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poder judiciário  
tribunal de justiça do estado do piauí 
GABINETE DO Desembargador RAIMUNDO NONATO DA COSTA ALENCAR

 
PROCESSO Nº: 0757659-50.2020.8.18.0000 
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 
ASSUNTO(S): [Liminar, COVID-19] 
IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUI - AUD-TCE/PI 
 
IMPETRADO: PIAUI TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
 

DECISÃO MONOCRÁTICA
mcgn

 

Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar,

impetrado pela Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do

Piauí (AUD-TCE/PI) contra ato do Presidente do Tribunal de Contas desta Unidade da

Federação.
 

Em resumo, alega a impetrante que, em outubro último, fora expedida, pelo

impetrado, a Portaria nº 403/2020 estabelecendo o início da terceira fase do retorno das

atividades presenciais no TCE, além de determinar que, a partir do dia 26 de outubro p. findo,

deveria cada sala de trabalho funcionar com a capacidade total, isto é, pelo retorno de todos os

servidores, estagiários e terceirizados. Assevera que a motivação desse ato normativo seria o

suposto abrandamento da pandemia provocada pela COVID-19 nesta cidade, fato que não

corresponderia à realidade, inclusive, porque a contaminação dessa doença viria aumentando.
 

Afirma que o ato impugnado, além de arbitrário e ilegal, colocaria em risco a

vida dos servidores do órgão, indo, também, na contramão das recomendações da OMS e das

comissões estaduais e municipais de saúde piauienses, seja das relativas ao não retorno

completo das atividades profissionais, seja daquelas, segundo as quais o isolamento e o

distanciamento sociais continuariam a ser os melhores meios de se evitar o alto índice de mortes.
 

Assegura que o Relatório de Atividades nº 001/2020, da Comissão TCE-

PI/COVID-19, propusera ao colegiado da Corte a continuidade do trabalho remoto, para os

servidores que o desejassem, pelo menos enquanto perdurasse a pandemia, pois se teria

verificado que a produção de relatórios, reuniões de trabalho, atendimento à sociedade e as

inspeções in loco continuaram ocorrendo normalmente, sem qualquer prejuízo ao funcionamento

do controle externo.
 

Dizendo, por fim, que a Presidência deste Tribunal de Justiça, atendendo a

pedido do sindicato dos seus servidores, autorizara escala de trabalho em rodízio e a suspensão

do ponto eletrônico até o dia 19 de dezembro de vindouro, requer a liminar, a fim que: i)

suspenda-se, imediatamente, os efeitos do ato impugnado, no caso, a Portaria nº 403/2020; ii)
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determine-se que o retorno presencial dos servidores se dê em rodízios, com 50% trabalhando

nas segundas, quartas e sextas-feiras, enquanto a outra metade trabalharia nas terças e quintas-

feiras, com inversões a cada semana; e, iii) imponha-se o distanciamento mínimo de dois metros

entre os servidores, autorizando-se o teletrabalho, para os auditores que residem com pessoas

do chamado grupo de risco.
 

Pelo despacho de id nº 1408992, determinou-se a intimação do órgão de

representação judicial do TCE, para o fim e pelo prazo do art. 22, § 2º, da Lei nº 12.016/09.

Embora se tenha dado a intimação, o prazo, contudo, transcorreu in albis.
 

Já o impetrado, ao intervir, alega, em síntese, que o ato questionado não

incluíra servidores do grupo de risco. Garante que adotara várias providências e restrições, a fim

de, inclusive, diminuir a circulação desnecessária de pessoas pelas dependências do órgão, além

de outras medidas destinadas à construção de um ambiente de trabalho seguro.
 

Afirma que a ato impugnado obedece às as normas relativas ao combate à

pandemia, a exemplo do art. 5º, §2º, do Decreto Municipal nº 19.922/2020, que autoriza, a partir

de 14 de setembro p. findo, o retorno completo das atividades da Administração Pública, e do art.

