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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

DA VARA CÍVEL DISTRIBUENDA DA COMARCA DE SÃO 

LOURENÇO  ESTADO DE MINAS GERAIS: 

 

 

 

 

 

Mandado de Segurança Coletivo c/ Pedido Liminar. 

 

 

 

 

 

A CÂMARA DE DIRIGENTES 

LOJISTAS DE SÃO LOURENÇO – CDL-SL, pessoa jurídica de 

direito privado e associação civil sem fins lucrativos ou 

econômicos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.417.449/0001-20, 

com sede na Rua Coronel José Justino, nº 307, Bairro Centro, 

Município de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, EM 

DEFESA DE SEUS ASSOCIADOS DO COMÉRCIO LOCAL 

VAREJISTA DE VESTUÁRIO, ACESSÓRIOS E CALÇADOS 

(docs. inclusos), por seu advogado e bastante procurador que esta 

subscreve “ut mandato” (procuração em anexo), vem, com o 

devido acato a Vossa Excelência, nos termos do artigo 5º, inciso 

LXIX, da Constituição da República e da Lei 1.533, de 1951, 

impetrar, como de fato impetrado tem, o presente... 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

COLETIVO...  

 

contra ato da PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO 

LOURENÇO/MG – CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI 

FREITAS LIMA, o que faz, pelos relevantes motivos de fato e de 

direito a seguir expostos: 
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DOS FATOS. 

 

I   A autoridade coatora, em 21 de 

março de 2020, expediu o Decreto Municipal nº 7.785, o qual 

declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública do 

Município de São Lourenço, em função do risco de surto do Novo 

Coronavírus - COVID-19, bem como estabeleceu providências para 

o enfrentamento da aludida situação (doc. incluso), cujas 

determinações vêm sendo prorrogadas por outros decretos 

posteriores. 

 

II –  No artigo 8º, caput e § 1º, do 

acima aludido decreto municipal, ficou proibido o funcionamento 

dos estabelecimentos comerciais locais e determinado que esses se 

mantivessem fechados, com exceção de alguns constantes de rol 

taxativo, in verbis: 

 

“Art. 8º. A partir das 13hs do dia 21 de 

março de 2020, ficam proibidos de funcionar 

os estabelecimentos comerciais do Município 

de São Lourenço, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, prorrogável, com EXCEÇÃO DOS 

SEGUINTES:  

I – hospital, clínicas de saúde, laboratórios 

de análises clínicas e consultórios médicos;  

II – farmácias e drogarias;  

III – mercados, supermercados, mercearias e 

similares;  

IV – lojas de conveniências;  

V – lojas de produtos de animais e clínicas 

veterinárias;  

VI – açougues, peixarias, quitandas, 

padarias e similares;  

VII – lojas especializadas em produtos de 

saúde, higiene e materiais de limpeza;  
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VIII – postos de gasolinas e 

distribuidores/revendedores de gás de 

cozinha e água mineral;  

IX – funerárias;  

X - instituições financeiras, bancárias e 

loterias;  

XI – emissoras de rádio e jornais;  

XII – indústrias.  

 

§ 1º. É permitido que os estabelecimentos 

comerciais tenham expedientes internos e 

realizem vendas por internet, telefone ou 

outros meios, desde que mantenham-se 

fechados e sem a presença de público, exceto 

seus funcionários.” 

 

III –  Ocorre, que a associação 

impetrante, desde 13 de abril de 2020, vem encaminhando diversos 

manifestos à autoridade coatora e efetivas propostas de 

flexibilização das medidas impostas pelo Decreto Municipal nº 

7.785, solicitando a abertura e retomada das atividades mercantis de 

seus associados do comércio local varejista de vestuário, acessórios 

e calçados, sempre com observância a medidas de segurança 

necessárias ao enfrentamento da Pandemia do Coronavírus (docs. 

em anexo). 

 

Contudo, a autoridade coatora, não obstante 

sempre prometer analisar os pleitos acima mencionados, até o 

momento, não apresentou qualquer solução à associação 

impetrante, no tocante aos seus associados do comércio local 

varejista de vestuário, acessórios e calçados. 

