
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE 

CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

PIAUI - AAFCEP, sociedade civil  sem finalidades econômicas, inscrita no 

CNPJ nº06.899.112/0001-02, estabelecida na Av. Pedro Freitas, 2.100, Centro 

Administrativo, Bairro São Pedro, Teresina-Pi, neste ato representada pelo seu 

Presidente em exercício, JOSE DE JESUS CARDOSO DA CUNHA , 

brasileiro, Servidor Público, com CPF nº 411.691.313-87 e RG nº 1.005.564 

SSP/PI, onde recebe intimações de estilo, com fundamento no art. 5º, da 

Constituição Federal, c/c o art. 1º, 6º, 7º e 12 da Lei nº 12.016/2009, vem, mui 

respeitosamente, perante V.Exª, impetrar 

 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR 

 

contra ato manifestamente ilegal do Excelentíssimo Senhor 

PRESIDENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ – 

TCE/PI, Conselheiro Abelardo Pio Vilanova e Silva, autoridade 

nominada coatora, com endereço funcional Avenida Pedro Freitas, nº 2.100, 

Centro Administrativo, bairro São Pedro, CEP 64018-900, Teresina-PI, órgão 

integrante do Estado do Piauí, entidade de direito público, com CNPJ 

05.818.935/0001-01, pelas razões fáticas e jurídicas que adiante passa a expor: 

 

DO CABIMENTO E DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

Caberá para toda lesão à direito líquido e certo a possibilidade 

de reparação, via Mandado de Segurança. No presente caso é cabível a 



 

 

impetração de mandado de segurança coletivo, pois se trata de direitos 

coletivos dos associados, uma vez que ato coator atingiu toda a categoria dos 

auditores fiscais de controle externo do TCE/PI.  

 

Outrossim, o artigo 21 da Lei 12.016/2009, aduz que o 

mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação 

legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) 

ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus 

membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às 

suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. 

 

Dispõe o art. 1º da Lei 12.016/2009 que regulamenta o 

Mandado de Segurança, estabelecendo os casos de sua concessão, in verbis: 

 

Art. 1o  Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais 

forem as funções que exerça. 

 

O mandado de segurança encontra previsão na Constituição 

Federal de 1988, podendo o remédio constitucional ser manejado individual ou 

coletivamente, conforme artigo 5º, incisos LXIX e LXX, verbis: 

 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou 

"habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público; 

 



 

 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado 

por: 

 

a) partido político com representação no Congresso Nacional; 

 

b) organização sindical, entidade de classe ou associação 

legalmente constituída e em funcionamento há pelo 

menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros 

ou associados; 

 

Por fim, temos ainda no Estatuto da ASSOCIAÇÃO DOS 

AUDITORES FISCAIS DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ – 

AAFCEP, no Capítulo II, na parte dos objetivos da entidade, em seu artigo 2º, 

inciso X, a AAFCEP tem como objetivo representar judicialmente os seus 

associados. 

Desta forma, resta perfeitamente configurada a legitimidade 

ativa da ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE CONTROLE EXTERNO 

DO ESTADO DO PIAUÍ – AAFCEP para impetrar Mandado de Segurança 

Coletivo visando à defesa dos direitos legítimos de seus associados. 

 

DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PIAUÍ 

 

A Constituição do Estado do Piauí em seu artigo 123, inciso III, 

alínea “f”, assim determina: 

 

Art. 123: Compete ao Tribunal de Justiça: 

(...) 

III – processar e julgar, originariamente: 

(...) 

f) o habeas data e mandado de segurança contra atos:  

(...) 



