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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR FEDERAL DA __ª JUIZ VARA DO TRABALHO 

DE SÃO PAULO /SP 

 

 

 

 

 

 

Restrição ilegal da participação de empregado para 

candidatura de Membro do Conselho 

Administrativo da CEAGESP. 

Infração a Lei 13.303/2016 e Lei 12.353/2010 

 

 

DISTRIBUIÇÃO  

URGENTE  

 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS CENTRAIS DE 

ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDBAST, 

entidade sindical de representação de trabalhadores, inscrita no CNPJ/MF sob nº 56.822.489/0001-

31, com sede na Av. Gastão Vidigal, n° 1.946 – ED.SED I – conjunto 10, Vila Leopoldina, São 

Paulo/SP, CEP 05314-000, na qualidade de substituto processual, vem, respeitosamente, a presença 

de Vossa Excelência, por seu advogado abaixo assinado (doc. anexo), com fundamento no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal e na Lei nº 12016/09, impetrar o presente 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

(com pedido de LIMINAR inaudita altera pars) 

 

contra ato coator abusivo e ilegal praticado pelo DIREITO PRESIDENTE DA COMPANHIA 

DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO, empresa pública nos termos 

do decreto nº 8.945/16, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 62.463.0005/0001-08, com sede na Cidade de São Paulo, na Avenida Dr. 

Gastão Vidigal, nº 1946, Vila Leopoldina, CEP: 05316-900, consoante restará cabalmente aduzido 

na espécie, impondo-se, antecipadamente, como lídima prestação jurisdicional, o deferimento da 

liminar e, ao final, a concessão da ordem pertinente, pelas razões de fato e de direito que passa a 

expor. 
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I – PRELIMINARMENTE – DA COMPETÊNCIA DA JUTIÇA DO TRABALHO PARA 

PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA.  

 

Trata-se de Mandado de Segurança interposto pelo SINDBAST, na 

qualidade de substituo processual dos empregados que laboram nas dependências dos CEAGESP - 

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo e foram impedidos de se canditarem 

para a eleição que definirá novo membro do Conselheiro Administrativo (CONSAD) representantes 

dos Empresados na Companhia Impetrada, em decorrência de ato praticado pelo Diretor Presidente 

Sr. Johnni Hunter Nogueira que, em patente infração a Lei 13.303/2016, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.495/2016 e a Lei 12.353/2010, determinou a alteração do Edital aprovado pela 

Comissão de Elegibilidade. 

 

Frise-se que a presente demanda tem como ponto fulcral a participação 

para representante no CONSAD de empregados do CEAGESP e das empresas 

Concessionárias que ali atuam em decorrência da sua qualidade de empregado. 

 

Outrossim, a atuação no cargo de representante do Conselho de 

Administração da CEAGESP é função remunerada, a luz do disposto na cláusula IV, item 5 do 

“Edital de Eleição do Representante dos Empregados no Conselho de Administração da 

CEAGESP”, ou seja, haverá a prestação de serviço sujeita a remuneração. 

 

Desta feita, não há dúvidas que o presente writ trata de questão que envolve 

de forma inequívoca relação de trabalho e suas implicações, restando a Justiça do Trabalho 

competente para processar e julgar a presente demanda, nos termos do artigo 114, incisos I e IV, da 

Constituição Federal, alterado pela emenda constitucional n º 45/2004.  

 

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito 

público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve; 

III – as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos 

e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 

IV – os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o 

ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; 

 

V – os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, 
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ressalvado o disposto no art. 102, I, o; 

VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 

relação de trabalho; 

VII – as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos 

empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; 

VIII – a execução de ofício das contribuições sociais previstas no art. 195, I, 

a e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; 

IX – outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da 

lei. 

...” 

 

Assim, requer-se seja processado e julgado o presente madamus, nos termos 

a seguir elucidados. 

 

II - DA SINOPSE FÁTICA 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a CEAGESP é empresa pública, cuja 

maioria do capital votante pertence à União Federal, em que pese ser sediada no Estado de São 

Paulo. 

 

Cumpre esclarecer que nas dependências do CEAGESP há atuação de 

empregados que foram investidos no cargo em que atuam, por meio de aprovação em concurso 

público, bem como empregados celetistas contratados pelas empresas que atuam dentro das 

dependências da CEAGESP, as quais exploram sua atividade nos “Boxes” cuja concessão se deu 

por meio de processo licitatório. 

