliado a clara orientação do Ministério da Saúde para se adotar o distanciamento social, há o levantamento da capacidade hospitalar presente no Município de Foz do Iguaçu.
Citando nossa cidade na presente data, temos um coeficiente de
12,37% dos leitos ocupados, (isso se considerarmos os leitos disponíveis, pois temos 12 leitos em rápida construção para utilização ao COVID-19), ou seja, atualmente Foz do Iguaçu tem disponível quase 90% dos leitos disponíveis para
atendimento aos casos do coronavírus, estando muito acima do recomendado
pelo Ministério da Saúde, devendo ser inclusive usado referido parâmetro de
forma proporcional e razoável para o retorno do comércio nesta cidade.
Mesmo que se alegue que os casos suspeitos internados se aplicam ao BI 07/MS, o percentual não chega a 25% (o número de casos suspeitos
oscila diariamente), e Foz do Iguaçu sempre esteve abaixo da capacidade indicada pelo MS.
O número total de leitos disponíveis, entre UTI e SEMI-INTENSIVO
PARA O CORONAVÍRUS seria de 97 com 12 leitos em construção acelerada.
Outrossim, Foz do Iguaçu registrou até a presente data 35 (trinta e
cinco) casos positivos de contaminação, sendo que desses 24 (vinte e cinco)
já receberam alta médica e encontram-se curados, outros 8 (oito) em isolamento domiciliar, outros 3 (três) em internamento e nenhum óbito.
Coleciona o quadro informativo extraído no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal3:

3

https://www.amn.foz.br/posts/?dt=16-04-20-b0hxemVXZ2RUSlFyeWpGdE5nTTNiUT09 acessado na data de
16/04/2020 às 21:07h.
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Ainda:
https://foz.portaldacidade.com/noticias/saude/dos-35-casos-positivos-de-coronavirus-em-foz-do-iguacu-22-estao-recuperados-1716
COVID-19
Dos 35 casos positivos de coronavírus em Foz do Iguaçu, 22 estão recuperados
Três novos casos foram confirmados hoje. Cidade tem 52 casos suspeitos e
398 foram descartados. Além disso, 4 pessoas estão internadas com a doença.
Postado em 15/04/2020 às 14:12 | Atualizado ontem às 18:10

(Foto: Ilustrativa )
A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou
nesta quarta-feira (15), mais três casos positivos de COVID-19 no município. Com os novos resultados, a cidade
contabiliza 35 casos confirmados da doença.
Os novos casos são de um homem de 48 anos e outro de 22
anos que apresentaram sintomas leves e permanecem em isolamento domiciliar. Ambos procuraram atendimento na Central de Triagem da COVID-19 do Hospital Municipal, foram
conduzidos como casos suspeitos, notificados e encaminhados para coletas de exames. Eles foram orientados quanto
aos cuidados de prevenção e isolamento domiciliar, sendo
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monitorados diariamente pela equipe da Vigilância Epidemiológica.
O outro caso confirmado é de uma mulher de 63 anos com
sintomas mais graves, que internou no dia 09 de abril de
2020 em um hospital particular, e permanece internada até
o momento.
Com relação aos três novos casos, dois são considerados
transmissão local, ou seja, tiveram contato com pessoas
que viajaram para locais de risco, e um caso é considerado
transmissão comunitária, por não ter vínculo epidemiológico com viagens recentes ou contato com caso suspeito ou
confirmado.
Dos 35 casos confirmados, 22 já foram liberados do isolamento domiciliar, estão assintomáticos e consideramos recuperados. Permanecem em isolamento domiciliar com sintomas leves 9 casos confirmados de COVID-19 e até a presente
data 4 casos encontram-se em internamento hospitalar.

Fonte: Portal da Cidade

Percebe-se que estamos muito abaixo do recomentado pelo Ministério da Saúde para a transição para o DSS.
Pode-se dizer, nesse tocante, que a norma regulamentadora do
próprio Ministério da Saúde não está sendo observada no caso de Foz do Iguaçu,
Frisa-se também que não abrir parte do comércio e restringir a liberdade das pessoas “porque ainda não comprou os testes”, “porque
ainda não tenho mapeamento da doença, de cientificamente comprovado”, “porque ainda não tenho plano de contingenciamento
para controle, com chance estatal”, entre outras situações, não
é a medida adequada quando se tem cumprimento de todos os requisitos do BOLETINS ACIMA CITADOS.
Logo, não é apenas uma possibilidade, mas uma imposição aos
administradores, quando sopesado com a nefasta situação econômica vivida
hoje pelos empresários de Foz do Iguaçu, que se possibilite a abertura gradual
e monitorada do comércio dessa cidade.
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Deve ser salientado, que não obstante o Poder Público defender
que pode estipular regras e normas através de Decreto e/ou qualquer ordenamento, é certo que na omissão, bem como do não cumprimento das normas “de regência” federais, e/ou das indicações do órgão de controle (no
caso, Ministério da Saúde), não pode o mesmo RESTRINGIR, DE FORMA TOTALMENTE INDETERMINADA E ALEATÓRIA, sem parâmetro cientifico legal e definido, o direito de ir e vir de qualquer cidadão, bem como o direito de propriedade, de liberdade econômica, entre outras situações. Estando cumprida as
determinações do Ministério da Sáude, não há porque não autorizar o retorno
“dos iguais”.
Veja Excelência, não se está a pedir que escolha entre a saúde
ou a economia, mas que se trate a questão com equilíbrio e isonomia, sopesando na balança do Direito um meio termo, pautado em dados técnicos.
Não está se requerendo autorizar as aulas, shows, etc.
E dados nos mostram que é possível a abertura gradual de todo
comércio, sem detrimento de um ou de outro, cumpridas TODAS AS RECOMENDAÇÕES DOS ORGÃOS SANITÁRIOS, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE.
Aliás, se por um lado há número de leitos razoáveis e nível de contaminação controlados, há uma grave crise financeira na iminência de instalar. Destaca-se, como exemplo, a dispensa maciça de empregados do setor
de transportes de Foz do Iguaçu, foram 90 (noventa) demissões na data de
06/04/20204:

