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Excelentíssimos Senhores Desembargadores 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Brasília - DF 
 

 

 
Assunto: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público | Servidor 

Público Civil | Jornada de Trabalho (10287) 

 

Ementa: Constitucional e Administrativo. Servidor Público. Direito à saúde. 

Coronavírus. Transmissão em larga escala. Continuidade do expediente. 

Exposição desnecessária. Teletrabalho ou liberação.  

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

AVALIADORES FEDERAIS EM MINAS GERAIS – ASSOJAF/MG, CNPJ nº 

65.162.869/0001-88, com domicílio em Belo Horizonte-BH, Rua São Paulo, 1106, 

8º andar, Centro, CEP 30170-131, endereço eletrônico < contato@assojafmg.org.br>, 

por seus procuradores regularmente constituídos (procuração anexa), que recebem 

intimações e notificações em Brasília-DF, no SAUS, Quadra 5, Bloco N, salas 212 a 

217, Edifício OAB, endereço eletrônico <publica@servidor.adv.br>, com suporte no 

artigo 5º, inciso LXIX e LXX, b, ambos da Constituição da República, Lei nº 12.016, 

de 2009, e inciso VI do artigo 21 da LOMAN, impetra MANDADO DE 

SEGURANÇA com pedido de MEDIDA LIMINAR contra o PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 1ª REGIÃO, que recebe notificações em 

Brasília – DF, no edifício Sede I, SAU/SUL Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais 

Superiores, CEP 70070-900, autoridade pública vinculada à UNIÃO1, com suporte 

nos fatos e fundamentos jurídicos seguintes: 

 

1. DO OBJETO E DA LEGITIMIDADE 
 

O impetrante congrega Oficiais de Justiça vinculados a esta 

Administração e age em favor da categoria para que seja viabilizado o teletrabalho 

(home-office) para todos os substituídos, e que sejam dispensados do comparecimento 

no órgão aqueles cujo trabalho à distância se mostre inviável, enquanto não for 

cessado o quadro de pandemia causado pela transmissão do Coronavírus (Covid-19). 

 

É que, não obstante as medidas adotadas pela autoridade coatora, 

através da Resolução PRESI 9953729, de 17 de março de 2020, do Presidente do TRF 

da 1ª Região, a categoria permanece numa rotina de trabalho que lhe impõe severo e 

desnecessário risco à saúde, posto que, sem prejuízo à quantidade e à qualidade dos 

serviços, deveriam fazer as suas tarefas à distância ou serem liberados, suspendendo-

se as expedições de mandados judiciais e estabelecendo-se apenas as intimações 

                                                           
1 Nos termos do artigo 6º da Lei 12.016/2009. 

mailto:publica@servidor.adv.br
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eletrônicas, sem discricionariedade dos gestores para escolherem quais atividades 

seriam realizadas à distância. 

 

Trata-se, portanto, da defesa de interesse ou direito coletivo2 da 

categoria sintetizada na entidade sindical ou, pelo menos, de interesse ou direito de 

parte da mesma categoria;3 senão, de direitos individuais homogêneos dos servidores 

interessados, porque “decorrentes de origem comum”,4 hipóteses que, 

indistintamente, legitimam extraordinariamente a entidade à impetração, conforme 

autoriza a Constituição da República, nos termos do artigo 8º, III, que lhe atribui “a 

defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas”, e artigo 5º, LXX, b; que assegura a impetração 

de mandado de segurança coletivo à “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”. No mesmo sentido o artigo 

21, caput e parágrafo único, II, da Lei 12.016, de 2009,5 bem como a súmula 630 do 