 

O SINBAST ora Impetrante é a entidade de primeiro grau, integrante do 

sistema confederativo de representação sindical, conforme estabelece a Legislação em vigor e seu 

Estatuto, com base territorial no Estado de São Paulo e constituído para fins de estudo, 

coordenação, orientação, proteção, representação e defesa legal das categorias profissionais dos 

Empregados em Centrais de Abastecimento de Alimentos, dos trabalhadores que prestam serviços a 

terceiros em centrais e dos empregados no sistema de desenvolvimento agrícola, como é o caso da 

CEAGESP. 

 

Esclarecida a atuação de cada parte da relação, noticia-se que, em virtude do 

trazido pela Lei 13.303/2006, que dispõe sobre o Estatuto Social das empresas públicas no âmbito 
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da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios combinado com a Lei 12.353/2010 que 

dispõe sobre a participação de empregados no Conselho de Administração das referidas empresas, a 

CEAGESP adequou seu Estatuto Social para prever a inclusão de representante dos empregados no 

CONSAD, bem como emitiu a portaria 054/2018 (doc.anexo) que trouxe os procedimentos 

eleitorais e a criação de Comissão Eleitoral. 

 

Assim, o SINDBAST em defesa dos direitos de seus representados 

juntamente com a CEAGESP, nos termos do seu Estatuto Social, formaram o Comitê Eleitoral para 

que representante dos empregados pudessem participar do processo eleitoral para ocupar o cargo de 

membro do CONSAD. 

 

O referido comitê é formado por 3 (três) membros de cada parte, as quais, 

entre outras atribuições, elaboraram o certame de eleição do representante dos empregados no 

CONSAD, em observância ao disposto na Lei 13.303/2016 regulamentado pelo decreto nº 

8.945/2016 e Lei 12.353/2010. 

 

No entanto, em conduta patentemente antijurídica e contrária ao próprio 

Estatuo Social da CEAGESP, o seu Diretor Presidente Sr. Johnni Hunter Nogueira impôs a inclusão 

de regras de inelegibilidade aos empregados, as quais de forma indevida inviabilizaram a 

candidatura de muitos empregados interessados e ainda viciou o certame e todo o processo 

eleitoral. 

 

Ademais, além de inviabilizar a efetiva participação dos empregados na 

eleição em comento, em conluio com a Comissão Eleitoral passou a indeferir de forma 

arbitraria e sem observância dos termos da Lei e do Edital a candidatura de empregados que 

não eram de seu interesse e, habilitando para candidatura empregado, que também possuía as 

mesmas atribuições que fundamentaram a decisão e inelegibilidade do outro. 

 

Diante do evidente direcionamento arbitrário do Impetrado e parte da 

Comissão Eleitoral que, agindo em conluio com os interesses do Diretor Presidente e de forma 

autoritária passaram a impor suas decisões, o SINDBAST ora Impetrante, notificou o referido 

diretor, por meio do oficio nº 078/2018 (doc.anexo), a retirada da Comissão Eleitoral do CONSAD, 

dos membros da direção da Impetrante. 
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Desta forma, o ato coator perpetrado pelo Diretor Presidente da CEAGESP, 

Sr. Johnni Hunter Nogueira, está consubstanciado pela imposição de condição de inelegibilidade 

aos empregados ora substituídos que divergem do exposto no artigo 17 da Lei 13.303/2016, o que 

viciou o certame devendo o mesmo ser declarado nulo por meio do presente Writ, bem como seja 

concedida liminar para suspender a referida eleição que iniciou-se em 04 de outubro de 2018 com 

data final em 10 de outubro de 2018, impedindo a ocorrência de dano insanável aos empregados ora 

substituídos. 

 

Diante o exposto, e, em face da urgência que o caso requer, não restou 

alternativa ao Impetrante senão socorrer-se do Judiciário a fim de que seja prestada a lídima Justiça! 

 

III – DO DIREITO  

III.1 - DA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO  

 

O remediun iuris MANDADO DE SEGURANÇA é de recepção 

Constitucional e, o inciso LXIX, artigo 5º  da Constituição da República assim reza: 

 

“Art.5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

... 