4

https://www.radioculturafoz.com.br/2020/04/09/cerca-de-90-funcionarios-do-transporte-coletivo-receberam-aviso-previo/ acessado na data de 16/04/2020 as 21:16h
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E a tendência é que outros setores adotem a mesma medida,
uma vez que não há perspectiva de retomada das atividades.
A informação de enxurrada de empregos já foi veiculada pela
impetrante:
https://acifi.org.br/com-mais-de-6-mil-demissoes-foz-caminha-para-o-caos-do-desemprego/?fbclid=IwAR3lruTzq9YdXC15AkVkwleiWOZ2vl9BbpMCUEJ38T8KUmy3qvKNVN_DG2k

6
Cidade registra onda de demissões diante da falta de perspectivas para
amenizar a crise econômica.
Estão cada vez mais graves os reflexos do fechamento do comércio por
causa do novo coronavírus em Foz do Iguaçu. Com a maioria dos estabelecimentos comerciais e de serviços fechados desde 20 de março por imposição da prefeitura, o faturamento das empresas caiu bruscamente. A consequência é uma onda de demissões que tende a piorar.
Levantamento realizado pela ACIFI (Associação Comercial e Empresarial de
Foz do Iguaçu) revela que as empresas atendidas por cinco dos principais
escritórios de contabilidade da cidade empregavam 15.274 funcionários antes da crise. Desse total, 1.674 foram demitidos por causa da crise econômica. Ou seja, 11% deles.
Ao projetar esse índice de 11% de demissões para o universo de 59,3 mil
empregos formais registrados no município, conforme o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), é possível estimar que a cidade já
registra, pelo menos, 6,5 mil demissões entre aqueles empregos com carteira assinada.
Dois aspectos iniciais sustentam a projeção. A amostragem toma como base
15,2 mil empregos formais de um universo de 59,3 mil computados no município. Ou seja, adota como ponto de partida 25% do total absoluto de vagas
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com carteira assinada na cidade. Uma amostragem significativa de um quarto
da realidade local.
Turismo sofre – A onda de demissões provocadas pelos efeitos nefastos da
pandemia tende a ser ainda maior por um aspecto concreto. A projeção não
engloba a maioria das empresas do turismo (hotéis e atrativos), pois esses
possuem equipes próprias de contabilidade. Nesse caso, enquete extraoficial
indica índice ainda maior de desligamentos.
Pequenos e fronteira – Coloque nesse cenário desolador os microempreendedores individuais, os autônomos e os informais, que tiveram renda reduzida
ou mesmo ficaram sem receita. E tão preocupante quanto: como estão se
virando os milhares de brasileiros que trabalham no Paraguai e estão sem
salário?
Presidente da ACIFI, Faisal Ismail – Foto Kiko Sierich
Estamos caminhando para o caos econômico no turismo, comércio, serviços
etc. Os efeitos nefastos só foram temporariamente adiados por causa de medidas alternativas adotadas pela maioria dos empresários para proteger empregos, como férias, suspensão temporária de contratos de trabalho e/ou diminuição de jornada de trabalho com redução de salário.
Mesmo as empresas que têm conseguido segurar as demissões (ao utilizar
as alternativas trabalhistas) já anteciparam à entidade que planejam demitir
em grande escala nas próximas semanas. Desligamentos provocados pela
insegurança oriunda do vaivém de decisões via decretos confusos e sem critérios isonômicos. A falta de um cronograma claro para reabertura do comércio sufoca as poucas alternativas de proteção ao emprego.
E após as férias? – Diante da pandemia do novo coronavírus, uma das primeiras medidas tomadas pelos empresários para preservar empregos em
Foz do Iguaçu foi dar férias para os seus funcionários. A alternativa para evitar demissões em massa por causa do fechamento de empresas determinado
pela prefeitura foi conceder férias vencidas ou mesmo antecipá-las.
A solução provisória começou a ser implantada tão logo foi publicado o Decreto 27.980, em 19 de março de 2020, que determinou o fechamento, em 20
de março, de shopping centers, lojas comerciais e comércio em geral – com
exceção dos serviços essenciais, que continuaram em funcionamento.
O período de 30 dias começa a terminar na segunda-feira, 20, para quem
adotou a medida de imediato (e assim em diante). O fato é: sem perspectivas
de retomada da economia na cidade e com medidas apenas paliativas para
mitigar a crise por parte dos governos, sobretudo do municipal, quantos funcionários serão demitidos em seu retorno?
* Faisal Ismail é presidente da ACIFI (Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu).