 

 

4. do Tribunal de Contas do Estado, de seu Presidente 

ou de qualquer Conselheiro;  

 

Temos ainda, que conforme a Lei n° 3.716, de 12 de dezembro 

de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado do Piauí, 

compete ao originariamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí:  

 

Art. 15. Compete ao Tribunal Pleno: 

I – processar e julgar originariamente: 

(...) 

h) os mandados de segurança contra os atos do 

Governador, dos Secretários de Estado, da Assembléia 

Legislativa, sua Mesa e seu Presidente, do Tribunal de Justiça 

e seu Presidente, das Câmaras e seus Presidentes, do Conselho 

da Magistratura, do Corregedor da Justiça, dos Procuradores 

Gerais da Justiça e do Estado, do Tribunal de Contas e seu 

Presidente, dos Juízes de Direito e dos Juízes de Direito 

Adjunto; 

 

Portanto, vez que a questão versa sobre ato abusivo 

do Presidente do TCE/PI, tem-se de forma clara que a competência 

originária para processar e julgar o presente Mandamus é do 

Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.  

 

DOS FATOS 

 
Diante da situação de pandemia declarada pela OMS 

(Organização Mundial de Saúde), decorrente da doença infecciosa viral 

respiratória causada pelo agente coronavírus (COVID-19), o Ministério da 

Saúde editou a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, que “Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)”. 



 

 

 

Em março, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

suspendeu a atividade presencial, exercendo todas as suas funções em regime de 

teletrabalho, após vários Decretos Federais, Estaduais e Municipais que 

declararam a pandemia do novo coronavírus e estabeleceram o isolamento 

social e o distanciamento social como forma de prevenção para evitar a 

contaminação pelo covid-19. 

 

Conforme plano de Retorno das atividade do TCE/PI, em 

anexo, as atividades retornaram de forma gradual desde o dia 13/07/2020, 

sendo que cada setor deveria ter apenas 30% dos servidores presentes. 

Permaneceram em teletrabalho todos os servidores que se enquadram em grupo 

de risco, bem como, gestantes e estagiários e também aqueles servidores que 

possuem convivência familiar com pessoa do grupo de risco. 

 

Em 15 de setembro de 2020, através da Portaria nº349/2020, 

anexa aos autos, o Presidente do TCE/PI determinou a segunda fase do retorno 

gradual do expediente presencial a partir do dia 21/09/2020, com 

funcionamento de 50% (cinqüenta por cento) da capacidade de cada sala, sendo 

determinado o sistema de rodízio para todos os servidores que não se 

enquadrem no grupo de risco.  

 

Ocorre que, em 16/10/2020, foi publicada a Portaria de 

nº403/2020, assinada pelo Presidente do TCE/PI, informando o início da 

terceira fase do retorno das atividades presenciais e determinando que a partir 

do dia 26/10/2020 deverá voltar o funcionamento de 100% da capacidade de 

cada sala, ou seja, o retorno de todos os servidores, estagiários e terceirizados do 

TCE/PI. 

 

A referida Portaria normatiza ainda, em seu §9º, que não são 

considerados do grupo de risco os servidores que residem com pessoas do grupo 

de risco.  



 

 

 

Alega ainda que a motivação do retorno de 100% das 

atividades se deu devido ao abrandamento da situação da Pandemia na cidade 

de Teresina-PI, o que por si só sabemos que é inverídico, sendo que há vários 

dias os índices somente aumentam e os especialistas já estão falando até de uma 

segunda onda de contaminação. 

 

A Portaria do Presidente do TCE é totalmente arbitrária e 

ilegal. Coloca em risco a vida dos servidores do TCE/PI. O direito a vida é 

protegido pela CF/88 e o retorno das atividades em 100% vai na contramão do 

que diz a OMS, bem como, todas as comissões de saúde do Estado e Município, 

que informam que ainda não é o momento do retorno completo das atividades, 

sendo o isolamento social e o distanciamento social ainda os melhores meios de 

evitarmos um alto índice de mortes. 

 

Como podemos ter distanciamento social com o retorno de 

100% da capacidade de cada sala do TCE/PI? 

 

Como preservar a vida dos parentes e de pessoas do grupo de 

risco que residem junto com os servidores que foram obrigados a voltar ao 

trabalho? 

 

Aqui claro se evidencia que o direito a vida está sendo violado 

pelo ato coator do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o que 

desde já deve ser rebatido pelo Judiciário, julgando procedente o pedido de 

liminar e no final o mérito do presente Mandado de Segurança, por ser direito 

líquido e certo dos auditores de controle externo do TCE/PI. 