Inciso 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.” 

 

Como se depreende dos fatos, em que pese ser atribuição da Comissão 

Eleitoral a elaboração de Edital, o qual traz as diretrizes e procedimento do processo eleitoral e 

admissão de candidatos representantes dos empregados para compor o quadro do Conselho 

Administrativo da CEAGESP, o Impetrante em conduta arbitraria com a finalidade de impor 

direcionamento ao certame e inviabilizar a candidatura de representantes dos empregados, impôs a 

inclusão de inelegibilidade aos empregados que pertencem ao Plano Gerencial de Empregados e 

Funções. 
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No entanto, a Lei 13.303/2016 que trata sobre o estatuto jurídico da empresa 

pública, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, na seção III que dispõe sobre o Administração, traz em seu artigo 

17 os requisitos para exercício como membro do Conselho de Administração e dispõe sobre as 

condições de inelegibilidade.  

 

Art. 17.  Os membros do Conselho de Administração e os indicados para 

os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-

presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de 

notório conhecimento, devendo ser atendidos, alternativamente, um dos 

requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e, cumulativamente, os 

requisitos dos incisos II e III:  

I - ter experiência profissional de, no mínimo:  
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a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da 

empresa pública ou da sociedade de economia mista ou em área conexa 

àquela para a qual forem indicados em função de direção superior; ou  

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:  

1. cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto 

social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia 

mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 

(dois) níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;  

2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou 

superior, no setor público;  

3. cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa 

pública ou da sociedade de economia mista;  

c) 4 (quatro) anos de experiência como profissional liberal em atividade 

direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou 

sociedade de economia mista;  

II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi 

indicado; e  

III - não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas 

do inciso I do caput do art. 1o da Lei Complementar no 64, de 18 de maio 

de 1990, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 135, de 

4 de junho de 2010.  

§ 1o  O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de 

suas subsidiárias poderá dispor sobre a contratação de seguro de 

responsabilidade civil pelos administradores.  

§ 2o  É vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a 

diretoria:  

I - de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a 

sociedade de economia mista está sujeita, de Ministro de Estado, de 

Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem 

vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de 

direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente 

estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo 

de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo;  

II - de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como 

participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho 

vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral;  

III - de pessoa que exerça cargo em organização sindical;  

IV - de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou 

comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer 

natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da empresa 

pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou 

sociedade em período inferior a 3 (três) anos antes da data de nomeação;  

V - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse 

com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou 
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da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade.  

§ 3o  A vedação prevista no inciso I do § 2o estende-se também aos 

parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas nele 

mencionadas.  

§ 4o  Os administradores eleitos devem participar, na posse e anualmente, 

de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de 

capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a 

Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas 

relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de 

economia mista.  

§ 5o  Os requisitos previstos no inciso I do caput poderão ser dispensados 

no caso de indicação de empregado da empresa pública ou da sociedade 

de economia mista para cargo de administrador ou como membro de 

comitê, desde que atendidos os seguintes quesitos mínimos:  

I - o empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de 

economia mista por meio de concurso público de provas ou de provas e 

títulos;  

II - o empregado tenha mais de 10 (dez) anos de trabalho efetivo na 

empresa pública ou na sociedade de economia mista;  

III - o empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da empresa 

pública ou da sociedade de economia mista, comprovando sua capacidade 

para assumir as responsabilidades dos cargos de que trata o caput. 

 

Como claramente se verifica, a Lei 13.303/2016 não traz em seus 

dispositivos impedimento da participação de empregados que fazem parte de Plano Gerencial de 

Empregados Comissionados e Funções para participarem do processo eleitoral, mas muito pelo 

contrário,  traz em seu artigo 17, inciso I, item 2, tal condição como requisito de admissibilidade 

para a investidura ao cargo de membro do Conselho Administrativo.    

 

Reitera-se, com a devida vênia: 

 

“Art. 17.  Os membros do Conselho de Administração e os indicados para 

os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-

presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de 

notório conhecimento, devendo ser atendidos, alternativamente, um dos 

requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e, cumulativamente, os 

requisitos dos incisos II e III:  

I - ter experiência profissional de, no mínimo:  

... 