Há conhecimento de que o Governo Federal editou as Medidas
Provisórias 927/2020 e 936/2020, de modo preservar o emprego e a renda e
garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, mas, infeliz-
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mente, não será suficiente, se não houver perspectiva de futuro. Não há capital de giro para sequer se pagar salário. As empresas precisam retornos para
pagar as contas fixa que já chegaram. Os tributos somente foram diferidos.
Em que pese seja uma imputação política dos prejuízos aos empregados, registrando aqui certo grau de divergência, os empregadores não
terão meios de vir a cumprir com o pagamento de salários, estabilidades, se
não houver capital de giro.
Inclusive, Excelências, há se ressaltar que os empresários brasileiros, na sua grande maioria, são as microempresas e empresas de pequeno
porte5, e essas, infelizmente, necessitam exercer as atividades diariamente, ou
estarão fadadas ao encerramento.
Indaga-se ao juízo, se a manifesta omissão, com restrições à direitos fundamentais, lembrando que empresas estão há exatos 30
dias fechadas, com toda a situação peculiar, não pode ser tratada também
no sentido “inverso” (posso até restringir seu direito, mas desde que eu tenha
demonstrado que estou agindo para provar que assim posso fazer, e nesse
caso, DE FORMA CIENTÍFICA).
Já se diga desde já que a impetrante concorda e inclusive apoiou TODAS AS MEDIDAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO.
Mas infelizmente a situação caótica chega a um
ponto de não ter qualquer outra solução, a não ser demandar judicialmente.
A Associação, ao contrário do que se possa comentar, sempre colocou em primeiro lugar o direito à saúde e o direito à vida,
porém faticamente sempre tentou demonstrou que a simples “quarentena
e/ou isolamento” não garantiria a proteção plena dos cidadãos, aliado ao
fato de surgir outro grave problema de ordem social, que é o desemprego e
seus reflexos advindos dessa situação. Por isso sempre cobrou que as comprovações cientificas com chancelas estatais, sempre pleiteando condições e
situações isonômicas.
Frisa-se aqui outra situação inequivocamente clara
no Município: com relação aos serviços essenciais autorizados a funcionar
pelo Município, o que se vê na presente data são várias aglomerações de
Dado extraído no Sebrae https://datasebrae.com.br/totaldeempresas/ acessado na data de 16/04/2020 as 21:27h
5
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pessoas sem a devida fiscalização cabível nos locais com autorização de funcionamento.
O próprio Município já reconheceu por muitas vezes
a ausência e o despreparo na fiscalização. Será que aqui não teria razão da
maior possiblidade da infecção?
Será que subdividir as atividades, com um grande
plano de conscientização da população não seria uma medida cabível, ante
a notória omissão e “faute du service” confessada?
Onde estão os testes oficiais que comprovam e impõem a necessidade de segregação da forma que estamos hoje vivenciando?
Até quando VAMOS FICAR DESSA FORMA, QUANDO A
LEI – NOVA FALTA CLARA DO MUNICÍPIO – PREVÊ “DETALHES CIENTIFÍCOS CLAROS NO TEMPO E NO ESPAÇO”. O FATO DE SE IMPOR UMA RESTRIÇÃO À LIBERDADE, AINDA QUE EM ÉPOCA DE PANDEMIA, SEM COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA
OFICIAL, E AINDA COM CONFESSA OMISSÃO, É LEGAL? ÓBVIO QUE NÃO.
Não podemos restringir nossa liberdade, ainda que o
ente público possa ser competente para edita-lo, quando a omissão do
mesmo ente torna-se latente.
AINDA, O MUNICÍPIO NÃO OBEDECE À LEI 13.979/2020
QUANDO NÃO DETERMINA O PROVÁVEL RETORNO.
A ACIFI sempre questionou e pautou a questão, inclusive asseverando que com outros locais funcionando, além de manter a atividade (jamais questionou que o retorno da atividade comercial tenha quer
plena) das empresas e dos empregos, contribui para evitar determinadas
aglomerações e ainda para colaborar com a própria sociedade na conscientização das medidas sanitárias que deverão ser tomadas, não somente
hoje, mas daqui para a frente.
Quanto mais as empresas adotam regras sanitárias
para o seu funcionamento, mais os próprios cidadãos se conscientizam nesse
sentido.
Em outras palavras, os empresários concordam e assumem a responsabilidade na adoção das medidas sanitárias de proteção a
todo e qualquer cidadão.
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Nesse sentido, é latente e notório que existe uma
grande dificuldade de fiscalização do Município, notadamente nos locais autorizados a funcionar, e certamente com a permissão de funcionamento de
outros locais haveria significativa redução de aglomeração.
Cita-se também que de todos os municípios da região Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu por certo é o que mais terá dificuldades
em sua retomada. Explica-se de forma simples: com exceção de Foz do Iguaçu, os demais municípios da nossa região possuem uma dependência econômica ligada ao agronegócio; Foz do Iguaçu, ao contrário, possui dependência econômica ligada ao setor de turismo, que dificilmente terá uma retomada em curto espaço de tempo; o caos social começa a bater na porta do
cidadão iguaçuense.
Frisa-se ainda mais: a maioria dos Municípios da região Oeste
do Paraná permitiram a abertura gradual e isonômica do comércio, focando
na conscientização da população sobre os cuidados da doença e garantido
um mínimo funcionamento das atividades comerciais, não havendo aumento
de casos do COVID-19; cita-se a cidade de Toledo, com abertura do comércio de forma restritiva, incluindo os Shoppings (esses com restrição de horário,
inclusive) que abrem das 9:00 às 17:00 horas, pautando o Município todo o
cuidado necessário na higienização dos ambientes e na conscientização da
população. Abaixo apresentamos notícias três cidades (Toledo, Cascavel e
São Miguel do Iguaçu):
https://www.toledonews.com.br/noticia/prefeitura-de-toledo-confirma-a-reabertura-docomercio-para-a-proxima-segunda-feira
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https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2020/04/03/coronavirus-prefeitura-de-cascavel-flexibiliza-restricoes-e-parte-do-comercio-vai-reabrir-a-partirde-terca-7.ghtml