                                                           
2 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, II, da Lei 8.078, de 1990, está-se diante de um interesse ou direito 
coletivo quando “todos os co-titulares dos direitos mantêm relações jurídicas ou vínculos jurídicos formais com 
a parte contrária, ou seja, a parte contra a qual se dirige a pretensão ou o pedido” ou em razão “de uma relação 
jurídica base que une os sujeitos entre si, de modo a fazer com que eles integrem grupo, classe ou categoria 
diferenciada de pessoas determinadas ou determináveis com interesses convergentes sobre o mesmo bem 
indivisível (jurídica ou faticamente), independente de manterem ou não vínculo jurídico com a parte contrária”, 
conforme leciona Alcides A. Munhoz da Cunha (Evolução das Ações Coletivas no Brasil. Revista de Processo, 
n. 77, 1995, p. 229). Pedro Lenza (Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, RT, 2003, p. 71), explica 
sobre a indivisibilidade dos bens sobre os quais convergem os interesses coletivos: “Em relação aos interesses 
coletivos, a indivisibilidade dos bens é percebida no âmbito interno, dentre os membros do grupo, categoria ou 
classe de pessoas. Assim, o bem ou interesse coletivo não pode ser partilhado internamente entre as pessoas 
ligadas por uma relação jurídica-base ou por um vínculo jurídico; todavia externamente, o grupo, categoria ou 
classe de pessoas, ou seja, o ente coletivo, poderá partir o bem, exteriorizando o interesse da coletividade.” 
3 A possibilidade de proteção coletiva dos direitos e interesses de parte da categoria representada pela entidade 
de classe é afirmada na Súmula 630 do Supremo Tribunal Federal: “A entidade de classe tem legitimação para 
o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva 
categoria.” 
4 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, III, da Lei 8.078, de 1990, está-se diante de direitos individuais 
homogêneos, quando um direito eminentemente individual foi erigido à categoria de interesses metaindividuais 
meramente para fins de tutela coletiva. A transindividualidade do direito individual homogêneo é legal ou 
artificial. Pode-se dizer “acidentalmente coletivos” os direitos individuais homogêneos, porquanto os sujeitos 
são perfeitamente identificados ou identificáveis e a união entre aqueles coletivamente tutelados decorrerá de 
uma situação fática de origem comum a todos. Pedro Lenza (Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, 
RT, 2003, p. 71) entende que os interesses individuais homogêneos “caracterizam-se por sua divisibilidade 
plena, na medida em que, além de serem os sujeitos determinados, não existe, por regra, qualquer vínculo 
jurídico ou relação jurídica-base ligando-os”; ao passo que Ada Pellegrini Grinover (Código de Defesa do 
Consumidor comentado, 7. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 813) posiciona-se em sentido contrário: “Isso 
significa, no campo do direito processual, que, antes das liquidações e execuções individuais (…), o bem 
jurídico objeto de tutela ainda é tratado de forma indivisível, aplicando-se a toda a coletividade, de maneira 
uniforme, a sentença de procedência ou improcedência.” 

5 Nos termos do artigo 21, caput e parágrafo único, II, da Lei 12.016, de 2009: “Art. 21. O mandado de segurança 
coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus 
interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou 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. Parágrafo 
único.  Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser: I - coletivos, assim entendidos, 
para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica; II - individuais homogêneos, 
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Supremo Tribunal Federal.6 

 

Com efeito, para a impetração coletiva, do sindicato é inexigível a 

apresentação de autorização dos associados, nos termos da Súmula 629 do Supremo 

Tribunal Federal.7 

 

2. DO CONHECIMENTO 

 

Trata-se de interesse que pode ser protegido mediante mandado de 

segurança, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição,8 bem como do artigo 1º 

da Lei 12.016, de 2009,9 pois, além de não serem cabíveis os habeas corpus e o 

habeas data, visa a proteger direito líquido e certo dos servidores filiados, ante a 

evidente ameaça de violação a direito líquido e certo. 

 

Além disso, é evidente a legitimidade passiva da autoridade coatora 

indicada, eis que editou o ato que é abusivo e ilegal por ignorar as medidas protetivas 

à saúde dos substituídos, senão porque possui competência orgânica para cumprir 

com as ordens mandamentais solicitadas ao final. 

 

Ainda, não há que se falar em prazo decadencial, já que entre os atos. 

(c)omissivos discutidos adiante e a impetração não transcorreu o prazo de 120 dias, 

previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016, de 200910. 