3º, do Decreto Estadual nº 19.140/2020, que prevê competir a cada um dos poderes constituídos,

aos órgãos públicos independentes e aos entes federativos dispor sobre a organização dos seus

serviços, para as atividades presenciais a partir de do dia 10 de agosto último.
 

Assevera que as determinações do ato combatido alinhar-se-iam às

melhores práticas de mitigação dos riscos de contaminação pela COVID-19 e que o direito à

saúde, neste caso, não seria absoluto, em virtude da necessidade da prestação dos serviços do

órgão que preside, quanto à fiscalização dos elevados gastos públicos, por conta da pandemia.
 

Sustenta que, em sendo o TCE um órgão independente a nível

constitucional, caber-lhe-ia a direção plena do seu regime de funcionamento interno, o que

impossibilitaria a interferência do Poder Judiciário nessas atividades. Requer, enfim, o não

deferimento da liminar e a consequente denegação da segurança.
 

É o quanto basta relatar, a fim de se passar a decidir, não do pedido de

liminar, mas da própria inviabilidade deste mandamus, por inadequação da via eleita.

É certo não se poder ignorar que, infelizmente, segue ainda muito grave o

quadro de pandemia causado pela COVID-19, tanto quanto a enorme possibilidade do seu

contágio. Esses motivos fazem por onde não se deva mesmo perder de vista que todos os

cuidados necessários sejam tomados, para se evitar o pior, inclusive, proibindo-se aglomerações

e impondo-se o isolamento social.

Ocorre que, conforme assegura a Constituição Federal e reconhece o

Supremo Tribunal Federal, seu intérprete maior, os Tribunais de Contas da União e dos Estados

são, também, órgãos dotados de autonomia institucional, financeira e administrativa. Nesse

diapasão, é inegável que lhes cabe formular as suas políticas estruturais internas, principalmente,

as relacionadas à organização e funcionamento dos seus quadros de servidores.

Destarte, pelo menos a princípio, tem-se que eventual ingerência do Poder

Judiciário nas deliberações e/ou nas medidas interna corporis das cortes de contas implicaria,
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sem dúvida, violação às suas prerrogativas institucionais. Portanto, neste aspecto, sobra razão ao

impetrado.

De mais a mais, o ato impugnado aparenta se revestir da necessária

legalidade, pelo menos a partir de uma análise superficial, aliás, a única possível neste estágio

do processo e dada a natureza da ação mandamental. Afinal, ali estão exteriorizadas medidas

administrativas, amparadas em prerrogativas funcionais, destinadas a atender às necessidades

internas do órgão, como a organização das atividades dos servidores, dentre outros objetivos.

Daí, certamente, o motivo pelo qual o colendo Superior Tribunal de Justiça

já reconheceu a impossibilidade de apreciação judicial dos atos oriundos dos tribunais de

contas, quando relacionados a questões interna corporis. Eis, a propósito, a ementa desse

julgado, verbis:
 
  
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONSELHEIRO DE
TRIBUNAL DE CONTAS. DIREITO À LEITURA DE RELATÓRIO DE
INSPEÇÃO. CERCEAMENTO. RECONHECIMENTO DE CONTINÊNCIA
PROCESSUAL PELO PLENÁRIO DA CORTE DE CONTAS.
FUNDAMENTO EM NORMAS REGIMENTAIS. NATUREZA INTERNA
CORPORIS. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. INADMISSÃO. 1. A
interpretação de normas regimentais é insindicável pelo Poder
Judiciário, por se tratar de assunto interna corporis. Precedentes. 2.
Os atos interna corporis imunes à apreciação judicial abarcam, além
daqueles emanados das casas legislativas, os oriundos dos tribunais
de contas ou mesmo dos órgãos jurisdicionais no exercício da atípica
função legiferante. 3. Caso em que a decisão impugnada no presente
writ (reconhecimento de continência/conexão entre processos de
auditoria) foi tomada com base em preceitos do regimento interno do
Tribunal de Contas do Estado da Bahia e o direito que o impetrante,
ora agravante, alega que lhe foi cerceado (proceder à leitura de
relatório de auditoria perante o Plenário da Corte de Contas) está
previsto em normas regimentais do TCE cuja exegese a Corte
estadual entendeu incabível de discussão no âmbito do mandado de
segurança. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 52187
BA 2016/0262333-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de
Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 08/03/2017) 