http://www.parceirosnet.com.br/urgente-novo-decreto-do-municipio-de-sao-miguel-do-iguacu-sobre-o-comercio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=urgente-novo-decreto-do-municipio-de-sao-migueldo-iguacu-sobre-o-comercio
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Estaria Foz do Iguaçu na contramão das medidas do
Ministério da Saúde? Sim, no entender da impetrante.
Enfim, Excelência, as evidências estatísticas vão justamente em sentido contrário do Decreto do Município, suplicando para que
a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário de modo a evitar lesão ao
direito dos cidadãos de exercer as suas atividades laborais e empresarias.
- DO ABUSO DO GESTOR MUNICIPAL PELA OMISSÃO DAS AÇÕES E
DA DECISÃO PROFERIDA PELO DESEMBARGADOR DOUTOR JOSÉ
MAURÍCIO PINTO DE ALMEIDA, DA 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ NA DATA DE 14/04/2020, AUTOS
0016667-45.2020.8.16.0000 – DO DESCUMPRIMENTO DA LEI
13.979/2020 – DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM FUNÇÃO DA OMISSÃO AO DEIXAR DE CUMPRIR REQUISITO OBRIGATÓRIO DA NORMA
O presente mandado de segurança visa coibir também o abuso
de autoridade exarado pela Autoridade Impetrada em seus decretos, como
passamos a demonstrar.
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Certo que o Poder Executivo Federal, por meio da Lei 13.979/2020,
trouxe medidas para enfrentamento do estado de emergência que vive a saúde pública em razão do coronavírus.
No §1º do art. 3º da referida Lei, é expresso ao determinar que as
medidas poderão ser adotadas com base em evidências cientificas e em
análises sobre as informações estratégicas de saúde e deverão ser limitadas
no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação
da saúde pública.
No entanto, no caso em estudo, não há qualquer critério técnico
nos decretos exarados pelo Chefe do Executivo de Foz do Iguaçu, em absoluto.
As ordens estão carentes de dados científicos, é o que é pior, e
até lógico, sequer consegue ser limitada no tempo, bastando-se o gestor municipal a proibir a abertura do comércio “enquanto durar a pandemia”.
Ora, Excelência, em conferência realizada em 27 de março do
corrente ano, a Organização Mundial da Saúde foi clara ao dizer que não é
possível saber por quanto tempo vai durar a pandemia https://noticias.r7.com/internacional/oms-diz-que-nao-da-para-prever-quanto-tempo-pandemia-vai-durar27032020.

Deste modo, ficariam os comerciantes a mercê do Prefeito de Foz
do Iguaçu ou do tempo que durar o surto do vírus? Como o comércio em geral
pagará seus colaboradores sem qualquer faturamento em função decorrente
das portas fechadas? E como os mesmos poderão demitir colaboradores que
não estão trabalhando se não há qualquer capital de giro para pagar as verbas rescisórias?
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A verdade é que “Não se pode administrar o que não se pode medir”,
e o Senhor Prefeito, como agente público que o é, pode e deve ser responsabilizado Crimes de Responsabilidade previstos no Decreto-Lei n. 201/67.
Isso porque, e em que pese a restrição de direitos possam se fazer
presentes em casos excepcionais, não pode o Sr. Prefeito expedir seus Decretos sem qualquer fundamento científico e por tempo indeterminado, descumprindo Lei Federal.
Nesse sentido, brilhante decisão do DESEMBARGADOR DOUTOR
JOSÉ MAURÍCIO PINTO DE ALMEIDA, DA 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO PARANÁ NA DATA DE 14/04/2020, AUTOS 001666745.2020.8.16.0000, o qual discorre na fundamentação do julgado acerca do
dever das medidas previstas nos decretos editados pelo chefe do Poder Executivo Municipal ser pautado em evidência científica e com prazo mínimo delimitado. Destaca-se:

“(...) Vislumbra-se inexistir, dentre as medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública, previstas no referido artigo, a imposição de proibição por
tempo indeterminado de o acesso, trânsito e permanência em todas as praias, faixas de areia, calçadões,
baía e rios.
Menos ainda, há qualquer estudo comprobatório e científico incontroverso apontando que a medida prevista no decreto editado pelo chefe do Poder Executivo
Municipal seja eficiente a conter a disseminação do
coronavírus –COVID19.
Ressalte-se que as medidas de adoção permitida,
além de advirem com base em evidência científica e
informações estratégicas de saúde, inegavelmente
devem vir com prazo mínimo delimitado que retrate
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a promoção e a preservação da saúde pública. Constata-se que nenhum dos itens se encontra presente no
artigo de vigência questionada.(...)”
Reitera-se, no caso em análise o Decreto de fechamento do comércio por prazo indeterminado e mesmo o que possibilitou a abertura de alguns estabelecimentos comerciais (barbearias, salão de beleza, quadras de
tênis, etc), além de ferir a isonomia, não estão pautados em estudo científico
de que a medida seja eficiente a conter a disseminação do coronavírus –COVID19, e, principalmente, não há prazo mínimo delimitado.
Tudo isso, lembrando os dados numéricos da capacidade hopistalar do Município de Foz do Iguaçu/PR e quantidade de pessoas infectadas
e que receberam alta médica. O Município também legisla contra o que dispõe o Ministério da Saúde.
Posto isso, pugna pela suspensão do decreto que proíbe o funcionamento do comércio em geral de Foz do Iguaçu, permitindo sua abertura,
limitado a 30% de sua capacidade prevista no Projeto de incêndio e desastre
apresentado pelo Corpo de Bombeiros para cada estabelecimento, bem
como mediante obediência a TODAS as recomendações sanitárias das autoridades públicas.
- DECISÃO DO MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO ESPECÍFICO, MAS DANDO INTERPRETAÇÃO CONFORME A
CONSTITUIÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI 13.979/2020.
No sentido do até aqui alegado, impende registrar que está totalmente sob análise a discutida restrição integral de pessoas físicas e jurídicas às
suas atividades, por tudo o que foi exposto.
Respeitando e delimitando o assunto, o atual Presidente do Pretório
Excelso, em decisão advinda do Estado do Piauí, manteve abertura de atividade comercial, delimitando/interpretando a Lei 13.979/20 conforme a Constituição, aduzindo que, em não havendo nenhuma norma específica no local
da ANVISA a comprovar cientificamente a restrição da liberdade de ir e vir,
conforme está exposta na Legislação citada, não poderá haver restrição à
liberdade de ir e vir.
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Destacamos a fundamentação abaixo:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5362/PI”
(...) Nenhuma das normas então arroladas pelo requerente
autoriza a imposição de restrições ao direito de ir e
vir de quem quer que seja.
Tampouco em âmbito federal, existe determinação semelhante, sendo certo que a Lei nº 13.979/20, determina,
em seu artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, possível restrição à locomoção interestadual e intermunicipal, que
teria sempre o caráter de excepcional e temporária e
sempre seguindo recomendação técnica e fundamentada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Assim, muito embora não se discuta, no caso, o poder que
detém o chefe do executivo municipal para editar decretos
regulamentares, no âmbito territorial de sua competência, no caso concreto ora em análise, para impor tal
restrição à circulação de pessoas, deveria ele estar
respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, o que não ocorre na espécie.
Fácil constatar, assim, que referido decreto carece de
fundamentação técnica, não podendo a simples existência
da pandemia que ora assola o mundo, servir de justificativa, para tanto.
Não é demais ressaltar que a gravidade da situação por
todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todos as suas esferas de atuação, mas sempre
através de ações coordenadas e devidamente planejadas
pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados científicos comprovados. Bem por isso, a
exigência legal para que a tomada de medida extrema,
como essa ora em análise, seja sempre fundamentada em
parecer técnico e emitido pela ANVISA.
Na presente situação de enfrentamento de uma pandemia,
todos os esforços encetados pelos órgãos públicos devem
ocorrer de forma coordenada, capitaneados pelo Ministério da Saúde, órgão federal máximo a cuidar do tema,
sendo certo que decisões isoladas, como essa ora em análise, que atendem apenas a uma parcela da população, e
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de uma única localidade, parecem mais dotadas do potencial de ocasionar desorganização na administração pública como um todo, atuando até mesmo de forma contrária
à pretendida.“
Assim, em que pese louvável o intuito de promoção a saúde, do
ponto de vista jurídico, há que se garantir o equilíbrio e equivalência das normas, do contrário, certamente, terão um custo jurídico e econômico futuro de
elevada proporção, e dessa forma, sempre entendendo o dever do gestor
público, esta Associação sempre buscou uma solução proporcional à situação local.
Nota-se claramente neste viés, que a restrição integral sem respaldo
em comprovação científica legalmente reconhecida (não com base em dados técnicos unilaterais) permite dizer que a restrição integral, quando SE GARANTE A ABERTURA PARCIAL DE ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS SEM QUALQUER
CRITÉRIO TÉCNICO NESSA SELEÇÃO, ADMITE INFRINGÊNCIA LEGAL E CONSTICIONAL CONFORME AQUI APRESENTADA EXAUSTIVAMENTE.
O fechamento indeterminado, portanto, revela-se totalmente ilegal.
Para o caso, a abertura isonômica é medida que se impõe.
- DA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA
Os fatos e fundamentos jurídicos apresentados demonstram flagrante violação a Constituição e à Legislação aplicável (Lei 13.979/2020),
além de comprovar o tratamento diferenciado destinado a determinados setores do comércio Municipal, violando assim o direito fundamental de todos
os cidadãos ao trabalho e à dignidade da pessoa humana, bem como ferindo a ordem econômica e financeira do Município, tudo isso por meio de
abuso de poder do Gestor Municipal.
Requer então nesse sentido, seja concedida a medida liminar
para o fim de determinar, depois da autorização de abertura dos serviços não
essenciais pela autoridade coatora, mas de forma isonômica, que todas as
atividades comerciais que não estejam impedidas de funcionar, aqui devendo ser incluídos e autorizados a funcionar os shoppings centers associados,
conforme fundamentação acima, em função de violação a vários princípios
constitucionais e infraconstitucionais, e não sendo esse o entendimento de
Vossa Excelência, com base nos mesmos fundamentos até aqui apresenta__________________________________________________________
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dos, determinar a abertura de todas as empresas associadas, mas determinando-se restrição/limitação de atendimento para 30% (trinta por cento) – sugerindo-se o percentual com base nos princípios constitucionais da razoabilidade/garantia da saúde pública e da vida/ isonomia de tratamento entre
todas as pessoas/liberdade econômica e propriedade - da ocupação da capacidade prevista no projeto técnico de prevenção a incêndio e desastre
aprovado pelo Corpo de Bombeiros, em oposição parcial aos Decretos Municipais 27.994/2020, 28.026/2020 e 28.033/2020 (quando o Município determinou abertura parcial do comércio considerado não essencial), obedecendo
assim a Carta Maior, MANTIDO O CUMPRIMENTO A TODAS AS RECOMENDAÇÕES DOS ORGÃOS SANITÁRIOS e todas as determinações já estipuladas pela
própria autoridade coatora, incluindo o termo de responsabilidade sanitária
delimitado pelo Município de Foz do Iguaçu.
Existe satisfatoriamente a demonstração das figuras do periculum
in mora e fummus bonis iuris, senão vejamos:
- FUMMUS BONI JURIS