 

DO DIREITO DA IMPETRANTE 

Por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 2020, houve a decretação 

de estado de calamidade pública visando exatamente combater os efeitos da 

/lei/DLG-6-2020/declaracao-estado-calamidade-publica-covid-19


 

 

pandemia causada pelo COVID-19. 

Dessa forma, todos os órgãos públicos e privados devem atuar de 

forma conjunta a fim de tentar salvar vidas com atendimento as recomendações 

da OMS (organização mundial de saúde), afim de conter o avanço do 

Coronavirus. 

Ocorre que com a Portaria de nº403/2020 do Presidente do 

Tribunal de Contas do Estado do Piaui, com determinação do retorno de 100% 

(cem por cento) dos funcionários, não levando em conta as recomendações de 

isolamento social, a medida mais importante para evitar a disseminação da 

doença, vai em desencontro com as recomendações da OMS, impedindo o 

controle de novos contágios o que seria diferente com  o isolamento 

recomendado. 

 

A Constituição tratou de estabelecer dentre as garantias da pessoa 

humana o direito à vida. (CF, art. 5º, "caput"). Esta compreende não só o direito 

de continuar vivo, mas de ter uma subsistência digna.  

 

Por esta razão, o direito à vida deve ser entendido em consonância 

com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), conforme 

disciplina o doutrinador Marcelo Novelino Camargo ao dispor: 

"A dignidade da pessoa humana, em si, não é um direito 
fundamental, mas sim um atributo a todo ser humano. 
Todavia, existe uma relação de mútua dependência 
entre ela e os direitos fundamentais. Ao mesmo tempo 
em que os direitos fundamentais surgiram como uma 
exigência da dignidade de proporcionar um pleno 
desenvolvimento da pessoa humana, somente através 
da existência desses direitos a dignidade poderá ser 
respeitada e protegida" -(in Direito Constitucional para 
concursos. Rio de janeiro. Editora forense, 2007 pág. 
160.) 

Para proteção dessa garantia, o Judiciário tem o importante papel 

de decidir por deferir o pedido objeto da ação de mandado de segurança, 
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salvando assim vidas dos servidores e familiares do Tribunal de Contas do 

Estado, que podem ser ceifadas por contaminação do COVID-19 caso o retorno 

de 100% as atividades seja mantido. 

 

Se faz mister elencar de forma clara o direito à saúde dos cidadãos 

brasileiros. Nesse sentido o dispositivo legal 196 da Constituição Federal do 

Brasil de 1988, este aduz:  

“ Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

 

 Nessa via, a saúde dos brasileiros é garantida por meio das políticas 

públicas sociais e econômicas, não se pode aqui distinguir ou segregar tais 

políticas no que tange a efetivação do direito à saúde dos brasileiros, de outro 

modo, os gestores públicos devem por meio das políticas públicas econômicas 

e sociais garantir, concretizar, efetivar o direito à saúde, nesse intuito o 

legislador retratou no diploma legal acima exposto que ambas políticas públicas 

devem garantir, sustentar a efetivação do direito à saúde do brasileiro. Espera-

se que de fato tal diploma legal seja posto em prática, tendo em vista que tanto 

as políticas econômicas quanto as sociais possuem grande relevância no 

cenário da saúde brasileira. 

 

Outro artigo da Constituição Federal que merece destaque é o 6º, nele 

estão capitulados os direitos fundamentais sociais dos brasileiros, tal artigo 

assim aduz: 

 

 “CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS SOCIAIS 

 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.  (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 

 

É de fato notório nobres julgadores, que com a Portaria de 

nº403/2020 do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, estão 

sendo violados o direito a saúde quando se determina que 100% dos servidores 

voltem ao trabalho, sem condições claras de isolamento social e distanciamento 

que é recomendada pela OMS ( organização mundial de saúde), na intenção de 

diminuir a propagação do virus e das mortes causadas diariamente pela COVID-

19.  

 

Não precisa ter muita clareza de pensamentos para ver que a 

atitude do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, é no mínimo arbitraria e 

traz riscos irreparáveis a saúde de seus servidores. 