2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou 

superior, no setor público; 

...” 
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Flagrante está que a imposição contida no certame de inelegibilidade de 

empregado que se enquadra no Plano Gerencial de Empregados Comissionados é contrária a 

legislação aplicável a espécie. 

 

 Configurado está o ato coator que impôs restrição que a Lei 12.303/16, 

além de não exigir, dispõe de forma contrária, tratando tal requisito como qualificador para 

admissão ao cargo no Conselho de Administração. 

 

Para corroborar com o acima exposto, veja que o parágrafo 5º do mesmo do 

artigo 17 da Lei em comento dispõe que: 

 

§ 5o  Os requisitos previstos no inciso I do caput poderão ser dispensados 

no caso de indicação de empregado da empresa pública ou da sociedade 

de economia mista para cargo de administrador ou como membro de 

comitê, desde que atendidos os seguintes quesitos mínimos:  

I - o empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de 

economia mista por meio de concurso público de provas ou de provas e 

títulos;  

II - o empregado tenha mais de 10 (dez) anos de trabalho efetivo na 

empresa pública ou na sociedade de economia mista;  

III - o empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da empresa 

pública ou da sociedade de economia mista, comprovando sua capacidade 

para assumir as responsabilidades dos cargos de que trata o caput. 

 

Ou seja, em relação ao empregado indicado para o cargo de administrador, 

no qual está inserido o Membro do Conselho Administrativo (artigo 16, parágrafo único da Lei 

13.303/2016), fica afastado o requisito qualificador, qual seja, cargo em comissão, justamente para 

tornar o processo justo e equilibrado, visando não trazer impedimentos à participação dos 

empregados, hipossuficientes na relação com o empregador, dentro do processo eleitoral em 

questão. 

 

Como se verifica, o Impetrado, em flagrante abuso de direito e 

determinando inserção no certame flagrantemente contrária ao trazido pelo artigo 17, inciso I 

e parágrafo 5º da Lei 13.303/16, tornou inviabilizada a candidatura de representantes dos 

empregados, tornando o processo eleitoral arbitrário e eivado de nulidades. 

 

Veja que a conduta do Impetrado visa impedir a participação dos 
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empregados no quadro de membros do CONSAD, ao passo que apesar de não conseguir impedir a 

formação da Comissão Eleitoral para escolha do representante dos empregados, cuja ora Impetrante 

faz parte, nos termos determinados pelo artigo 2º, parágrafo primeiro, da Lei 12.353/2010, tenta de 

forma transversa, criar condições para que os empregados não participem do CONSAD: 

 

 Assim, dispõe o artigo 2º da Lei 12.353/2010 que trata sobre participação de 

empregados nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista, 

suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente: 

 

Art. 2o  Os estatutos das empresas públicas e sociedades de economia 

mista de que trata esta Lei deverão prever a participação nos seus 

conselhos de administração de representante dos trabalhadores, 

assegurado o direito da União de eleger a maioria dos seus membros.  

§ 1o  O representante dos trabalhadores será escolhido dentre os 

empregados ativos da empresa pública ou sociedade de economia mista, 

pelo voto direto de seus pares, em eleição organizada pela empresa em 

conjunto com as entidades sindicais que os representem.  

§ 2o  O representante dos empregados está sujeito a todos os critérios e 

exigências para o cargo de conselheiro de administração previstos em lei e 

no estatuto da respectiva empresa.  

§ 3o  Sem prejuízo da vedação aos administradores de intervirem em 

qualquer operação social em que tiverem interesse conflitante com o da 

empresa, o conselheiro de administração representante dos empregados 

não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam 

relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias 

de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica 

configurado o conflito de interesse. 

 

Do dispositivo legal supracitado, verifica-se ainda, em atenção ao princípio 

da legalidade que deve permear todos os atos da Administração Pública, os requisitos de 

admissibilidade de candidatos e os que os tornam inelegíveis são ditados pela Lei e pelo Estatuto 

Social da Empresa Publica, no caso dos autos a CEAGESP, não sendo permitida a inovação 

perpetrada pelo ato coator, realizado de forma arbitraria e de acordo com os seus interesses e 

conveniência. 