Pelas razões demonstradas no petitório, notadamente é notável
a demonstração satisfatória da fumaça do bom direito, presente nos preceitos
constitucionais e legislações infra-constitucionais, as quais estão sendo desrespeitadas pelos ditames dos Decretos Municipais 27.994/2020 (no tocante ao
impedimento dos shopping centers), 28.026/2020 e 28.033/2020.
Vale dizer, os princípios constitucionais devem, sob qualquer hipótese, serem obedecidos, sob pena de estar posicionando em iminente risco o
Estado Democrático de Direito, conquistado a duras penas nesse país.
O representante do Poder Executivo Municipal ao editar o aludido
Decreto, revestiu-se em um ato abusivo e arbitrário, na medida em que violou
objetivos fundamentais disposto no art. 3º da CF, violou o direito fundamental
ao trabalho e a dignidade da pessoa humana disposto no art. 6º da CF, violou
os preceitos da ordem econômica e financeira, bem como violou o princípio
da isonomia pela concorrência desleal e, em especial, ignora os boletins epidemológicos nº 7 e 8 Secretaria de Vigilância em Saúde | Ministério da Saúde
e os seus próprios dados da capacidade hospitalar no município de Foz do
Iguaçu, e inclusive os ditames da Lei 13.979/2020, ao determinar fechamento
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sem qualquer dado estatístico, incorrendo em abuso de gestão municipal
pela omissão das ações, que não são pautadas em estudo científico de que
a medida seja eficiente a conter a disseminação do coronavírus –COVID19, e,
principalmente, não há prazo mínimo delimitado.
Frisa-se, existe comprovação da probabilidade do direito, não
apenas pela legislação acostada, mas também pela confrontação dos concretos com os Decretos expedidos, demonstrando que:
a) O decreto permite funcionamento de atividade não essenciais, mas sem fundamento técnico qualquer, impede outros em
situação idênticas (com todas as autorizações do Poder Público) de funcionar; viola a isonomia e todos os demais princípios anteriormente apresentados;
b) Não há base técnica/cientifica que justifique a abertura de
determinadas atividades em face de outras;
c) Os decretos não possuem limitação de tempo, se limitando a
dizer que as medidas (inconstitucionais) durarão enquanto durar a situação de emergência;
d) Foi violado os direitos fundamentais do cidadão, como o direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana;
e) Foi violado a ordem econômica e financeira, nos termos do art.
170 da Constituição, bem como se possibilitou a concorrência
desleal entre as atividades permitidas, juntamente com a isonomia, não tratando os serviços que não são essenciais de
forma igualitária;
O fummus boni juris se configura ante as razões de direito acima
invocadas, tendo em vista que a Decreto Municipal CLARAMENTE atenta contra a Constituição Federal e contra a Lei Federal e por tudo que foi exposto
nesse tópico.
E ainda, considerando os fatos ventilados, invoca-se a providência estatal flexível, adaptável às situações adversas do cotidiano, cujo remédio se assenta no poder geral de cautela, cujos contornos são previstos nos
artigos 297 da Lei Processual Civil.
O manejo de o chamado poder cautelar geral pelo juiz não retrata somente o exercício de um poder, mas, sobretudo, de um dever. Por isso,
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ao lado do poder de decretar medidas assecuratórias, coexiste o dever de
determiná-las, observados os princípios.
A expressão “poderá o juiz determinar as medidas provisórias que
julgar adequadas” exposta no artigo 297 do CPC reflete muito bem a amplitude da atuação do juiz para assegurar a efetividade do exercício da jurisdição. E, desde já, se requer.
- DO PERICULUM IN MORA

O receio da irreparabilidade é inequívoco, em razão do dano que
pode ser causado ao interesse público inclusive, e ao interesses dos associados, pois há potenciais efeitos concretos que o colapso total da economia de
Foz do Iguaçu, com milhares de desempregados atualmente e milhares que
virão a perder seus empregos em função da falência de centenas de lojas e
comércios de Foz do Iguaçu.
É cediço que dentre essas pessoas, centenas dependem de seus
empregos para que possam sustentar a si e suas famílias, e o cenário apocalíptico que vivemos, agravado pelos Decretos do Sr. Prefeito, em muito será
aumentado.
Não se nega a gravidade do problema pandêmico do coronavírus, mas também não podemos deixar de vista que a situação deve ser administrada.
Ao liberar, sem qualquer critério, atividades não essenciais, em detrimento de outras, a autoridade coatora cria uma desigualdade abissal e desesperadora.
O perigo do caos econômica é total.
Caso seja negada a segurança pleiteada nesse writ, não resta dúvidas que até mesmo vidas poderão ser perdidas ante a falta do mínimo essencial para suas existências.
Assim, caracterizado o periculum in mora, que para Victor A.A.
Bonfim Marins seria:
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“toda e qualquer situação perigosa concreta e apta a
impedir ou dificultar o exercício frutuoso da atividade jurisdicional satisfativa, causando-lhe assim,
um dano grave e de difícil reparação. (Art. 798).
Chiovenda referia-se à necessidade efetiva e atual de
afastar o temor de um dano jurídico.”6
Deste modo, considerando estar cabalmente demonstrado e
comprovado que o ato atacado está viciado de inconstitucionalidade e ilegalidade, objetivando servir de arma na luta contra a corrosão de direitos por
ação do tempo, face a emergencialidade da situação exposta e aparente o
direito e ameaça de prejuízo relevante, inequívoco é o direito a concessão
da liminar aqui pleiteada.
Assim, postula a concessão da liminar para que a autoridade coatora conforme acima já delimitado.
Postula que, ao final, seja confirmada/concedida a segurança
para promover a reabertura do comércio de Foz do Iguaçu, mediante todas
as medidas de segurança necessárias, sem prejuízo da expedição de novo
decreto por parte do Prefeito Municipal caso haja retrocesso no controle do
surto epidêmico causado pelo coronavírus, com declaração de inconstitucionalidade incidental do artigos do Decreto que será apresentado, conforme
abaixo descrito:
V. DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO
INFRALEGAL (DECRETOS 28.066 E 28.033)
Em razão de todos os argumentos acima expostos, urge consignar que os artigos 1ºº dos Decretos Municipais números 28.066 e 28.033 são
claramente inconstitucionais, bem como disposição proibitiva do Decreto
27.994, no tocante aos shopping centers, assim, pleiteia-se perante Vossa Excelência o controle difuso de constitucionalidade dos mesmos.
Nessa toada, leciona Alexandre de Moraes