                                                           
assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica 
da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.” 
Está-se diante de direitos individuais homogêneos, quando um direito eminentemente individual foi erigido à 
categoria de interesses metaindividuais meramente para fins de tutela coletiva. A transindividualidade do direito 
individual homogêneo é legal ou artificial. Pode-se dizer “acidentalmente coletivos” os direitos individuais 
homogêneos, porquanto os sujeitos são perfeitamente identificados ou identificáveis e a união entre aqueles 
coletivamente tutelados decorrerá de uma situação fática de origem comum a todos. Pedro Lenza (Teoria Geral 
da Ação Civil Pública. São Paulo, RT, 2003, p. 71) entende que os interesses individuais homogêneos 
“caracterizam-se por sua divisibilidade plena, na medida em que, além de serem os sujeitos determinados, não 
existe, por regra, qualquer vínculo jurídico ou relação jurídica-base ligando-os”; ao passo que Ada Pellegrini 
Grinover (Código de Defesa do Consumidor comentado, 7. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 813) 
posiciona-se em sentido contrário: “Isso significa, no campo do direito processual, que, antes das liquidações 
e execuções individuais (…), o bem jurídico objeto de tutela ainda é tratado de forma indivisível, aplicando-se 
a toda a coletividade, de maneira uniforme, a sentença de procedência ou improcedência.” 
6 Súmula 630 do STF: “A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a 
pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”. 
7 Súmula 629, do STF: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos 
associados independe da autorização destes.” 
8 Constituição de República: Art. 5º (…) 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; (…)” 
9 Lei 12.016, de 2009: “Lei 12.016, de 2009: “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 do 
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.” 
10 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 213/STJ. 
INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. 
MANDADO DE SEGURANÇA DE CARÁTER PREVENTIVO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. 

PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 4. O pleito no sentido de que o fisco municipal se 
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3. DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

 

Em que pese ser publica e notória a gravidade da doença, sem 

tratamento pontual e definitivo, com orientação da Organização Mundial da Saúde 

para o não contato com o público e aglomerações11, e com o preocupante 

reconhecimento do Ministério da Saúde de que “não existe tratamento específico para 

infecções causadas por coronavírus humano”12, os servidores permanecem realizando 

suas atividades no órgão, sendo obrigados a se deslocarem por variados trajetos para 

chegar ao trabalho, passando por pessoas de procedências desconhecidas, além da 

proximidade com colegas durante o expediente, o que deverá agravar o quadro de 

transmissão do vírus.  

 

Os dados são alarmantes. Segundo informações resumidas abaixo 

apresentadas pelo Ministério da Saúde, é exponencial o crescimento das infecções, 

inclusive com comprovação de transmissões comunitárias, sendo que a previsão é de 

agravamento desse quadro no mínimo até o segundo semestre de 2020, mas as 

estruturas de saúde no Brasil não possuem capacidade para comportá-lo: 

 
Número de casos de coronavírus confirmados no Brasil sobe para 291 

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirma a primeira morte por 

Covid-19 em São Paulo, durante entrevista à imprensa 

Casos suspeitos subiram quase quatro vezes; país registra 1ª morte 

Publicado em 17/03/2020 - 16:36 Por Jonas Valente - Repórter Agência Brasil - 

Brasília 

Atualizado em 17/03/2020 - 18:04 

Após registrar a primeira morte pelo novo coronavírus hoje (17), a atualização do 

Ministério da Saúde registrou 291 casos, contra 234 identificados ontem. 

A maior diferença se deu nos casos suspeitos, que pularam de 2.064 para 8.819, 

quase quatro vezes. São Paulo segue liderando, com 164 casos. O estado vem 

seguido do Rio de Janeiro (33), Distrito Federal (22), Pernambuco (16) e Rio 

Grande do Sul (10). Também possuem casos Santa Catarina e Minas Gerais 

(sete), Goiás e Paraná (seis), Ceará (cinco), Sergipe e Mato Grosso do Sul 

(quatro), Bahia (três) e Amazonas, Rio Grande do Norte, Alagoas e Espírito Santo 

(um). 

"A diferença dos casos suspeitos é porque existia em vários estados e que não 

estavam sendo validados muito provavelmente a checagem manual. Afirmamos 

que era melhor utilizar o sistema automatizado. Mas é mais importante mostrar 

aumento de notificação do que ficar só nos 2 mil casos", afirmou Júlio Croda, da 

                                                           
abstenha de lançar o tributo, utilizando-se, para tanto, de alíquotas progressivas, possui caráter preventivo, 
pelo que não há que se falar em prazo decadencial. Em idêntica direção: REsp 1.056.706/DF, Rel. 
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2010; AgRg no Ag 1.160.776/RJ, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2009. 5. A devolução dos autos à origem é medida que se impõe, uma 

vez que o Tribunal a quo não se manifestou sobre a matéria de fundo em razão do acolhimento da questão 
prejudicial de mérito. (...) (REsp 1474606/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
19/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifou-se) 
11 Disponível em <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public> 
12 Disponível em < http://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#transmissao> 
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equipe do Ministério da Saúde, na entrevista coletiva concedida sobre o balanço 

do dia. 