 

Neste diapasão, verifica-se que nem mesmo o Estatuto Social da CEAGESP 

traz a exigência imposta pela Autoridade Coatora que tornou inelegível os empregados que fazem 

parte de Plano Gerencial de Empregos Comissionados e Funções. 
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Nos termos do artigo 18 do referido Estatuto Social: 

 

“Art. 18 – Os administradores deverão atender os seguintes requisitos 

obrigatórios:  

I. Ser cidadão de reputação libada; 

II. Ter notório conhecimento compatível com o cargo para o qual foi 

indicado; 

III. Ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi 

indicado; 

IV.      Ter, no mínimo, uma das experiências profissionais abaixo: 

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da 

Companhia, ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em 

função  de direção superior; 

b) 04 (quatro) anos em cargo de Diretor, de Conselheiro de Administração, 

de membro de comitê de auditoria ou de chefia superior em empresa de 

porte ou objeto  social semelhante ao da CEAGESP, entendendo-se como 

cargo de  chefia superior aquele situado nos dois níveis hierárquico não 

estatutários mais altos da empresa; 

c) 04 ( quatro) anos em cargo em comissão ou em função de confiança 

equivalente a nível 4, ou superior, do Grupo Direção e Assesoramento 

Superiores, DAS, em pessoa jurídica de direito público interno; 

d) 04 (quatro) anos em cargo de docente ou de pesquisador, de nível 

superior na área de atuação da Companhia, ou  

e) 04 (quatro) anos como profissional liberal em atividade vinculada à área 

de atuação da Companhia. 

§ 1º - A formação académica deverá contemplar curso de graduação ou 

pós-graduação reconhecida ou credenciado pelo Ministério da Educação.   

§ 2º - As experiências mencionadas em alínea distintas do inciso IV do 

caput não poderão ser somadas para apuração do tempo requerido.  

§ 3º - As experiências mencionadas em uma mesma alínea  do inciso IV do 

caput  poderão ser  somadas para apuração  do tempo requerido, desde que  

relativas a períodos distintos.  

§ 4º - Somente pessoas naturais poderão ser eleitas para o cargo de 

administrador. 

V. Para o cargo de Diretor, além dos requisitos objetivos descritos na Lei 

nº 13.303, de 30 de junho de 2016, para fins de elegibilidade, deverá 

apresentar experiência profissional na área de atuação correlata ao cargo 

ou em gestão de empreendimentos da área do agronegócio.  
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§ 1º - O requisito mencionado no inciso acima, deverá ser comprovado 

documentalmente, forma exigida pelo formulário padronizado, 

disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. 

§ 2º - A ausência do documento mencionado no § 1º implicará em rejeição  

do formulário  pelo comitê de Elegibilidade da CEAGESP.  

§ 3º - Os Diretores deverão residir no País. 

VI. Aplica-se o disposto neste artigo aos administradores, inclusive aos 

representantes dos empregados.” 

 

Como se vê, flagrante o ato coator praticado pelo Diretor Presidente do 

CEAGESP, que em conduta arbitrária e contra a legislação vigente e o estatuto social viciou o 

processo eletivo de membro do CONSAD. 

 

Resssalta-se ainda que a conduta perpetrada pela Autoridade Coatora de 

forma direta também inviabilizou a candidatura de empregados que, de acordo com plano de 

carreira da CEAGESP, galgaram posição gerencial equiparando-se aos cargos em comissão, como 

são os casos dos chefes de seção. 

 

Ou seja, a imposição teratológica realizada pela Autoridade Coatora, trouxe 

enorme prejuízo aos inúmeros empregados que foram tolhidos do direito de candidatar-se ao cargo 

de Membro do Conselho Administrativo, que é de sua importante para a manutenção e defesa dos 

direitos dos empregados e transparência dos autos praticados por este Órgão. 

 

Frisa-se ainda que, apesar de finalizado o prazo para a habilitação dos 

referidos candidatos, a eleição do novo membro ainda está em tramite, nos termos do Edital ora 

impugnado, razão pela qual a concessão da medida liminar neste caso é medida de rigor para que 

seja suspensa a referida eleição a fim de sanar a nulidade havida e eleger-se candidato sem que 

tenha sido observado os requisitos legais para tanto. 