 

IV –  Assim, não restou alternativa à 

associação impetrante, senão ajuizar o presente mandado de 

segurança coletivo, com a finalidade de, no âmbito do comércio 

local varejista de vestuário, acessórios e calçados, impedir: 
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 A DEMISSÃO EM MASSA DE FUNCIONÁRIOS; 

 

 A INADIMPLÊNCIA POR PARTE DAS EMPRESAS; 

 

 E A EFETIVA QUEBRA (FALÊNCIA) DAS REFERIDAS 

EMPRESAS. 

 

DO DIREITO. 

 

V –  É bem verdade que o Supremo 

Tribunal Federal já reconheceu a competência dos municípios para 

legislar sobre medidas de isolamento e quarentena, como os 

decretos ora guerreados – Decreto Municipal nº 7.785 e suas 

prorrogações.  

 

Contudo, tais decretos deveriam observar os 

princípios fundamentais e os demais direitos assegurados 

constitucionalmente, bem como as estatísticas locais da Região e do 

Município. 

 

DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA 

LIVRE INICIATIVA E DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

ECONÔMICA. 

 

VI –  Com efeito o Decreto Municipal 

nº 7.785 e suas prorrogações, têm, de forma sistemática, ofendido 

os princípios da livre iniciativa e do livre exercício de atividade 

econômica, previstos no artigo 170 da Constituição da República. 

 

Ora, a autoridade coatora não pode, de forma 

arbitrária e abusiva, simplesmente fechar e proibir o funcionamento 

dos estabelecimentos comerciais ora representados pela associação 

autora; mas, sim, PROCURAR HARMONIZAR OS DIREITOS 

DAS RESPECTIVAS EMPRESAS E DE SEUS 
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FUNCIONÁRIOS, COM O DEVER DO MUNICÍPIO DE 

GARANTIR A SAÚDE DA POPULAÇÃO LOCAL, como, aliás, 

já foi proposto pelo setor (“Proposta de Flexibilização para 

Comércio Varejista de Vestuário e Calçadista de São Lourenço” – 

doc. em anexo). 

 

Conforme as melhores doutrinas do Mundo a 

respeito e considerando que tratamos de um direito e dever 

fundamentais da nossa Carta Magna, o da livre iniciativa e o da 

obrigação do Estado de garantir a saúde de todos, não podemos 

simplesmente desprezar um em favor dou outro, pois não há 

hierarquia entre eles. 

 

Ambos os princípios não podem ser 

desprezados e tampouco um mais valorado do que o outro, eis que 

são, inegavelmente, essenciais à nossa vida em sociedade e erigidos 

aos fundamentos de nossa Nação pelo Poder Constituinte 

originário. A harmonia entre eles deve ser encontrada. 

 

Daí porque a solução técnico jurídica deste 

caso está na utilização hermenêutica do princípio da 

proporcionalidade, com base de interpretação, para preservar os 

princípios constitucionais em jogo, projetando, assim, a aplicação 

do princípio da concordância prática. 

 

Trata-se de mitigar o direito e o dever em 

comento, a fim de coexistirem harmonicamente, mantendo o 

equilíbrio entre os interesses em conflito. 

 

Contudo, como visto, isso não foi feito, pois 

o dever de garantia do Estado excluiu o direito da livre iniciativa 

dos associados da impetrante. 

 

Lado outro, o ato da autoridade coatora, 

consubstanciado em seus sucessivos decretos, além de ferir os 

princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício de 
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atividade econômica e não atender aos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade, traz consequências nefastas para a 

comunidade local, quais sejam: 

 

a) DEMISSÃO EM MASSA. 

 

O setor do comércio varejista de vestuário, 

acessórios e calçados, no Município de São Lourenço, já registra 

mais de mil funcionários demitidos, o que implica na mesma 

quantidade de famílias desprovidas de capacidade para o sustento 

de suas necessidades básicas, vale dizer, que muitos podem até 

mesmo “passar fome”. E, com o tempo, esse número, certamente, 

só vai aumentar. 

 

b) INADIMPLÊNCIA. 

 

As empresas do setor do comércio local 

varejista de vestuário, acessórios e calçados, ora representadas pela 

associação autora, por estarem completamente fechadas e proibidas 

de funcionar, não possuem condições de quitar seus débitos e 

cumprir com suas obrigações de qualquer espécie, inclusive os 

trabalhistas, o que, certamente, afetará, de forma grave e 

irreversível, a economia da comunidade sanlourenciana. 