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou a primeira morte por 

Covid-19 em São Paulo. "Em quase 300 casos tivemos primeiro óbito. Não 

podemos falar isso porque podemos ter seis óbitos amanhã. Não temos condição 

de falar a letalidade. Brasil é um país jovem, vamos ver como isso funciona", 

declarou. 

Em relação aos casos suspeitos, São Paulo possui 5.047, seguido por Rio de 

Janeiro (859), Minas Gerais (563), Bahia (354), Rio Grande do Sul (300) e 

Distrito Federal (253). A região com menor número de suspeitas continua a sendo 

a Norte (96), enquanto a com mais pessoas em investigação é a Sudeste (6.538). 

Os casos descartados somam 1.899. 

Do total, 57% são casos importados (aqueles contraídos fora do país), 32% são 

oriundos de transmissão local (adquiridos de pessoas que foram infectadas fora 

do país) e 12% são resultado de transmissão comunitária (quando as autoridades 

não conseguem identificar a cadeia de infecção e o primeiro paciente ou quando 

já ultrapassou a quinta geração da rede de contágio). Outros 2% ainda estão em 

investigação. 

Aumento de casos nos próximos meses 

A avaliação apresentada pelo ministério é que a situação deve piorar nos 

próximos meses, com aumento dos casos. A situação, se adotadas as medidas 

e recomendações, só deve resultar em um alívio do quadro no segundo 

semestre. 

“Vamos passar 60 a 90 dias de muito estresse. Para que quando chegar no fim de 

julho entra no plateau [estabilidade]. Em agosto e setembro podemos estar 

voltando [a normalidade] desde que construamos a imunidade de mais de 50% 

das pessoas”, projetou Mandetta. 

O ministro ponderou que com o aumento das iniciativas de distanciamento social 

é preciso ter atenção para não gerar impactos prejudiciais. “Temos que ter 

cuidado com medidas restritivas que impeçam abastecimento de grandes eixos. 

Temos que tomar medidas mas sem causar mais problemas”, ponderou. 

Procedimentos à força 

Na entrevista coletiva, representantes do Ministério da Saúde responderam a 

questionamentos sobre a portaria publicada hoje pela pasta em conjunto com o 

Ministério da Justiça, que obriga a realização de procedimentos determinados por 

autoridades de saúde e autoriza o emprego de forças policiais para isso. 

“Ela deixa claro situações em que isso deve ocorrer, como vacinação, exame e 

isolamento. Se cumprimos o que está no regulamento, é para que não haja abusos. 

O que esperamos com a portaria é a não necessidade de a cada momento 

tenhamos que acionar o judiciário para obter êxito. Enquanto perdemos tempo e 

pessoa pode fazer um estrago”, respondeu o secretário executivo do ministério, 

João Gabbardo dos Reis. 

Testes de coronavírus 

Os representantes do ministério afirmaram que estão dialogando com a Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) e com laboratórios privados para ampliar a oferta de 

testes. Os exames foram apontados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como medida fundamental para evitar a disseminação do vírus nos países. A 

Fiocruz teria se comprometido a entregar mais 45 mil testes entre março e abril, 

e até 1 milhão de exames até os próximos quatro meses. Nos locais com 

transmissão comunitária, passarão a ser testados apenas pacientes internados. 



 

6 de 11 

 

A justificativa apresentada pelos integrantes do ministério foi que nessas 

situações (quando o vírus está mais disseminado e não há mais conhecimento 

sobre a cadeia de infecção) não há insumos para testar todas as pessoas, devendo 

privilegiar o foco nos casos mais graves. “Quando temos transmissão 

comunitária, temos que testar pessoas com síndrome respiratória aguda grave, 

quem vai ao hospital e população mais vulnerável, especialmente os idosos”, 

comentou a representante da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) no 

Brasil, Socorro Gross. 

Leitos nos hospitais 

Outra preocupação manifestada durante a entrevista foi com o número de 

leitos, uma vez que os existentes deverão ser insuficientes diante de um 

aumento da demanda. Para além dos dois mil leitos anunciados ontem, o 

secretário executivo informou que a equipe do órgão analisa alternativas 

para ampliar a oferta de estruturas como essa para atendimento aos caos. 

