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EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA N°  
0757659-50.2020.8.18.0000. 
 
  
 

 
 
 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

PIAUÍ, em atenção a Mandado de Notificação extraído dos autos do Mandado 
de Segurança em epígrafe impetrado pela ASSOCIACAO DOS AUDITORES DE 
CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - 
AUD-TCE/PI, vem prestar informações conforme seguem: 

 
1. DA SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES E DA PRETENSÃO DO IMPETRANTE 

 
A Associação impetrante, em síntese, alega que o TCE/PI incorreu 

em ilegalidade e arbitrariedade ao determinar, por meio da Portaria nº 
403/2020, a implementação da terceira fase do retorno gradual ao 
expediente presencial a partir de 26 de outubro de 2020 com 100% da 
capacidade de cada sala e exclusão do grupo de risco as pessoas que residem 
com outras do grupo de risco. 

Segundo argumentou, tal medida estaria na contramão das 
recomendações da OMS e das comissões de saúde do Estado do Piauí e do 
Município de Teresina e, portanto, violaria o direito à saúde dos servidores do 
TCE/PI. 

Nessa esteira, sob a alegação de que não houve mudança fática 
em relação às fases anteriores do retorno ao expediente presencial, requer a 
aplicação da teoria dos motivos determinantes, solicitando, em caráter liminar, 
“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”. 

 
Previamente à apreciação do pedido liminar o Exmo. 

Desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar solicitou, nos termos do art. 
22, §2º da Lei nº 12.016/09, a audiência do representante judicial da pessoa 
jurídica de direito público, notificando assim a Procuradoria-Geral do Estado. 

 
Em atenção à notificação, seguem as informações pertinentes ao 

caso. 
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2. DAS INFORMAÇÕES DO TCE/PI 
2.1. DO REGIME DE TRABALHO NO TCE/PI DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19 E A PORTARIA Nº 403/2020. 
 

 
Em vias da melhor contextualização dos fatos, cumpre expor o 

escorço histórico das portarias que normatizaram o regime de trabalho no TCE-
PI durante a Pandemia da COVID-19. 

 
Inicialmente, em 17 de março de 2020 foi expedida a Portaria 

nº 157/2020 com medidas para mitigar os riscos decorrentes da Pandemia da 
COVID0-19, já afastando servidores de grupos de risco e priorizando a adoção 
de teletrabalho. 

 
Na sequência, dado o agravamento da pandemia e o Decreto nº 

19.540/2020 da Prefeitura Municipal de Teresina, foi suspenso integralmente o 
regime presencial no âmbito do TCE-PI pela portaria nº 172/2020 a partir de 
23 de março de 2020. 

 
Esta suspensão foi sendo sequencialmente prorrogada até que a 

Portaria nº 276/2020 determinou a primeira fase do retorno gradual ao 
regime presencial a partir de 13 de julho com até 30% da capacidade de cada 
setor em sistema de rodízio, excluindo-se grupos de riscos e servidores que 
residem com pessoas de grupos de riscos.  

 
Por sua vez, a Portaria nº 349/2020 – considerando “que, nos 

termos do art. 5º, §2º, do Decreto Municipal nº 19.922/2020, a partir de 
14/09 as atividades de Administração Pública já estão autorizadas a retornar 
com teto operacional completo de sua capacidade e que, nos termos do art. 3º 
do Decreto Estadual nº 19.140/2020, ‘Obedecidas as normas técnicas com 
medidas de prevenção e controle da disseminação da covid-19, compete a 
cada Poder, órgão independente ou ente federativo dispor sobre a 
organização dos seus serviços para atividades presenciais a partir de 10 de 
agosto de 2020’” – determinou que a partir de 21 de setembro de 2020 se 
iniciaria a 2 fase do retorno gradual com funcionamento de 50% (cinquenta por 
cento) da capacidade de cada sala, mantendo-se a exclusão de grupos de 
riscos e servidores que residem com pessoas de grupos de riscos. 