 

c) QUEBRA (FALÊNCIA). 

 

Pelos mesmos e exatos motivos mencionados 

no item acima, certo é que dezenas de empresas do setor do 

comércio local varejista de vestuário, acessórios e calçados, já 

encerraram suas atividades, e, com o passar dos dias, muitas devem 

quebrar e chegar à falência, o que também prejudicará, de forma 

séria e irreversível, a economia dessa comunidade. 
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DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA 

IGUALDADE. 

 

VII –  Os decretos da autoridade coatora, 

que tratam das medidas de prevenção atinentes ao Novo 

Coronavírus - COVID-19, publicados até o momento, prestigiam a 

flexibilização dos estabelecimentos comercias ligados à higiene 

pessoal e à saúde. 

 

Ora, os associados da impetrante, atuantes no 

setor do comércio local varejista de vestuário, acessórios e 

calçados, exercem atividade que é usualmente ligada à moda, mas, 

sobre a qual, não pode ser descartada sua essencialidade para a 

higiene pessoal e para a saúde. 

 

Nesse sentido, cumpre-se ressaltar que a 

população necessita reciclar suas roupas e calçados, para se manter 

limpa e saudável, não somente em razão do desgaste das mesmas, 

mas, também e principalmente, em face das mudanças climáticas, 

como é o caso do intenso clima frio, que já chegou a esse 

município, e que pode acarretar diversas enfermidades, a quem não 

estiver adequadamente trajado.  

 

Daí, porque O SETOR DE VESTUÁRIO E 

CALÇADOS É ESSENCIAL À HIGIENE PESSOAL E À SAÚDE 

DA POPULAÇÃO, E DESTA FORMA, DEVERIA ESTAR 

SENDO TRATADO PELA AUTORIDADE COATORA, 

QUANDO DA FLEXIBILIZAÇÃO DA MEDIDAS 

REFERENTES AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19. 

 

Aqui, cumpre-se ressaltar o quão desigual é o 

tratamento conferido pela autoridade coatora ao setor de vestuário e 

calçados, uma vez que, através do Decreto Municipal nº 

7.831/2020, já se autorizou até mesmo a abertura de restaurantes e 

outros serviços de alimentação e bebidas, bem como do comércio 
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varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal (doc. incluso). 

 

DAS CONDIÇÕES E ESTATÍSTICAS DO MUNICÍPIO E 

REGIÃO. 

 

VIII – Consoante o boletim 

epidemiológico, publicado regularmente no site da Prefeitura 

Municipal de São Lourenço 

(https://saolourenco.mg.gov.br/covid.php), os nossos números 

referentes ao Novo Coronavírus - Covid-19, além de serem quase 

que insignificantes, não denotam risco de surto e nem tampouco de 

transmissão comunitária, assim como não indicam crise no sistema 

de saúde local e não registram sequer um óbito. 

 

Lado outro, é de comum sabença, que as 

condições acima narradas, são idênticas em todos os demais 

municípios de nossa Região, tanto que, em nenhum deles, foi 

proibido e fechado o comércio, bem como não se observou ato 

ilegal, arbitrário, desproporcional e desarrazoado, como o ora 

guerreado e perpetrado pela autoridade coatora. 

 

DO PEDIDO LIMINAR: 

 

IX –  Os argumentos e a documentação 

ora colacionada demonstram a presença de risco de lesão grave e de 

difícil reparação – DEMISSÃO EM MASSA DE 

FUNCIONÁRIOS; INADIMPLÊNCIA POR PARTE DAS 

EMPRESAS; E A QUEBRA DAS REFERIDAS EMPRESAS). 

Daí, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum 

in mora. 

 

Destarte, requer, mui respeitosamente, a 

associação impetrante, que Vossa Excelência CONCEDA 

LIMINAR, PARA AUTORIZAR SEUS ASSOCIADOS DO 

COMÉRCIO LOCAL VAREJISTA DE VESTUÁRIO, 

https://saolourenco.mg.gov.br/covid.php
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ACESSÓRIOS E CALÇADOS, A RETOMAREM, 

IMEDIATAMENTE, SUAS ATIVIDADES, NOS EXATOS 

MOLDES DA “PROPOSTA DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA 

COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUÁRIO E CALÇADISTA DE 

SÃO LOURENÇO”, JÁ DEVIDAMENTE ENCAMINHADA À 

AUTORIDADE COATORA (doc. em anexo). 

