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DECISÃO MONOCRÁTICA

 
MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 

PANDEMIA DE COVID-19. ISOLAMENTO SOCIAL. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES

ECONÔMICAS. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NÃO PREVISTOS COMO

ESSENCIAIS PELOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL. POSSIBILIDADE,

TODAVIA, DE FUNCIONAMENTO REMOTO – SEM ACESSO AO PÚBLICO – E

INDIVIDUAL – COM FUNCIONÁRIO ÚNICO POR TURNO. PREVISÃO PERMISSIVA

DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.548/2020. ISOLAMENTO SOCIAL RESPEITADO.

LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

 
1. DO MANDADO DE SEGURANÇA

 
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DE CONTADORES E

TÉCNICOS EM CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ - ASCONTEPI, em face de atos supostamente ilegais do 

GOVERNADOR DO ESTADO, do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, do PREFEITO MUNICIPAL DE

TERESINA e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS, 

que estariam impedindo o funcionamento dos escritórios de contabilidade no âmbito do Município e do Estado, durante a

pandemia de COVID-19.

 
Na inicial do mandamus (id. 1420231, pp. 01-19), a Impetrante alegou que: i) é parte legítima para a

impetração, pois representa judicial e extrajudicialmente os seus associados; ii) os impetrados têm legitimidade passiva,

pois o Governador e o Prefeito foram omissos ao não incluírem, expressamente, os escritórios de contábeis como

serviço essencial, ao passo que o Comandante Geral da Polícia e o Secretário da SEMCASPI são os responsáveis pela

execução das medidas restritivas ora impugnadas; iii) o Decreto Federal nº 10.282/2020, que regulamentou a Lei

Federal nº 13.979/2020, prevê como atividade essencial, que pode continuar a ser desenvolvida durante a pandemia de

COVID-19, “o assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às urgentes” (art. 3º, §1º,

XXXII), na qual se encaixa os serviços de contabilidade, imprescindíveis ao funcionamento das empresas e da

economia; iv) no âmbito estadual, o Decreto nº 18.901/2020 não previu a suspensão das atividades dos escritórios de

contabilidade, todavia, o Decreto nº 18.902/2020, que traz a lista as atividades essenciais aptas a continuarem

funcionando, também não o previu como tal, de modo que foi omisso; v) no município, o Prefeito editou o Decreto nº

19.540/2020, o qual também se omitiu quanto à essencialidade dos serviços de contabilidade; vi) diante da omissão, os

escritórios de serviço contábil têm sofrido represália por parte da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Teresina, que

têm fechado os estabelecimentos, mesmo aqueles que funcionam de portas fechadas, trabalhando apenas o
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proprietário; vii) tais atos são ilegais, pois praticados com abuso de poder; viii) os escritórios já estão funcionando 90%

em homeoffice, contudo, é impraticável o trabalho 100% nessa modalidade, pois, a um, em razão do volume de dados

transmitidos, dos certificados digitais e da obrigação de preservar o sigilo fiscal das empresas assistidas, faz-se

necessário o uso dos servidores localizados nos escritórios, que não seriam suportados pelos equipamentos

domésticos, e, a dois, alguns sistemas de prestação de contas do governos não permitem acesso remoto, apenas

instalação em máquinas; ix) os substituídos estão seguindo as medidas sanitárias recomendadas, tal como o controle

de acesso e a distância mínima de 2 (dois) metros entre todas as pessoas; x) é imprescindível a concessão da liminar,

tendo em vista que o serviço de contabilidade é essencial ao funcionamento da economia e à arrecadação de tributos.

 
Com base nisso, requereu: i) a concessão de liminar, a fim de que “as autoridades se abstenham de exigir

das empresas ora substituídas pelo sindicato impetrante, qualquer restrição para seu funcionamento, por ser

reconhecidamente atividade acessória das atividades listadas como essenciais, nos dispositivos citados nesta peça,

bem como se abstenham de praticar qualquer ato que possa impedir a prestação dos serviços pelas empresas que são

representadas pelo Sindicato Requerente” bem como que “se abstenham de obstar o funcionamento das empresas

filiadas, ou mesmo que impeçam a prestação dos serviços pelas mesmas efetivados, até o julgamento do mandamus,

uma vez que estão sendo cumpridas todas as medidas sanitárias recomendas pelas autoridades médicas competentes” 

(id. 1420231, pp. 18-19); ii) ao final, a confirmação da liminar e a concessão da segurança definitiva.

 
É o que basta relatar.