 
Por fim, veio a, ora questionada, Portaria nº 403/2020 que – 

considerando a execução com segurança da 2º fase de volta ao funcionamento 
presencial (Portaria nº 349/2020) há 30 (trinta) dias – determinou a 
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implementação da 3ª fase do retorno ao regime presencial com a retomada do 
funcionamento de 100% da capacidade de cada sala. 

 
Acerca desta Portaria, é imperioso destacar já de início que tal 

percentual não inclui servidores em grupos de riscos, referindo-se apenas, 
portanto, aos demais servidores com a consequente finalização do sistema de 
rodízio, bem como a inclusão de servidores que residem com pessoas de grupos 
de riscos, veja-se: 

 
Art. 1º O Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI iniciará a 
terceira fase do retorno gradual ao expediente presencial a partir de 
26 de outubro de 2020 com funcionamento de 100% (cem por cento) 
da capacidade de cada sala. 
§1º Todos os servidores que não se enquadrem em grupos de risco 
para o COVID-19 deverão retornar ao trabalho. 
§2º Servidores que se enquadrem em grupos de risco para o 
COVID-19 poderão continuar em regime de teletrabalho. 
§3º Servidores cujo regime de trabalho fora das dependências 
advenha da Resolução TCE/ PI nº 07/2013 estão dispensados do 
retorno presencial, devendo cumprir o quantitativo mínimo mensal 
estabelecido no art. 6-A do daquele normativo. 
§4º Servidores que já tenham adquirido imunidade ao COVID-19, 
ainda que enquadrados em algum grupo de risco, deverão retomar 
ao regime presencial de forma permanente. 
§5º Os servidores somente poderão retornar ao regime presencial 
após realização de teste, de forma que os percentuais estabelecidos 
no caput serão atingidos gradualmente, conforme a capacidade de 
testagem. 
§6º Os estagiários de nível médio e superior também deverão 
retornar conforme disposições deste artigo. 
§7º Os critérios estabelecidos neste artigo se aplicam também aos 
Gabinetes dos Conselheiros, Conselheiros Substitutos, Ministério Público 
de Contas, CRJ, Ouvidoria, Corregedoria, Controle Interno e Escola de 
Contas. 
§8º Os servidores que tenham convivência doméstica com pessoa 
diagnosticada com Covid-19 deverão informar imediatamente a 
chefia imediata e serão colocados em regime de teletrabalho 
obrigatório por, no mínimo, 14 dias. 
§9º Não serão considerados do grupo de risco, servidores que 
residam com pessoas do grupo de risco. 
§10 Servidores que possuam outras comorbidades não elencadas pela 
OMS e pelos órgãos governamentais de saúde para complicações 
pela infecção pelo COVID19, devem procurar diretamente o Setor de 
Saúde para análise individualizada. 

 
Vê-se, pois, que tal portaria – bem com as demais portarias 

acima expostas – estão em conformidade estrita com todas as determinações 

Num. 2664291 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: JOAO EULALIO DE PADUA FILHO - 03/11/2020 16:29:18
http://tjpi.pje.jus.br:80/2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110316291877000000002649138
Número do documento: 20110316291877000000002649138



 

 

 
Estado do Piauí 

Tribunal de Contas 
 

 

 

legais e protocolos da saúde aplicáveis à matéria, conforme se demostrará a 
seguir. 

 
2.2. DO CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS DE SAÚDE PARA A 

MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 
 
Por meio da Portaria nº 213/2020 de 26 de maio de 2020 foi 

criada “comissão para ações de preparação para retorno ao ambiente TCE/PI, 
a fim, de referenciar e elaborar os projetos necessário às adequações físicas e 
à comunicação das modificações indispensáveis no novo começo, dente elas: 
testagem; medição de temperatura; sanitização; uso de elevadores; uso de 
banheiros; uso da cantina; salas de aulas; acesso ao TCE/PI; dimensionamento 
do espaço de cada Seção em função da quantidade de servidores em cada 
equipe; uso do auditório e etc”. 

 
Esta Comissão, seguindo os critérios estabelecidos pela 

Organização Mundial de Saúde, elaborou planos de retorno com sugestão de 
protocolos de segurança que nortearam a elaboração das portarias e, por 
conseguinte, o retorno gradual ao expediente presencial. 

