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AUTOR: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA 
RÉU: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-
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DECISÃO DE TUTELA ANTECIPADA

 

1. O requerente afirma ter legitimidade para defender os interesses coletivos da categoria dos engenheiros,
tendo sua base territorial no Estado do Paraná.

2. Afirma que o Governo do Estado do Paraná editou o Decreto 4.230/2020 que declarou estado de
calamidade pública no território estadual e, entre outras determinações, dispõe, em seu artigo 2º, que seria
obrigatória a adoção do regime do teletrabalho para trabalhadores públicos que se enquadrem nas seguintes
condições: a) acima de sessenta anos; b) com doenças crônicas; c) com problemas respiratórios e d) gestantes
e lactantes.

3. Porém, Decreto posterior (nº 5.686/2020) alterou a redação do referido artigo, passando a constar: “caberá
à Secretaria de Estado da Saúde fixar, por ato normativo próprio, critérios para o enquadramento dos
trabalhadores como pertencentes ao grupo de risco, que poderão ser submetidos ao regime do
teletrabalho” (grifos do requerente).

4. Em regulamentação ao disposto na redação trazida pelo decreto nº 5.686/2020, a SESA/PR emitiu a
resolução nº 1.129/2020 (fl. 13) que, em seu artigo 2º, dispõe: “Poderá ser concedido o regime de
teletrabalho (...)”, referindo-se aos trabalhadores mencionados no Decreto 4.320/2020, artigo 2º. (grifo do
requerente).

5. O requerente afirma que tal determinação atenta contra o direito fundamental à saúde, previsto na
Constituição Federal, pois condiciona o estado de saúde dos substituídos ao interesse da Administração
Pública, ignorando situações pessoais dos trabalhadores, expondo-os a risco de infecção pela COVID-19.

6. Trouxe dados sobre a doença que, de acordo com seu entendimento, demonstram que a pandemia está
longe de se encerrar, continuando a assolar o Brasil de modo grave.

7. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, para que seja determinada a suspensão do retorno das
atividades presenciais dos trabalhadores públicos substituídos pelo requerente, enquanto perdurar o estado de
emergência em saúde pública.

8. Verifico que, conforme afirma o requerente, estão presentes, no caso concreto, todos os elementos
insculpidos no artigo 300 do CPC.

9. É consenso na comunidade científica internacional, que o isolamento social e o controle de aglomerações
são medidas efetivas para o combate ao Coronavírus, pois dificultam sua transmissão.

10. Também é inegável que, atualmente, o desenvolvimento tecnológico possibilita a consecução de
atividades de maneiras antes consideradas impossíveis, com o uso da Internet e demais recursos telemáticos
existentes.

11. O Artigo 196 da Constituição Federal é claro ao determinar que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
outros agravos (...)” (grifos meus). 
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12. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela liminar de urgência do requerente, e determino que alguns de
seus substituídos, conforme redação do Decreto nº 4.320/2020, a saber: a) acima de sessenta anos; b) com
doenças crônicas; c) com problemas respiratórios e d) gestantes e lactantes tenham o retorno às suas
atividades presenciais suspenso perdurar o estado de calamidade pública, devendo exercer suas atividades
em regime de teletrabalho.

13.Quanto aos demais pedidos, é necessário oportunizar a ampla defesa e o contraditório do requerido, razão
pela qual sua análise ocorrerá no momento oportuno.

14. Designe-se audiência, observadas as modalidades utilizadas por esta Unidade Judiciária.

15. Notifique-se o reclamado, observada a praxe utilizada no processo eletrônico quanto à comunicação dos
atos processuais.

16. Intime-se a parte reclamante, por seu procurador.

17. Cumpra-se.

18. Nada mais.

 

CURITIBA/PR, 21 de outubro de 2020.

SIBELE ROSI MOLETA
Juíza do Trabalho Substituta