“Estamos estudando substituição de número de leitos que não teremos. E 

unidades que podem ser utilizada em contêineres, locais que poderão dar 

atendimento de menor complexidade, sem a necessidade do uso de um leito em 

um estabelecimento funcionante”, disse João Gabbardo dos Reis. 

Mais médicos 

O Ministério da Saúde informou que a inscrição de médicos no edital de seleção 

para contratação de 5,1 mil profissionais pelo programa Mais Médicos, prevista 

para encerrar hoje, será adiada até domingo, 18h. 

De acordo com o órgão, 5,2 mil candidatos já se inscreveram e 98% dos 

municípios já renovaram a adesão. Das mais de 5 mil vagas, 44% serão destinadas 

a capitais. Mas todos os perfis de municípios serão contemplados, incluindo os 

com menor renda. 

Veja na íntegra 

Primeira morte por Covid-19 no Brasil 

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou hoje (17) a primeira 

morte no país em decorrência do novo coronavírus. O paciente era um homem, 

de 62 anos, morador de São Paulo, que também tinha comorbidades como 

diabetes e hipertensão. Ele deu entrada em um hospital privado, não identificado, 

no sábado (14), e faleceu ontem (16). Os primeiros sintomas se manifestaram no 

dia 10 de março. O paciente não tinha histórico de viagem. Quatro óbitos estão 

sendo investigados em São Paulo por suspeita de infecção pelo novo coronavírus, 

Covid-19. A informação é do secretário de Saúde estadual de São Paulo, José 

Henrique Germann, e do infectologista David Uip, coordenador do Comitê de 

Contigência do Coronavírus em São Paulo. 

* Texto alterado às 18h04 para atualização do número de casos confrimados de 

coronavírus no Brasil.13 

 

Assim, não obstante as medidas adotadas pela administração deste 

órgão, a categoria permanece numa rotina de trabalho que lhe impõe severo e 

desnecessário risco à saúde, posto que, sem prejuízo à quantidade e à qualidade dos 

serviços, deveriam fazer as suas tarefas à distância. 

 

                                                           
13 Disponível em <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/numero-de-casos-de-coronavirus-
confirmados-no-brasil-sobe-para-291> 
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O ato abusivo e ilegal aqui combatido, portanto, é o descuido com a 

saúde do trabalhador, vez que o inciso XXII do artigo 7º da Constituição da República 

impõe ao Poder Publico e ao empregador o dever de “redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. 

 

Tendo em vista que a saúde nos locais de trabalho é considerada pelo 

inciso VIII do artigo 200 da Constituição da República como merecedora do mesmo 

conjunto de normas protetivas aos demais componentes do meio ambiente14, por 

consequência, a Administração pecou ao não observar o princípio da precaução15 

que, nessa situação em que estão em jogo as vidas dos servidores, impõe a tomada 

imediata de todas as providências que lhes preserve a saúde. 

 

É o que consta do preâmbulo da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, promulgada pelo Decreto 2.519, de 1998:  

 
[...] Observando também que, quando exista uma ameaça de redução ou perda 

substancial da diversidade biológica, não deve ser invocada a falta de completa 

certeza científica como razão para adiar a tomada de medidas destinadas a evitar 

ou minimizar essa ameaça. 

 

Entre a continuidade do serviço e a vida do servidor não há que se 

falar em ponderação, vez que o caput do artigo 5º estipula a precedência da 

“inviolabilidade do direito à vida”, razão pela qual não há como escalonar de forma 

homeopática as medidas de precaução, como pretende a Administração: é preciso 

encerrar imediatamente o contato não apenas com o publico externo, mas também 

entre os frequentadores internos (!).  

 

No entanto, a conciliação entre tais mandamentos seria plenamente 

possível caso o administrador tivesse agido com razoabilidade para com a categoria. 

Se é necessária a manutenção dos serviços, a continuidade do contato físico entre 

servidores e jurisdicionados não o é, pois pode ser adequadamente substituída pelo 

teletrabalho16, que não importa em perda de quantidade ou qualidade.  