 

Além dos itens constantes da “Proposta de 

Flexibilização para Comércio Varejista de Vestuário e Calçadista 

De São Lourenço” (doc. incluso), será controlado o fluxo de acesso 

aos estabelecimentos comerciais, para evitar aglomerações do lado 

de fora e de dentro; será obrigatório o uso de máscaras e álcool gel 

pelos funcionários e clientes; assim como serão tomadas quaisquer 

outras medidas que Vossa Excelência houver por bem determinar. 

 

DO PRIMEIRO PEDIDO LIMINAR ALTERNATIVO: 

 

X –  Caso Vossa Excelência entenda 

que a totalidade da “Proposta de Flexibilização para Comércio 

Varejista de Vestuário e Calçadista De São Lourenço” (doc. em 

anexo), ainda representa algum risco para a população, requer-se a 

concessão da liminar acima pleiteada, COM EXCEÇÃO DA 

POSSIBILIDADE DE SE PROVAR QUALQUER PEÇA NO 

INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ficando 

mantidos os demais cuidados. 

 

Também nesse caso, além dos itens 

constantes da “Proposta de Flexibilização para Comércio Varejista 

de Vestuário e Calçadista De São Lourenço” (doc. incluso), será 

controlado o fluxo de acesso aos estabelecimentos comerciais, para 

evitar aglomerações do lado de fora e de dentro; será obrigatório o 

uso de máscaras e álcool gel pelos funcionários e clientes; assim 

como serão tomadas quaisquer outras medidas que Vossa 

Excelência houver por bem determinar. 
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DO SEGUNDO PEDIDO LIMINAR ALTERNATIVO: 

 

XI –  Caso Vossa Excelência entenda 

pela não concessão de quaisquer das duas liminares acima 

pleiteadas, o que se admite apenas ad argumentandum, por mero 

amor aos debates e sem qualquer adesão à premissa, solicita-se, mui 

respeitosamente, a concessão de liminar, para autorizar seus 

associados do comércio local varejista de vestuário, acessórios e 

calçados, a retomarem, DE FORMA PRECARÍSSIMA, suas 

atividades, PERMITINDO-SE APENAS A ABERTURA DAS 

PORTAS, A FIM DE QUE OS FUNCIONÁRIOS POSSAM TÃO 

SOMENTE RECEBER CONTAS E REALIZAR VENDAS, NA 

ENTRADA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SEM 

QUE SEJA PERMITIDO O INGRESSO DOS CLIENTES NO 

SEU RESPECTIVO INTERIOR. 

 

Nesse caso, restam mantidos os itens 

atinentes à manipulação e troca de peças e produtos, constantes da 

“Proposta de Flexibilização para Comércio Varejista de Vestuário 

e Calçadista De São Lourenço” (doc. incluso). 

 

Também nesse caso, será controlado o fluxo 

de acesso aos estabelecimentos comerciais, para evitar 

aglomerações DO LADO DE FORA; será obrigatório o uso de 

máscaras e álcool gel pelos funcionários e clientes; assim como 

serão tomadas quaisquer outras medidas que Vossa Excelência 

houver por bem determinar. 

 

DO PEDIDO FINAL: 

 

XII –  Ante todo o exposto, aguarda e 

requer a associação impetrante, mui respeitosamente, digne-se 

Vossa Excelência de determinar a notificação da autoridade 

coatora, a fim de apresentar informações no prazo legal, para, 

somente depois, abrir vista do presente mandamus ao ilustre 

representante do Ministério Público; e, ao final, que seja 
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reconhecida a ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade coatora 

e concedida a flexibilização para os associados da impetrante, 

atuantes no comércio local varejista de vestuário, acessórios e 

calçados, de forma a conceder definitivamente a segurança ora 

pleiteada. 

 

Termos em que, atribuindo-se ao presente, 

apenas para efeitos fiscais, o valor de R$ 100,00 (cem reais), 

Do Deferimento, 

E. R. Mercê. 

 

São Lourenço, em maio, 14, de 2020. 

 

 

 

 

Fernando Catapano Prince Xavier 

       OAB/MG 188.060 