 

 

Claro que, em determinadas situações, o Judiciário pode e deve interferir

e, em sendo o caso, até mesmo cassar ou anular o ato administrativo, seja ele ou não de

natureza interna, sem que isso implique violação à independência dos Poderes ou indevida

ingerência em prerrogativas discricionárias da Administração Pública. Entretanto, para que isso

ocorra, faz-se imprescindível que a nulidade seja tão inconteste quanto incontornável.

No sentido da assertiva acima e a fim de também respaldá-la, os seguintes

arestos, verbis:
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ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM PROL DO MEIO AMBIENTE – ATO
ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO.
1. Na atualidade, a Administração pública está submetida ao império
da lei, inclusive quanto à conveniência e oportunidade do ato
administrativo.
2. (omissis).
3. O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos
extrínsecos da administração, pois pode analisar, ainda, as razões de
conveniência e oportunidade, uma vez que essas razões devem
observar critérios de moralidade e razoabilidade.
4. (omissis)
5. Recurso especial provido.
(REsp 429570/GO, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em
11.11.2003).

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.  

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR. NOMEAÇÃO SUMÁRIA DE

ELEITOS PARA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO

REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA E À LEI ORGÂNICA DO

MUNICÍPIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. INTERVENÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- (...)

II- A despeito de ao Poder Judiciário ser vedado imiscuir-se nas

atribuições de legislador e enfrentar as questões interna corporis do

Poder Legislativo, é-lhe permitido exercer o controle de legalidade dos

atos normativos, inclusive no que se refere à concessão ou negativa de

direitos, sob sua competência, que extrapole os limites impostos pela

lei e pelo ordenamento jurídico.

III- Recurso conhecido e improvido.

IV- Decisão por votação unânime, em harmonia com o parecer

ministerial. (TJ-PI, AI 00002715120118180000 PI 201100010002717, 1ª

Câmara Especializada Cível, Relator Des. Raimundo Eufrásio Alves 

Filho, DJE 22/01/2013)

 

 

Entretanto, tem-se aqui situação em que a impetrante assegura que o

impetrado não cumpre as medidas determinadas pelas autoridades sanitárias, a fim de proteger

os servidores do contágio pela COVID-19. Conquanto afirme, nada comprova e, a rigor, nem

poderia, porquanto a veracidade ou não do que diz depende da produção de prova, o que,

como se sabe, é inadmissível no estreito âmbito do writ.

De fato, verificar-se se o impetrado adota as providências recomendadas

pelos órgãos de saúde, como, p. ex., o distanciamento dos servidores nos seus respectivos

locais de trabalho e a disponibilização de equipamentos e/ou insumos de proteção para todos
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eles, é algo que exige, no mínimo, uma inspeção judicial.

Logo, considerando que o mandamus desafia a necessidade de prova pré-

constituída e que não há como disso se cogitar na espécie em exame, impõe-se aplicar o

disposto no art. 10, da Lei nº 12.016/09, in litteris: 

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão

motivada, quando não for o caso de mandado de segurança

ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando

decorrido o prazo legal para a impetração. 

EX POSITIS e sendo o quanto se me afigura necessário asseverar, 

INDEFIRO a inicial e DECLARO extinto o processo, determinando, de logo, que, transitada em

julgado esta decisão, sejam os autos arquivados, dadas as baixas devidas. 

Custas ex lege. 

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 
Teresina, 10 de novembro de 2020.

 
 

Raimundo Nonato da Costa Alencar
Relator
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