 

TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE 

MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO QUE IMPÔS O TRABALHO 

REMOTO. ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO IMOTIVADA DE 

POSICIONAMENTO. 

 

A Constituição da República impõe que todo ato 

administrativo deve ser motivado (art. 37, CR). Este motivo, este fundamento, 

deve ser explícito e idôneo – verdadeiro e suficiente – como requisito de 

validade do ato.  

Quando um ato administrativo está despido de fundamentos 

necessários e suficientes, torna-se ilegal, pois afronta ao art. 2º, d, da Lei da 

Ação Popular: 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 

mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
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d) inexistência dos motivos;  

 

A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato 

ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou 

juridicamente inadequada ao resultado obtido; A motivação deve ser explícita, 

clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com 

fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, 

neste caso, serão parte integrante do ato, o que não é o caso. 

 

Segundo o Plano de Retorno das atividades 

Presenciais no TCE/PI (em anexo), temos que na última etapa assim se 

daria o retorno das atividades, sendo o plano reavaliado a cada 14 dias:  

 

 

 

 

Temos ainda, o Relatório de Atividades n º001/2020 

da Comissão TCE/PI – COVID-19 (anexo aos autos), que em sua conclusão 

propõe ao Colegiado que continue a extensão do teletrabalho aos servidores do 

TCE/PI que desejarem permanecer em trabalho remoto, ao menos enquanto 

perdurar a pandemia do novo coronavírus, pois se verificou que a produção de 

relatórios, reuniões de trabalho, atendimento a sociedade e as inspeções  in loco, 

continuaram ocorrendo durante a pandemia, não trazendo prejuízos ao 

funcionamento do controle externo, e mitigando os riscos de contaminação dos 



 

 

servidores. 

 

Esclarecemos, ainda, como é de conhecimento de todos que 

nessas duas últimas semanas, o Piauí tem figurado no Brasil como um dos 

Estados com a média móvel oscilando de alta para estável, com tendência a se 

manter em alta, potencialmente com risco real a enfrentar uma segunda crise de 

Covid-19. 

 

Segundo boletins da Secretaria de Estado da Saúde – SESAPI,  

existe um grande aumento no número de internações em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTIs) no mês de Outubro de 2020. 

 

A ocupação de leitos de UTI chegou a 55,40% - estão 

dedicadas para tratamento de covid-19 atualmente 361 vagas na rede 

hospitalar.  

O Secretário de Saúde do PI, Florentino Neto, em entrevista 

concedida ao portalbomjesusnews.com.br, informa que já elabora decreto junto 

ao COE para suspender Aglomeração em todo estado. Será enviado a justiça 

eleitoral do Piauí para suspender carreatas, passeatas e qualquer tipo de 

aglomeração e eventos políticos, no intuito de evitar uma possível segunda onda 

do número dos casos e óbitos de coronavírus no Piauí. 

 
Segundo ele “A nossa responsabilidade nesse momento 

é o que nós estamos vendo dia a dia, o número de casos de Covid 

aumentando, número de óbitos também, nós estávamos em uma 

média que dava uma condição de estabilidade, tínhamos um declínio 

e agora voltamos a ter uma média que demonstra uma perspectiva 

de crescimento, tudo isso nos coloca em um nível de 

responsabilidade. Sabemos das dificuldades que passamos, o Piauí 

foi um dos estados que teve o enfrentamento da covid exemplar, mas 

agora nós realmente temos uma elevação de casos dia a dia em 

mais de 200 municípios”, afirmou o secretário de Saúde. 



 

 

 

Outro fato que comprova o aumento do índice de 

contaminação e de mortes por covid-19, foi a Edição do Decreto nº 

19.266 de 15 de outubro 2020, in verbis, tornando facultativo o dia 

19 de outubro de 2020, data que se comemora o Dia do Piauí, em 

vista do cenário crítico que se apresenta atualmente em função do 

avanço do novo Coronavirus – Covid-19.  