 

Bem por isso, com base nas experiências positivas com o 
                                                           
14 Constituição da República: Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: [...] VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
15 Segundo o Princípio 15 da Declaração do Rio/92, o princípio da precaução funciona para que “o ambiente 
seja protegido, serão aplicadas pelos Estados, de acordo com as suas capacidades, medidas preventivas. 
Onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis, não será utilizada a falta de certeza científica total 
como razão para o adiamento de medidas eficazes, em termos de custo, para evitar a degradação ambiental". 
16 Que, segundo a Convenção OIT 177, significa: Artículo 1 A los efectos del presente Convenio: (a) la expresión 
trabajo a domicilio significa el trabajo que una persona, designada como trabajador a domicilio, realiza: (i) en 
su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador; (ii) a cambio de 
una remuneración; (iii) con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones 
del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados 
para ello, a menos que esa persona tenga el grado de autonomía y de independencia económica necesario 
para ser considerada como trabajador independiente en virtud de la legislación nacional o de decisiones 
judiciales; 
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teletrabalho, e principalmente porque o PJe massificou a informatização do trabalho 

no Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 227, de 2016 que 

regulamentou o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário, possibilitando para todas 

as atividades internas (como é o caso do atendimento e do trânsito interno entre 

servidores) com a adequação do nível de produtividade: 

 
Art. 1º As atividades dos servidores dos órgãos do Poder Judiciário podem ser 

executadas fora de suas dependências, de forma remota, sob a denominação de 

teletrabalho, observadas as diretrizes, os termos e as condições estabelecidos 

nesta Resolução.  

  

Parágrafo único. Não se enquadram no conceito de teletrabalho as atividades que, 

em razão da natureza do cargo ou das atribuições da unidade de lotação, são 

desempenhadas externamente às dependências do órgão.  

  

Art. 2º Para os fins de que trata esta Resolução, define-se:  

  

I – teletrabalho: modalidade de trabalho realizada de forma remota, com a 

utilização de recursos tecnológicos;  

II – unidade: subdivisão administrativa do Poder Judiciário dotada de gestor;  

III – gestor da unidade: magistrado ou servidor ocupante de cargo em comissão 

responsável pelo gerenciamento da unidade;  

IV – chefia imediata: servidor ocupante de cargo em comissão ou função 

comissionada de natureza gerencial, o qual se reporta diretamente a outro servidor 

com vínculo de subordinação.  

  

Art. 3º São objetivos do teletrabalho:  

  

I – aumentar a produtividade e a qualidade de trabalho dos servidores;  

II – promover mecanismos para atrair servidores, motivá-los e comprometê-los 

com os objetivos da instituição;  

III – economizar tempo e reduzir custo de deslocamento dos servidores até o local 

de trabalho;  

IV – contribuir para a melhoria de programas socioambientais, com a diminuição 

de poluentes e a redução no consumo de água, esgoto, energia elétrica, papel e de 

outros bens e serviços disponibilizados nos órgãos do Poder Judiciário;  

V – ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de 

deslocamento;  

VI – aumentar a qualidade de vida dos servidores;  

VII – promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da 

eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade;  

VIII – estimular o desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a inovação;  

IX – respeitar a diversidade dos servidores;  

X – considerar a multiplicidade das tarefas, dos contextos de produção e das 

condições de trabalho para a concepção e implemento de mecanismos de 

avaliação e alocação de recursos.   

 

O próprio Conselho Nacional de Justiça, nesse momento de 

pandemia, determinou aos Tribunais a ampla utilização do teletrabalho, conforme a 

Resolução 313, de 2020 (anexa). 
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Portanto, é abusiva e ilegal a (c)omissão da Administração que 

mantém os servidores em exposição desnecessária, especialmente com o expediente 

interno, pelo que se impõe a concessão da ordem para que seja determinado à 

autoridade coatora a imediata liberação dos servidores para realizarem teletrabalho, 

senão, para aqueles cujo trabalho à distância seja inviável, que sejam liberados de 

comparecer no órgão, como medida de salubridade. 

 

4. DA MEDIDA LIMINAR 

 

A garantia de tutela jurisdicional tempestiva, nos termos do artigo 

5º, LXXVIII, da Constituição da República, assegura a todos, no âmbito judicial ou 

administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação. Só assim distribui-se o inevitável ônus do tempo do processo, a 

restar esta sobrecarga não apenas aos impetrantes (que, além de serem vítimas das 

ilegalidades, têm de suportar o tempo do processo), mas também às autoridades 

públicas impetradas (que geralmente aguardam sem pressa a solução do writ). 