 
2. FUNDAMENTAÇÃO
 

 
O mandado de segurança é remédio heroico previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, antes

disciplinado pela Lei nº. 1.533/51, e, atualmente pela Lei nº. 12.016/09, cabível quando ocorrer a violação a direito

líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, praticada por ilegalidade ou abuso de poder de

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

 
Desta forma, para que seja cabível o mandamus, necessária a demonstração da violação do direito

líquido e certo alegado pela Impetrante, considerado, na clássica lição de Hely Lopes Meirelles, como aquele “que se

apresenta manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma

legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se

sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”, concluindo que, “em última análise,

direito líquido e certo é direito comprovado de plano.” (V. Mandado de Segurança, 2008, p. 38/39).

 
Portanto, para a admissão do writ, faz-se necessária a violação do direito líquido e certo, causado por ato

de autoridade, no exercício de atribuições de direito público, bem como a presença de prova pré-constituída a

demonstrar a violação ao direito, não se admitindo, ainda, qualquer dilação probatória.

 
No caso, a Impetrante apontou a violação a direito líquido e certo, causada pelas omissões dos atos

normativos prolatados pelo Governador do Estado e pelo Prefeito do Município de Teresina, bem como pelos

atos comissivos do Comandante Geral da Polícia Militar e do Secretário da SEMCASPI.

 
Outrossim, a Impetrante apresentou provas pré-constituídas de seu direito, as quais estão

devidamente arroladas em documentos de id. 1420236 a 1420269. Portanto, ao menos em tese, é possível o

processamento do presente mandamus.

 
Com relação à autoridade coatora, na esteira do escólio de Cássio Scarpinella Bueno, essa deve ser “a
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pessoa física que, em nome da pessoa jurídica à qual esteja vinculada, tenha poder de decisão, isto é, de desfazimento

do ato guerreado no mandado de segurança” (V. Mandado de Segurança, 2008, p. 22).

 
Observo que, no remédio em análise, as autoridades coatoras apontadas foram aquelas responsáveis os 

atos impugnados, estando, pois, correto o polo processual.

 
Ademais, embora alguns dos atos vergastados sejam decretos, há decisões desta corte no sentido de que

atos normativos de efeitos concretos podem ser objeto de impugnação por remédios constitucionais. Nesse sentido,

encontram-se os precedentes: TJPI | Mandado de Segurança Nº 07.002131-7 | Relator: Des. Francisco Antônio Paes

Landim Filho | Tribunal Pleno | Data de Julgamento: 03/03/2016; TJPI | Apelação Cível Nº 2010.0001.006926-1 | 

Relator: Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho | 3ª Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento:

20/07/2011.

 
Ato contínuo, verifico que o presente mandamus não foi alcançado pela decadência, porquanto não

transcorreu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

 
Por fim, a Impetrante cumpre os requisitos do art. 21, caput, da mesma, segundo o qual “o mandado de

segurança coletivo pode ser impetrado por (…) organização sindical, entidade de classe ou 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”.

 
Em reforço à desnecessidade de autorização especial, tem-se ainda a súmula nº 629 do Supremo

Tribunal Federal: “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados

independe da autorização destes”.

 
Por essas razões, a Impetrante preenche os requisitos para a propositura do presente Mandado de

Segurança.

 
Cumpre averiguar, neste momento processual, o cumprimento dos requisitos hábeis à concessão de

medida liminar em Mandado de Segurança, os quais estão previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, in litteris:

 
Lei nº 12.016/2009

 
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

 
(…)

 
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante

e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,

sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar

o ressarcimento à pessoa jurídica.

 
In casu, observa-se que os fundamentos relevantes alegados pela Impetrante são: i) a existência de

decreto federal que considera como essencial o serviço de “assessoramento em resposta às demandas que continuem

em andamento”, no que se inclui os serviços de contabilidade, que podem continuar funcionando presencialmente

durante a pandemia; ii) a omissão dos atos normativos estadual e municipal quanto à não inserção da atividade de

contabilidade como essencial; iii) a existência de atos abusivos por parte da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal,

que estão fechando os escritórios, mesmo aqueles que atuam a portas fechadas e com somente um funcionário; iv) a
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impossibilidade das atividades de contabilidade atuarem 100% (cem por cento) em teletrabalho, diante da necessidade

de utilização de equipamentos que somente se localizam em suas sedes.

 
Quanto aos dois primeiros pontos levantados, isto é, a previsão em decreto federal e a omissão dos

decretos estadual e municipal, entendo que não assiste razão à parte Impetrante.

 
Conforme dispõe o art. 23, II, da CF/88, “é competência comum da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios: (…) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas

portadoras de deficiência”. No mesmo sentido, diz o art. 24, XII, c/c art. 30, I e II, da CF/88, que “compete à União, aos

Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre (…) XII – previdência social, proteção e defesa da saúde

”, bem como “compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal

e a estadual no que couber”.