 

Nesse ínterim, temos como exemplo também o Tribunal de 

Justiça do Piauí, que em decisão da lavra do Desembargador Sebastião 

Ribeiro Martins – Presidente do TJPI - Nº 59130/2020 - 

PJPI/TJPI/SECPRE, em pedido formulado pelo SINDICATO DOS 

SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - SINDSJUS, 

visando, em síntese, a suspensão do retorno de todos os servidores do 

Judiciário piauiense, não inseridos no grupo de risco, para o serviço 

presencial a partir do dia 08 de outubro de 2020, assim decidiu: 

 

“Logo, a obrigatoriedade do ponto eletrônico está 

suspensa até o dia 19 de dezembro de 2020, estando 

autorizada a realização de escala em rodízio até a 



 

 

mesma data, sendo que, a partir do dia 08 de 

outubro, o revezamento será elaborado pelo gestor 

imediato e funcionará sob sua responsabilidade. 

ANTE O EXPOSTO, com base nas razões expendidas, 

esclarece-se que já está autorizada a realização de 

escala em rodízio e a suspensão do ponto eletrônico 

até o dia 19 de dezembro de 2020. Encaminhe-se o 

presente feito ao Sindicato Requerente e à todas as 

unidades deste Poder Judiciário para conhecimento. 

Teresina, 02 de outubro de 2020. 

 

Portanto, não se configura viável e aceitável o retorno dos 

trabalhos presenciais de 100% dos auditores de controle externo do TCE/PI, o 

que só trará riscos de contaminação pelo Coronavirus – Covid-19. A Portaria nº 

403/2020, é totalmente arbitrária, é um ato administrativo totalmente 

desmotivado, vez que dispomos de todos os meios de tecnologia da informação, 

em especial nas atividades de fiscalização, que nos possibilitam o exercício das 

atividades inerentes aos auditores de controle externo, o que já vinha sendo 

realizado com eficiência, conforme aduzido nos RELATÓRIOS DE 

ATIVIDADES DA COMISSÃO TCE/PI COVID-19, que afirma com clareza que 

mesmo com a pandemia e o teletrabalho não houve prejuízos ao controle 

externo.  

 

Os atos administrativos estão limitados pela pertinência, isto 

é, razoabilidade e proporcionalidade entre meios e fins. As restrições a direitos 

devem ser as mínimas necessárias à proteção de outros direitos ou deveres 

públicos, cf. art. 2º, VI, Lei 9.784/99: “adequação entre meios e fins, vedada a 

imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 

estritamente necessárias ao atendimento do interesse público”  

 

Isto significa que, se o trabalho remoto melhor resguarda o 

direito à saúde dos trabalhadores e da sociedade, a sua restrição deve ser 



 

 

estritamente necessária à continuidade do serviço público, excepcional, e 

justificada adequadamente.  

 

O ato administrativo está vinculado aos seus pressupostos de 

fato e de direito e sua modificação para prejudicar direitos sem qualquer 

mudança no quadro de fundamentos é ato imotivado e ilegal.  

Este é o caso dos autos.  

 

Não há fundamento para substituir a política de 

distanciamento para os servidores cujas atividades vêm sendo normalmente 

desenvolvidas em segurança remotamente e em forma de rodízio de servidores. 

 

O retorno presencial deve continuar ocorrendo da 

seguinte forma: com 50% dos servidores trabalhando 3 dias na 

semana (segunda, quarta e sexta-feira) e os outros 50% dos 

servidores trabalhando 2 dias na semana (terça e quinta-feira), com 

inversão na semana seguinte, mantendo o distanciamento mínimo 

de 2 metros entre os servidores. 

 

DO CABIMENTO DO WRIT CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR 

(INC. II DO ART. 7.º DA LEI N.º 1.533/51) E PRESENÇA DO 

RELEVANTE FUNDAMENTO PERICULUM IN MORA. 

 

O presente mandado de segurança se reveste de liquidez e 

certeza, uma vez que vem acompanhado das peças necessárias ao seu 

conhecimento e apreciação, não carecendo de qualquer dilação probatória. 