 
Dentre as inúmeras medidas adotadas, destaca-se: realização de 

triagem dos servidores por meio do teste rápido (IGM + IGG) para COVID-19 
previamente ao retorno; realização de novos testes para os servidores cujo 
retorno se deu já nas primeiras fases; entrega de equipamentos de proteção 
individual; recepção diária pela Equipe de Saúde de todos que acessem às 
dependência do TCE-PI com medição de temperatura corporal e saturação de 
oxigênio, bem como verificação do uso obrigatório de máscaras; campanhas de 
orientação sobre formas de prevenção; sinalização dos edifícios; distribuição de 
álcool em gel nas salas e corredores; suspensão da utilização da catraca; entre 
outras. 

  
Demais disto, a Portaria nº 403/2020, embora tenha 

intensificado o retorno ao trabalho presencial, manteve em teletrablho os 
servidores de grupos de riscos e adotou várias restrições em vias da diminuição 
da circulação desnecessária de pessoas pelas dependências do TCE/PI, como se 
pode observar: 

 
Art. 5º O atendimento aos jurisdicionados e público externo será feito 
preferencialmente de forma remota via email ou telefone. 
§1º O atendimento presencial somente será permitido mediante 
agendamento prévio com a chefia de cada setor, desde que 
cumprindo todos os protocolos necessários como o uso de máscara e 
álcool em gel 
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§2º A chefia de cada setor deverá informar à Recepção do TCE/PI os 
agendamentos para fins de liberação de entrada. 
Art. 6º O protocolo continuará funcionando também em forma 
eletrônica, mediante envio de documentos assinados em forma física 
ou eletrônica no formato pdf por meio do email 
“triagem@tce.pi.gov.br”. 
Art. 7º Continuam suspensas as viagens oficiais nacionais e 
internacionais de autoridades, membros e servidores, salvo situações 
excepcionais devidamente justificadas. 
Art. 8º As reuniões continuarão a ser realizadas preferencialmente por 
plataformas eletrônicas. 
§1º Em caso de necessidade de realização de reuniões presenciais, 
deverá ser seguido todo o protocolo de distanciamento e higienização 
estabelecido no Anexo I da Portaria nº 276/2020. 
Art. 9º Serviços de Delivery ficam autorizados, com a recepção dos 
produtos de modo individualizado e na parte externa das instalações 
do TCE-PI. 
Art. 10. O Funcionamento da cantina será autorizado, mantendo as 
medidas de segurança relativas às áreas de serviços internos e 
externos ao ambiente de preparação de alimentos. 
Art. 11. A utilização dos demais espaços de uso coletivo como 
auditório, biblioteca, salas da Escola de Contas, entre outros, 
continuará suspensa. 
Art. 12 . O funcionamento do Setor de Serviços Integrados de Saúde 
se dará na forma prevista no Anexo I da Portaria nº 276/2020. 
Art. 13. A sessões do Plenário e das Câmaras continuarão a ser 
realizadas de forma virtual nos termos da Resolução TCE/PI nº 
07/2020. 
§1º Os prazos processuais e a aplicação de multas por atraso nas 
prestações de contas continuarão com seu fluxo normal.  
Art. 14. Continua permitida a realização de inspeções que impliquem 
ou não em viagens, devendo nestes casos serem redobrados os 
protocolos de higiene e testagem. (...) 

 
Em paralelo a essas disposições, cabe informar que o TCE-PI, por 

meio da Resolução nº 07/2013, permite já há longa data o regime de 
teletrabalho de forma ordinária, com acréscimo de produtividade de 30% e 
comparecimento mínimo de apenas 25% dos dias de trabalho, até o limite de 
30% dos servidores efetivos de cada unidade. 

 
Atualmente há por volta de 30 servidores no TCE-PI nessa 

situação, o que, além de diminuir a quantidade de pessoas em circulação, 
oportuniza aos servidores que não se sintam confortáveis um regime de trabalho 
mais flexível.  