 

Somando ao até aqui exposto, esclarece-se que a Autoridade Impetrante 

juntamente com os conluiados membros da Comissão Eleitoral, também indeferiram a candidatura 

de empregados, sem qualquer embasamento legal e, pior, direcionando a eleição para os candidatos 

que lhe interessavam, razão pela qual, em que pese as inúmeras tentativas da Impetrante sanar, 

amigavelmente, as dissonâncias que estavam ocorrendo, não encontrou êxito diante do poder de 
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decisão da Autoridade Impetrante, razão pela qual se retirou da referida Comissão, nos termos do 

oficio já acostados nestes autos. 

  

Veja que entre as inúmeras negativas de candidatura, a saber, Sr. 

Manoel Messias Teixeira; André de Souza Alves; Marcio Luciano Marques Rotta, 

destacando-se a da Sra. Paula Keiki Iwamoto Poloni, conforme decisões anexas (doc.anexo) 

 

Conforme se verifica a decisão que indeferiu a candidatura da Sra. Paula 

Keiki Iwamoto Poloni, a Comissão de Elegibilidade sem a concordância e participação da 

Impetrante, recusou a participação da empregada, alegando que, em que pese a comprovação de sua 

formação acadêmica compatível com o cargo pretendido, a requerente não atendeu a um dos 

requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I, do artigo 17 da Lei 13.303/2016 e no decreto 

8.945/16, bem como, apesar da declaração de inexistência de conflito de interesse assinada pela 

empregada, a referida Comissão entendeu existente o conflito em razão desta ter vinculo de 

subordinação com a Gerência do Departamento de Licitação e Contratos do CEAGESP. 

 

Contra a decisão supramencionada, foi interposto recurso pela elegível 

candidata, o qual não foi provido sob o mesmo fundamento da decisão atacada, o que se vê 

claramente contrária ao que determina a Legislação vigente. 

 

Conforme se verifica, a empregada em comento se enquadra claramente nos 

requisitos para sua candidatura, ao passo que o artigo 17 da Lei 13.303/2016 é cristalino ao dispor 

que, além da reputação ilibada e de notório conhecimento  (o que restou reconhecido pela Comissão 

Eleitoral), devendo ser atendidos, ALTERNATIVAMENTE, um dos requisitos das alíneas “a”, 

“b” e “c” do inciso I do referido dispositivo. 

 

Certo é que a empregada está investida no cargo de ADVOGADA, cujo 

exercício da profissão é notoriamente equiparado a função de confiança, também o 

reconhecidamente de profissional liberal, em que pese a sua contratação como empregada. 

 

Veja que não se pode confundir o exercício da advocacia como profissão 

liberal,  com a de profissional autônoma, que é aquele que exerce sua atividade por conta própria 

sem vínculo empregatício, ao contrario do profissional liberal que, assim é por conta da total 

liberdade de exercício da profissão, podendo para tanto ter vinculo empregatício. 
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Assim, evidente que a empregada que atua como advogada há mais de 10 

anos preenche o requisito exposto na alínea  “c”, inciso I do artigo 17. Ademais a alegação e 

conflito de interesse se mostra arbitraria e sem qualquer fundamentação legal. 

 

Veja que a candidatura ficou direcionada a tão somente ao candidato 

Adinilton Infanti Rodrigues (doc.anexo), cujo CONFLITO DE INTERESSES salta aos olhos, ao 

passo que faz parte este do CONSELHO DE AUDITORIA DO CEAGESP e, por esta razão 

jamais poderia participar do Conselho Administrativo. 

 

Por todo o aqui exposto, de se ver a arbitrariedade e direcionamento dado ao 

certame tornando-o viciado, em decorrência do ato coator já noticiado nestes autos, razão pela 

qual o presente mandadus deve ser integralmente provido. 

 

IV - DO PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS 

IV – DA NECESSIDADE DE IMEDIATA SUSPENSÃO DO PROCESSO ELEITORIAL DO 

CONSAD 

 

A Constituição Federal garante a todos a proteção ao direito líquido e certo 

quando lesados ou na iminência de lesão por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público. 