 

Impõe-se, desse modo, que seja concedida a MEDIDA 

LIMINAR para que a D. Autoridade coatora corrija a ilegalidade apontada ao 

determinar o retorno presencial de 100% dos auditores fiscais de controle 

externo do TCE/PI, já a partir do dia 26/10/2020. 

 



 

 

Encontram-se presentes os pressupostos específicos da 

concessão do WRIT, haja vista que, demonstrado de modo pleno, os relevantes 

fundamentos do fumus bonis iuris, além do periculum in mora.  

 

Inicialmente, quanto à configuração do requisito do periculum 

in mora, no presente mandamus constitucional, deve-se atentar que não restam 

dúvidas quanto à sua existência, uma vez que a data de retorno é no dia 

26/10/2020, e que cada dia que passa com todos os auditores trabalhando, bem 

como, os demais funcionários, estagiários, terceirizados, o risco de 

contaminação é enorme. Teremos uma quantidade grande de servidores em 

uma mesma sala, sem distanciamento social, o que com toda certeza trará a 

propagação do vírus e contaminação de todos no ambiente de trabalho.  

 

Tal fato comprova  de forma clara o periculum in mora 

apontado, pois, o não deferimento do pedido de concessão de medida liminar 

implicará em prejuízo imediato, irreparável e porque não dizer, ocasionará 

óbitos de funcionários e seus parentes, ou seja, temos um perigo imediato de 

termos óbitos, tendo que ser a liminar deferida com urgência e rapidez.  

 

De forma análoga, presente também o requisito do fumus 

boni iuris, uma vez que todos os estudos científicos, a OMS, comitês, apontam 

que o retorno ao trabalho deve ser de forma escalonada, optando pelo rodízio de 

servidores. Nesse sentido, todos os órgãos públicos, Tribunais Estaduais, 

Federais, Superiores e comércio em geral, vêm adotando a volta ao trabalho de 

forma escalonada, de forma parcial e organizada.  

 

Portanto, o direito da impetrante está claro e imperativa se 

faz, a concessão da LIMINAR, sob pena de se tornar ineficaz, a 

prestação jurisdicional, pretendida com o presente mandamus.  

 

DOS PEDIDOS 

 



 

 

ISTO POSTO, requer a V.Exª: 

 

a) Que se digne em deferir medida LIMINAR, com 

base no fumus boni iuris e no periculum in mora acima 

apresentados, expedindo-se o competente mandado de liminar para que a 

autoridade nominada coatora, corrija a ilegalidade apontada, com a suspensão 

imediata da Portaria 403/2020 (ato coator) e determinado que o retorno 

presencial seja da forma de rodízio, com 50% dos servidores 

trabalhando 3 dias na semana (segunda, quarta e sexta-feira) e os 

outros 50% dos servidores trabalhando 2 dias na semana (terça e 

quinta-feira), com inversão na semana seguinte, mantendo o 

distanciamento mínimo de 2 metros entre os servidores e que seja 

determinado o teletrabalho para os auditores que residem com 

pessoas do grupo de risco.  

 

b) Que se digne em ordenar a notificação da autoridade 

coatora, para apresentar as informações que julgarem necessárias, no prazo 

legal; 

 

c) A intimação do representante do Ministério Público, na 

forma da lei; 

 

d) Que a presente ação mandamental seja julgada procedente 

em todos os seus termos, por sentença, para que produza todos os seus efeitos 

legais; 

 

Os documentos que instruem o presente mandado de 

segurança são suficientes para comprovar a integral procedência do pedido, 

dada a natureza da ação aforada, e também por serem eles suficientes à 

demonstração da liquidez e certeza do seu direito, entretanto, no decorrer do 

processo, caso seja necessário, a IMPETRANTE protesta provar o alegado, por 

todos os meios de prova em direito admitidos. 



 

 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 500,00 (quinhetos reais), para 

efeitos fiscais. 

 

N. Termos 

P. Deferimento. 

Teresina, 25 de outubro de 2020. 

 

IGOR MIRANDA DE CARVALHO 

ADVOGADO OAB/PI Nº 6.070 

 

WASHINGTON LUIS LOPES LIMA JÚNIOR 

ADVOGADO OAB/PI Nº 18.477 