 
Diante disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada no último dia 16/04, referendou medida

cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, na ADI nº 6341, no qual este assentou que “a disciplina decorrente da

Medida Provisória nº 926/2020”, que deu nova redação ao artigo 3º da Lei federal 13.979/2020, “não afasta a tomada

de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 3. Defiro, em parte, a

medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência

concorrente” (STF, ADI 6341, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26/03/2020 – sem grifos no original).

 
Com isso, a Suprema Corte estabeleceu a possibilidade dos Estados e Municípios tomarem medidas

normativas e administrativas de restrição, porquanto configurado o interesse local.

 
Conforme notícia veiculada no site do STF, “a maioria dos ministros aderiu à proposta do ministro Edson

Fachin sobre a necessidade de que o artigo 3º da Lei 13.979/2020 também seja interpretado de acordo com a

Constituição, a fim de deixar claro que a União pode legislar sobre o tema, mas que o exercício desta

competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes. No seu entendimento, a possibilidade do

chefe do Executivo Federal definir por decreto a essencialidade dos serviços públicos, sem observância da

a u t o n o m i a  d o s  e n t e s  l o c a i s ,  a f r o n t a r i a  o  p r i n c í p i o  d a  s e p a r a ç ã o  d o s  p o d e r e s ”  (

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441447).

 
Isto posto, não restam dúvidas de que os Estados e Municípios podem determinar medidas mais

restritivas que as previstas no decreto Federal, prevendo que outras atividades, distintas das mencionadas no

referido ato normativo, fiquem suspensas durante a pandemia, no âmbito do seu território, por se tratar de

matéria de interesse estadual e local. Nessa seara, compete à União estabelecer apenas as medidas de restrição

de âmbito nacional.

 
Por oportuno, convém mencionar a súmula vinculante nº 38, que atribui aos Municípios a competência

para dispor sobre horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais situados em seu território, o que somente

reforça que a questão ora debatida, qual seja, funcionamento dos estabelecimentos comerciais durante a crise sanitária,

é de interesse local.

 
In casu, o Decreto Estadual nº 18.902/2020, vigente no momento, prevê, em seu artigo 1º, o seguinte:

 
Decreto Estadual nº 18.902/2020

 
Art. 1º. Fica determinada, a partir das 24 horas do dia 23 de março de 2020, a suspensão

de todas as atividades comerciais e de prestação de serviços no âmbito do Estado do

Piauí.
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§ 1º Ficam ressalvados da suspensão determinada no caput deste artigo, e desde que

assegurem o cumprimento das regras de proteção individual para empregados, servidores,

clientes ou fornecedores, os seguintes estabelecimentos e atividades, considerados

essenciais:

 

I - mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados, hipermercados, padarias, lojas de

conveniência e de produtos alimentícios;

II - farmácias, drogarias, produtos sanitários e de limpeza;

III – lavanderias;

IV - postos revendedores de combustíveis, distribuidoras de gás e borracharias;

V - hotéis, com atendimento exclusivo dos hóspedes;

VI - distribuidoras e transportadoras;

VII - serviços de segurança e vigilância.

VIII - serviços de alimentação preparada exclusivamente para sistema de entrega; 

IX - bancos, serviços financeiros e lotéricas.

X - serviços de telecomunicação, processamento de dados, call center e imprensa. 

Como se vê, o referido dispositivo previu, de forma clara, a suspensão de todas as atividades, com

exceção daquelas previstas no seu §1º, dentre as quais não enquadrou os serviços de contabilidade. Portanto, 

não há que se falar em lacuna do decreto estadual, posto que está claro que o mesmo, de forma intencional, não

considerou como essencial a referida atividade.

 
Do mesmo modo, o Decreto do Município de Teresina nº 19.548/2020 é expresso ao determinar, no art. 2º, 

caput, V, que “fica mantida a suspensão do funcionamento (…) dos demais estabelecimentos comerciais, industriais, de

serviços, de atividades de construção civil e de outras atividades que não sejam essenciais”.

 
As exceções estão previstas no art. 3º do mesmo diploma, que, mais uma vez, não mencionou a atividade

dos escritórios de contabilidade, o que leva à inevitável conclusão de que não apenas não a considerou como

essencial como também determinou a suspensão de seu funcionamento durante a crise sanitária, não havendo

que se falar em omissão legislativa.

 
Frise-se que a exclusão dos serviços de contabilidade do rol de atividades essenciais tem sido usual, posto

que, em outros locais do país, medidas semelhantes foram adotadas, a exemplo do Governo do Estado de São Paulo,

que manteve a proibição de funcionamento dos escr i tór ios de advocacia e contabi l idade. (Em:

https://vejasp.abril.com.br/cidades/sp-cancela-funcionamento-de-escritorios-de-advocacia-na-quarentena/)

 
Não obstante, pela leitura do Decreto Municipal de nº 19.548/2020, observa-se que o este no seu art. 2º, 

parágrafo único, permitiu, mesmo nas atividades suspensas, o “funcionamento dos setores administrativos, desde que

seja realizado remoto e individualmente”.