 
Logo, TCE/PI possui 613 servidores, dos quais 200 permanecem 

em teletrabalho por serem de grupos de riscos e outros 30 em teletrabalho 
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ordinário pela resolução acima citada, de forma que já há uma redução 
substancial da lotação das salas. 

 
Ainda assim, caso em alguma das salas não seja possível o 

distanciamento mínimo, há outras salas desocupadas para serem usadas, eis que 
as atividades da Escola de Contas e Biblioteca continuam suspensas. 

 
Resta evidente, portanto, que o TCE/PI tem adotado as melhores 

práticas em vias da construção de um ambiente de trabalho seguro com a 
necessária mitigação dos riscos de contágio pela COVID-19. 

 
2.3. DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES LEGAIS  

 
Consoante destacado nas considerações previas às portarias, as 

determinações de retorno do TCE-PI estão amparadas pelo forte escudo da 
legalidade, eis que obedeceram estritamente a todos os normativos ligados à 
questão. 

 
Nesse sentido, tem-se o art. 5º, §2º, do Decreto Municipal nº 

19.922/2020, segundo o qual a partir de 14/09 as atividades de 
Administração Pública já estão autorizadas a retornar com teto operacional 
completo de sua capacidade. 

  
E a nível estadual há art. 3º do Decreto Estadual nº 

19.140/2020 que dispõe que “Obedecidas as normas técnicas com medidas de 
prevenção e controle da disseminação da covid-19, compete a cada Poder, 
órgão independente ou ente federativo dispor sobre a organização dos seus 
serviços para atividades presenciais a partir de 10 de agosto de 2020”. 

 
Com efeito, em 26 de outubro, data de retorno determinada 

pela Portaria nº 403/2020, não havia qualquer restrição legal ao 
funcionamento presencial do TCE-PI, seja a nível estadual ou municipal. 

 
2.4. DAS ALEGAÇÕES DA IMPETRANTE 
2.4.1. DA SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA ÀS RECOMENDAÇÕES DA OMS E 

COMISSÕES DE SAÚDE 
 

A Associação impetrante alega de modo genérico que o ato do 
TCE/PI seria arbitrário por estar desobedecendo supostas recomendações da 
Organização Mundial de Saúde – OMS e das Comissões de Saúde em razão de 
que “ainda não é o momento do retorno completo das atividades, sendo o 
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isolamento social e o distanciamento social ainda os melhores meios de evitarmos 
um alto índice de mortes”. 

 
Ocorre que não foi mencionado na petição ou trazido aos autos 

qualquer indicação objetiva de atos normativos, recomendações ou protocolos 
específicos a fundamentar tal afirmação. 

 
Ainda assim, afigura-se claro que as determinações do TCE/PI 

estão alinhadas às melhores práticas no combate à Covid-19. 
 
Ora, todos os protocolos de segurança foram estabelecidos pela 

Comissão de Preparação ao Retorno Presencial, a qual é formada por 
representantes do Setor Médico, à luz da orientações da Organização Mundial 
de Saúde. 

 
Outrossim, conforme exposto no tópico anterior, o TCE/PI segue 

estritamente os normativos estaduais e municipais sobre a questão, os quais, por 
óbvio, seguem as orientações das autoridades de saúde de cada ente. 

 
2.4.2. DO DIREITO À SAÚDE 

 
A impetrante argumenta que a Portaria nº 403/2020 viola os 

arts. 6º e 196 da Constituição Federal por impor restrição indevida ao direito à 
saúde dos servidores e seus familiares. 

A este respeito, importa destacar que o Direito à Saúde não se 
impõe de forma absoluta, mas deve ser concretizado mediante balizamento com 
outros valores também caros à ordem social como a prestação dos serviços 
públicos de forma eficiente e até mesmo a igualdade.  

 
Destarte, não se desconsiderando o papel proeminente da saúde, 

principalmente na situação atual de Pandemia, é preciso levar em conta a 
necessidade de prestação dos serviços públicos pelo TCE-PI, que também 
guardam papel especial neste momento de elevados gastos públicos em razão 
da pandemia.  