 

Observa-se que do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso 

seja deferida somente ao final, pois, se não for concedida a medida liminar ora requerida, os e 

empregados substituídos pela Impetrante serão privada de exercer regularmente seu direito a 

candidatura como representante dos empregados como Membro do Conselho Administrativo da 

CEAGESP, pois a eleição dos candidatos arbitrariamente escolhidos já está em curso, tenho seu 

encerramento em 10 de outubro de 2018. 

 

Destaca-se, que os requisitos ensejadores para o deferimento da medida 

liminar que ora se pleiteia, estão devidamente comprovados no presente caso, quais sejam, o 

“fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, demonstrados a seguir. 

 

O fumus boni iuris constata-se pelo forte direito dos empregados da 

CEAGESP candidatarem ao cargo de representante dos empregados para membro do CONSAD, 

nos termos do artigo 17 da Lei 13.303/201, Lei 12.353/2010 e Estatuo Social do CEAGESP. 
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Comprovado ainda o ato coator, que impôs condições contrarias a 

Legislação Vigente e ao próprio Estatuto Social, ao impedir a candidatura dos empregados que 

pertencem ao Plano Gerencial de Empregos Comissionados e Funções.  

 

Em relação ao periculum in mora, esse se evidencia pelo impedimento dos 

empregados da Impetrante de participarem do processo eleitoral, o qual ainda encontra-se em 

processo de votação, perpetrando verdadeira ilegalidade e arbitrariedade, causando 

direcionamento do certame e um processo eleitoral transparente e justo, o que pode ser obstado 

impedindo tal arbitrariedade. 

 

A jurisprudência pátria, é clara em determinar que, para concessão de 

liminar em Mandado de Segurança, basta a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, 

fortemente presente no Mandamus que ora se interpõe. Vejamos: 

 

“Diante da presença desses requisitos, a jurisprudência, inclusive desse E. 

Tribunal, é unânime acerca da viabilidade de sua concessão. Nesse sentido: 

“A análise de sua presença [periculum in mora] deve ser feita apenas para 

a concessão ou não da liminar, que nada mais é do que um provimento 

cautelar do possível direito do impetrante” (TRF/3, AMS305247, 

j.25/3/2010, Rel. Des. Marcio Morais).  

 

“Para a concessão de liminar em mandado de segurança a lei exige, 

cumulativamente, a presença dos requisitos de fundamento relevante (fumus 

boni iuris) e do periculum in mora.” (TRF/3, AI 229277, j. 25/10/2006, Rel. 

Des. Lazarano Neto).  

 

“O deferimento de medida liminar está condicionado à presença simultânea 

de dois requisitos: (a) a verossimilhança do direito alegado e (b) a 

existência de risco associado à demora no julgamento da demanda.” (STJ, 

AgRg no MS 9944, j.27/10/2004) 

 

Desta feita é medida de justiça a concessão da liminar, inaudita altera 

pars, para que seja SUSPENSO O PROCESSO ELEITORAL DO CONSAD, até o julgamento 

final do presente Writ. 
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V – DO PEDIDO 

 

“Ex positis”, demonstrada a liquidez e certeza do direito invocado, ante a 

manifesta ilegalidade que reveste o ato atacado, a Impetrante requer a Vossa Excelência: 

 

1. Seja ordenado, liminarmente e inaudita altera pars, a suspensão O 

PROCESSO ELEITORAL DO CONSAD, bem como do certame 

eleitoral até o julgamento final do presente Writ. 

2. Seja, ao final, CONCEDIDA A SEGURANÇA, para confirmar a 

medida liminar pleiteada, concedendo, assim, a segurança em definitivo, 

reconhecendo-se, desta maneira, o direito líquido e certo, da Impetrante, 

de obter a anulação do certame eleitoral. E, no caso de efetivada a 

candidatura, seja esta anulada, determinando-se nova eleição nos termos 

da legislação vigente. 

3. Seja determinada a notificação da Autoridade Impetrada para que preste 

suas informações no prazo legal, bem como a intimação do Ministério 

Público Federal para a apresentação de seu indispensável parecer. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil Reais) 

 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

                    

São Paulo, 04 de outubro de 2018. 

 

 

MAICON ANDRADE MACHADO 

OAB/SP 235.327 

 

 

LILIAN PADILHA SANTOS 

OAB/SP 261.369 