 
Destarte, ainda que fechados os escritórios de contabilidade, é possível que seus setores administrativos

funcionem, desde que preenchidos dois requisitos cumulativos: i) que a atividade seja remota, isto é, sem contato

com clientes ou acesso ao público – veja-se que o decreto não especificou que tal serviço não pode ser realizado dentro

do próprio estabelecimento, sendo consentâneo com o sentido empregado que tal hipótese seja possível; e ii) prestada 

individualmente, ou seja, com a presença de apenas um funcionário por vez no local.

 
Diante disso, ao menos no âmbito do Município de Teresina, a conduta da Polícia Militar e da Guarda Civil

Municipal, que estão a impedir o funcionamento dos escritórios de contabilidade, quando estes estão fechados e com

apenas um servidor trabalhando em expediente interno, afigura-se abusiva, pois desborda da previsão emanada pelo

próprio Prefeito no decreto supracitado.

 
Em outras palavras, embora seja válida, de uma forma geral, a suspensão do funcionamento dos
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escritórios de contabilidade, calcada no Decreto Estadual nº 18.902/2020 e no Decreto Municipal nº 19.548/2020, o fato

é que este último abriu uma exceção à regra da suspensão, ao permitir o trabalho, desde que remoto – a portas

fechadas, sem acesso ao público – e individual, com apenas um funcionário por turno no local.

 
Ressalte-se que essa medida, mesmo em contraposição com a necessidade de isolamento social, imposta

pela pandemia de COVID-19, não se caracteriza como desarrazoada, tendo em vista que, respeitado o limite de uma

pessoa por vez no estabelecimento, bem como as demais medidas sanitárias, não há incremento no risco de contágio

pela doença, pois não haverá contato com outros indivíduos.

 
Além disso, observa-se que isso atende, de forma suficiente, o pleito da Impetrante, posto que, na própria

exordial, aquela afirmou “cabe destacar que os escritórios de contabilidade estão 90% com trabalho home office” (id.

1420231, p. 11). Logo, se apenas 10% (dez por cento) do trabalho necessita ser presencial, a manutenção de apenas

um funcionário por turno é medida adequada e suficiente ao que foi requerido.

 
Em linhas de conclusão, cabe apenas ressaltar que essa possibilidade é aplicável somente no âmbito do

Município de Teresina, e não no território do Estado do Piauí como um todo, dado que não existe dispositivo permissivo

semelhante no Decreto Estadual nº 18.902/2020.

 
Para se deferir a extensão da medida aos demais municípios do Estado, seria necessário analisar todos os

decretos emanados pelos seus respectivos prefeitos, os quais, contudo, não foram arrolados como autoridades

coatoras, nem tiveram seus atos impugnados no presente mandamus. Tal solução foge, portanto, ao seu objeto deste 

remédio.

 
Por todo o exposto, verifica-se a presença de fundamento relevante, apto à concessão parcial do pleito

liminar, a fim de: i) permitir, somente no âmbito do Município de Teresina, que os escritórios de contabilidade funcionem,

a portas fechadas, de forma remota – sem acesso ao público ou contato com clientes – e com apenas um funcionário

por turno de trabalho, nos termos estabelecidos pelo art. 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 19.548/2020; ii) 

determinar que as autoridades coatoras se abstenham de impedir o funcionamento desses estabelecimentos, quando

estes estiverem cumprindo as duas condições acima expostas, sob pena de multa R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), para cada infração, limitada a R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais) para cada pessoa jurídica Ré.

 
Também observada a urgência no provimento liminar, tendo em vista que as atividades mencionadas

seguem prazos oficiais, tais como prazos para entrega de declarações fiscais e etc.

 
3. DECISÃO

 

 
 

Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar requerido, para: i) permitir, somente no

âmbito do Município de Teresina, que os escritórios de contabilidade funcionem, a portas fechadas, de forma

remota – sem acesso ao público ou contato com clientes – e com apenas um funcionário por turno de trabalho,

nos termos estabelecidos pelo art. 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 19.548/2020; ii) determinar que

as autoridades coatoras se abstenham de impedir o funcionamento desses estabelecimentos, quando estes

estiverem cumprindo as duas condições acima expostas, sob pena de multa R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), para cada infração, limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada pessoa jurídica Ré.
 

Determino, ainda: i) a notificação das autoridades coatoras, com urgência, para que tomem ciência

da presente decisão e para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações necessárias; ii) a ciência do

feito aos órgãos de representação judicial do Estado do Piauí e do Município de Teresina, enviando-lhes cópia

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito.
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
 

 
Teresina-PI, 29 de abril de 2020.

 
Des. FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM FILHO

Relator
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