 

Entre os meios que garantem a celeridade da tramitação processual 

está a concessão de medida liminar em mandado de segurança, verificadas a 

plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora da prestação jurisdicional, 

nos termos do inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 2009, que autoriza o juízo, ao 

despachar a inicial, a adotar comportamento que garanta os efeitos do pedido final, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia 

da medida, se deferida somente depois17. 

 

O fundamento relevante restou amplamente comprovado, eis que a 

vida dos servidores precede qualquer organização administrativa, sendo abusiva e 

ilegal a (c)omissão da autoridade coatora por insistir no deslocamento e convivência 

entre esses servidores, mesmo sendo possível o teletrabalho ou a liberação dos 

impossibilitados.  

 

Por sua vez, o perigo de dano é o mais evidente, considerando os 

dados já demonstrados sobre a pandemia do Coronavirus e as expectativas fundadas 

de que o número de transmissões no Brasil se eleve até o segundo semestre de 2020. 

 

Sendo assim, para evitar perecimento do próprio direito à vida, 

impõe-se a concessão dos pedidos que seguem, os quais não esbarram no plexo 

impeditivo de liminares contra a Fazenda Pública, vez que não incrementarão custos 

sensíveis à Administração. 

 

                                                           
17 Lei 12.016, de 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.” 
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5. PEDIDOS 

 

Ante o exposto, em favor dos substituídos, pede: 

 

(a) com urgência, a concessão da medida liminar, inaudita altera 

parte, para que seja determinado à autoridade coatora que viabilize o teletrabalho 

(home-office) para todos os substituídos, suspenda as expedições de mandados 

judiciais, estabelecendo-se apenas as intimações eletrônicas, e que dispense do 

comparecimento no órgão aqueles cujo trabalho à distância se mostre inviável ou não 

recomendável, enquanto não for cessado o quadro de pandemia causado pela 

transmissão do Coronavírus (Covid-19), suspendendo-se os efeitos, apenas que for 

incompatível com essa ordem mandamental, a Resolução PRESI 9953729, de 17 de 

março de 2020, do Presidente do TRF da 1ª Região; 

 

(b) seja determinada a notificação da autoridade impetrada, nos 

respectivos endereços indicados, para que preste as informações que entender 

necessárias, nos termos do artigo 7º, I, da Lei 12.016, de 2009; 

 

(c) concomitantemente, a cientificação do feito à Advocacia-Geral 

da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos para que, querendo, 

ingresse no feito, nos termos do artigo 7º, II, da Lei 12.016, de 2009; 

 

(d) findo o prazo a que se refere o artigo 7º, I, da Lei 12.016, de 2009, 

a intimação do representante do Ministério Público Federal, para que opine, nos 

termos do artigo 12 da mesma Lei; 

 

(e) no mérito, a concessão da segurança, para confirmar a medida 

liminar e para que seja determinado à autoridade coatora que viabilize o teletrabalho 

(home-office) para todos os substituídos, suspenda as expedições de mandados 

judiciais, estabelecendo-se apenas as intimações eletrônicas, e que dispense do 

comparecimento no órgão aqueles cujo trabalho à distância se mostre inviável ou não 

recomendável, enquanto não for cessado o quadro de pandemia causado pela 

transmissão do Coronavírus (Covid-19), anulando-se, apenas que for incompatível 

com essa ordem mandamental, a Resolução PRESI 9953729, de 17 de março de 2020, 

do Presidente do TRF da 1ª Região; 

 

(f) condenar a autoridade coatora ao pagamento das custas e despesas 

processuais; 

 

(g) a admissão dos meios de prova aceitos pelo direito, notadamente 

os documentos juntados; 
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(h) a atribuição à causa do valor de R$ 1.000,00 (mil reais); 

 

(j) por fim, a expedição das publicações em nome do advogado Rudi 

Meira Cassel, OAB/DF 22.256, nos termos do artigo 272, § 2º, do Código de 

Processo Civil, sob pena de nulidade,18 conforme a jurisprudência19. 

 

Brasília, 19 de março de 2020. 

 

 

Rudi M. Cassel 

OAB/DF 22.256 
 

                                                           
18 Código de Processo Civil: Art. 272. (…) § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação 
constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. 
19 “É inválida intimação efetuada em nome de apenas um dos advogados constituídos nos autos se existe 
pedido expresso para que a publicação seja realizada em nome de outro patrono.” (STJ, AgRg no Ag 1255432, 
ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24/08/2010, DJe 09/09/2010) 
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