6

(TUTELA CAUTELAR – Marins. Victor A.A. Bomfim, fls. 145).
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“Também conhecido como controle por via de exceção ou defesa, caracteriza-se pela permissão a todo e qualquer juiz ou tribunal realizar no
caso concreto a analise sobre a compatibilidade de ordenamento jurídico com a Constituição Federal”

E sobre a inconstitucionalidade de Norma Municipal em face da
Constituição Federal, leciona o mestre:
“ A questão constitucional pode ser levantada no processo de conhecimento (rito ordinário ou sumário), pouco importando se trata de ação
constitutiva, declaratória ou condenatória, no processo de execução
(especialmente por ocasião dos embargos, mas não apenas aí) e
mesmo no processo cautelar.
... a orientação da jurisprudência predominante foi a que não via impedimento para o exercício da jurisdição constitucional incidental pelos
juízes de primeiro grau. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já deixou claro
que a declaração de inconstitucionalidade pode ser proferido pelo juízo singular. (RT 554/253)[3]

In casu, resta claro a inconstitucionalidade das normas acima citadas, tendo em vista que violam o principio da Isonomia do art. 5, caput da
Constituição Federal bem como art. 170, incisos IV, VII e VIII no tocante a ordem econômica e financeira.
Deste modo, surge a necessidade de se declarar incidentalmente
a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, visto que contrariam expressamente a Constituição Federal.
VI. DOS PEDIDOS
Ante ao exposto, requer respeitosamente à Vossa Excelência:
- seja recebida a presente ação;

CLEVE, Clemerson Merlin, A Fiscalização Abstrata no Direito Brasileiro,
Editora Revista dos Tribunais, págs. 78/80
[3]
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A- seja concedida a MEDIDA LIMINAR Inaudita altera pars, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei 12.016/09, para o fim de determinar que todas as atividades comerciais que não estejam
impedidas de funcionar, uma vez reconhecido pela autoridade coatora A POSSIBILIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DE
FUNCIONAR aqui devendo ser incluídos e autorizados a funcionar os shoppings centers associados, conforme fundamentação acima, em função de violação a vários princípios constitucionais e infraconstitucionais, e não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, com base nos mesmos fundamentos até aqui apresentados, determinar a abertura de todas as
empresas associadas, mas determinando-se restrição/limitação de atendimento para 30% (trinta por cento) – sugerindose o percentual com base nos princípios constitucionais da razoabilidade/garantia da saúde pública e da vida/ isonomia de
tratamento entre todas as pessoas/liberdade econômica e
propriedade - da ocupação da capacidade prevista no projeto técnico de prevenção a incêndio e desastre aprovado
pelo Corpo de Bombeiros, em oposição parcial aos Decretos
Municipais 27.994/2020, 28.026/2020 e 28.033/2020 (quando o
Município determinou abertura parcial do comércio considerado não essencial), obedecendo assim a Carta Maior, MANTIDO O CUMPRIMENTO A TODAS AS RECOMENDAÇÕES DOS
ORGÃOS SANITÁRIAS, INCLUINDO TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA;
B- requer seja determinada a citação da autoridade coatora
via Oficial de Justiça, na pessoa do Prefeito Municipal de Foz
do Iguaçu, o Sr. Francisco Lacerda Brasileiro;
C- Requer seja determinada a citação do Município de Foz
do Iguaçu, por meio de sua procuradoria, na qualidade de
terceiro interessado;
D- Requer, outrossim, a intimação do Representante do Ministério Público como fiscal da lei;
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E- E ao final, meritoriamente, garantindo direito líquido e certo
da impetrante conceda a segurança para:
F- Confirmar os termos da liminar pleiteada, para reestabelecer definitivamente a reabertura gradual e controlada do comércio de Foz do Iguaçu, sem distinção entre os serviços não
essenciais, determinando também o retorno da atividade nos
shopping centers associados, mediante a adoção de todas
as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades
competentes, sem prejuízo de novas medidas, ante ao dinamismo da situação, mantendo os Decretos do Município vigentes quanto aos cuidados sanitários e limitação de atendimento de pessoas que não forem revogados por este writ, ou
acate o princípio de direito à abertura mas determinando-se
restrição/limitação de atendimento para 30% (trinta por
cento) da ocupação da capacidade prevista no projeto técnico de prevenção a incêndio e desastre aprovado pelo
Corpo de Bombeiros, conforme delimitado no item a, mas garantindo o direito pleno de todos os associados, conforme requerimento aqui apresentados;
GEm consequência à concessão da segurança aqui
pleiteada, requer seja Declarada incidentalmente no presente feito a INCONSTITUCIONALIDADE do art. 1º, “caput“ do
Decreto 28.0267, a partir da expressão“as seguintes