 
Pelas informações alhures expostas, já está devidamente 

demonstrado que a 3ª fase de retorno ao expediente presencial cumpre com 
todos os normativos que regem a matéria e segue as melhores práticas de 
mitigação dos riscos de contaminação pela COVID-19. 

 
Dessa forma, exsurge cristalino que as violações alegadas pela 

Impetrante, na verdade, se tratam de restrições mínimas ao Direito à Saúde, que 
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não se traduzem em qualquer ilegalidade, tendo-se em vista a necessidade de 
prestação dos serviços públicos constitucionalmente incumbidos às Cortes de 
Contas. 

 
Noutra via, é válido fazer a nota de que os direitos invocados 

pela Impetrante se aplicam a todos os cidadãos de uma forma geral e não 
apenas a servidores públicos, pelo que se questiona à luz do princípio da 
igualdade: se todos os estabelecimentos comerciais estão em pleno 
funcionamento com os devidos protocolos de segurança – inclusive sem qualquer 
restrição a trabalhadores em grupos de riscos – por que os serviços públicos 
também não poderiam retornar? 

 
2.4.3. DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES 

 
 
Outro argumento esposado no mandamus é que não houve 

alteração no quadro fático que impôs o trabalho remoto, pelo que deveria ser 
aplicada a teoria dos motivos determinantes para caracterizar a ilegalidade da 
portaria questionada. 

 
Para tanto, sustenta que o Plano de Retorno das Atividades 

Presenciais no TCE/PI indica que a última etapa do retorno se daria com rodízio 
de 50% dos servidores trabalhando 3 dias numa semana e os outros 50% 2 
dias, com alternância na semana seguinte. 

 
Ocorre, V.Exª., que, conforme afirmado na própria peça 

vestibular, o plano seria reavaliado a cada 14 dias e tal sistemática de 
trabalho já fora adotada pela Portaria nº 349/2020 no período de 21 de 
setembro a 26 de outubro de 2020. 

 
Noutra via, por imperativo lógico, a última etapa de retorno não 

pode ser tal sistemática, mas sim o retorno integral, inclusive dos servidores de 
grupos de riscos, o que ainda não ocorreu. 

 
E mesmo que se entenda da forma pleiteada pela Impetrante, 

não se pode olvidar que tal Plano de Retorno tem caráter de orientação, não 
vinculando a tomada de decisão do TCE-PI.  

 
2.4.4. DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO TCE 
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Vez que todos os fatos e argumentos delineados na presente 
peça de informação evidenciam a legalidade da Portaria nº 403/2020, as 
pretensões da Associação esbarram na intransponível barreira da autonomia 
administrativa do TCE-PI, eis que, como órgão independente a nível 
constitucional, lhe cabe a plena direção de seu regime de funcionamento interno. 

 
Nesse sentido, cumpre noticiar que também o Sindicato dos 

Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí buscou impugnar a Portaria 
nº 403/2020 por meio de pedido de Tutela Antecipada Antecedente junto à 1ª 
Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina-PI, tendo sido 
indeferido o pedido de liminar sob o seguinte argumento: 

 
“Por ter sua própria autonomia administrativa, financeira, 
orçamentária, bem como ser dotado de prerrogativas 
parecidas com o Poder Judiciário, penso ser indevida 
intromissão do juiz em assuntos internos e de organização do 
Tribunal de Contas” 

 
Dessa forma, conquanto seja trazido na exordial o exemplo do 

TJ-PI que determinou a extensão do regime de rodízio de seus servidores até 19 
de dezembro de 2020, tal situação não traz qualquer condicionamento ao TCE-
PI o qual, respeitando a legalidade, goza de plena autonomia administrativa 
para definir seu regime de trabalho. 

 
Assim, firmes nestas considerações e informações espera-se: seja 

indeferida a liminar vindicada pelo impetrante; e seja, no mérito, declarada 
improcedente a ação mandamental em apreço. 

 
Teresina (PI), 28 de outubro de 2020. 
 
 

(assinado eletronicamente) 
Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva 

Presidente do TCE/PI 
 
 

(assinado eletronicamente) 
José Pereira Liberato 

Auditor de C. Externo-Área Jurídica 
Advogado - OAB/PI 2.567 
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