Art. 1o A partir de 13 de abril de 2020, poderão ser retomadas, de forma gradual e monitorada, condicionada a adesão ao Termo de Responsabilidade Sanitária, as seguintes atividades e serviços no âmbito do Município:
I - óticas;
II - lavanderias;
III- barbearias e salões de beleza;
IV - chaveiros;
V - floriculturas;
VI - gráficas;
VII - clínicas médicas e similares, psicológicas, odontológicas, fisioterápicas, fonoaudiológicas, nutricionista e personal trainer; VIII - lojas comerciais diversas, que sejam de no máximo
150m2 de acordo com o estabelecido no Alvará de Localização e Funcionamento, limitadas a quantidade de 5 (cinco) atendentes e 5 (cinco) clientes ao mesmo tempo, para estabelecimentos entre 100m2 e 150m2 , limitados a 3 atendentes e 3 clientes para estabelecimentos inferiores a 100m2 ; Ano XXIII Diário Oficial Nº 3.830 de 09 de Abril de 2020 Página 5
de 36 www.pmfi.pr.gov.br
7
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atividades”, também excluindo do mundo jurídico
todas as atividades descritos nos respectivas
incisos, em função da nefasta inconstitucionalidade, mantendo o funcionamento das atividades comercias sem restrição das atividades que não foram proibidas de funcionar anteriormente, pela abertura de serviços não essenciais em detrimentos de outros, também não essenciais, de forma a VIOLAR os seguintes dispositivos constitucionais: 1) o principio da
ISONOMIA, previsto no art. 5º, caput da Constituição Federal
e; 2) a Ordem Econômica, consubstanciado na livre concorrência, na redução das desigualdades e na busca do pleno
emprego, previstos art. 170, incisos IV, VII e VIII, da Constituição Federal, bem como o parágrafo único do mesmo artigo,
que garante a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos;
H- Declarar incidentalmente no presente feito a INCONSTITUCIONALIDADE integral do art. 1º do Decreto 28.033 8, por ter suspenso a reabertura do comércio de foz do Iguaçu, MANTENDO SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS EM DETRIMENTO DE OUTROS,
também não essenciais, de forma a VIOLAR os seguintes dispositivos constitucionais: 1) o principio da ISONOMIA, previsto
no art. 5º, caput e; 2) a Ordem Econômica, consubstanciado
na livre concorrência, na redução das desigualdades e na
busca do pleno emprego, previstos art. 170, incisos IV, VII e VIII
bem como o parágrafo único do mesmo artigo que garante a
todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos;

IX - lojas de materiais de construção, vidraçarias, oficinas mecânicas, manutenção, reparação e comércio de peças de automóveis, comércio e oficinas de refrigeração e bicicletarias, com o atendimento somente por agendamento e/ou tele-entrega;
X - atelier de costuras; XI - escritórios de profissionais liberais e imobiliárias; XII - lojas de tecidos
e aviamentos.
8 Art. 1o Fica suspensa a reabertura das atividades comerciais previstas nos incisos IV, V, VI e
VIII, do art.1o , do Decreto no 28.026, de 9 de abril de 2020.
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I- Declarar incidentalmente do inciso XIII do artigo 2° do Decreto 27.994, (que determina fechamento dos shopping centers), de acordo com a fundamentação apresentada no tocante aos shopping centers neste writ, e por ter a fundamentação de direito aqui apresentada, pela abertura de serviços
não essenciais em detrimentos de outros, também não essenciais, de forma a VIOLAR os seguintes dispositivos constitucionais: 1) o principio da ISONOMIA, previsto no art. 5º, caput da
Constituição Federal e; 2) a Ordem Econômica, consubstanciado na livre concorrência, na redução das desigualdades e
na busca do pleno emprego, previstos art. 170, incisos IV, VII e
VIII, da Constituição Federal, bem como o parágrafo único do
mesmo artigo, que garante a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos;
Dá-se à causa, para fins de alçada, o valor de R$ 1.045,00 (mil e
quarenta e cinco reais).
Pede deferimento.
Foz do Iguaçu, Paraná, 17 de abril de 2020.

Marcelo Ricardo Urizzi de Brito Almeida
OAB/PR 30.715

Alessandra Celant
OAB/PR 57.984

Raphael Nazari
OAB/PR 69.934
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LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS:
1) Procuração
2) Estatuto ACIFI 2018
3) Ata Eleição
4) Ata Posse
5) Guias Pagas
6) Decreto 27.963
7) Decreto 27. 972
8) Decreto 27.994
9) Decreto 28.026
10) Decreto 28.032
11) Decreto 28.033
12) Decreto 28.033 reeditado
13) Boletim Epidemológico 7
14) Boletim Epidemológico 8
15) Boletim Foz do Iguaçu 16/04
16) Capacidade Leitos Foz do Iguaçu
17) Lei 13.979/2020
18) Protocolo 05/04
19) Protocolo 09/04
20) Protocolo 10/04
21) Protocolo 06/04
22) Decisão Guaratuba
23) Decisão Toffoli
24) Decisão Toledo
25) Informação da Câmara Municipal pedindo abertura do comercio local,
em 17 de abril de 2020.
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