
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR JOSÉ LAURINDO DE 

SOUZA NETTO PRESIDENTE DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ 

 

 

 

Assunto: Fechamento imediato do Centro Médico, 

Suspensão das audiências presenciais no Tribunal do 

Júri e Varas Criminais, testagem e vacina.   

 

SINDIJUS/PR - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, entidade 

sindical de primeiro grau, inscrito no CNPJ n°. 75.061762/0001-05, com sede na Rua David 

Geronasso, nº. 227 Bairro Boa Vista, CEP: 82540-150, Curitiba – PR; endereço eletrônico: 

conscienciaeluta@sindijuspr.org.br, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, requerer o que segue:  

 

1. DA LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA REQUERER EM FAVOR 

DE SUA BASE 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou o instituto da substituição 

processual aos sindicatos para que possam exercer a defesa dos interesses da categoria. 

A partir da promulgação da Constituição Cidadã, tornou-se indiscutível a legitimidade ativa 

da entidade de classe no exercício constitucional da defesa da categoria.  

O Sindicato autor está legitimado para substituir seus sindicalizados no 

presente pedido, filiados ou não, em razão da competência extraordinária das entidades, 

conforme sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça:  
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. 

CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. 

AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade 

processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos 

individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa 

legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos 

créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de 

filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF ARE 751500 ED / DF - DISTRITO 

FEDERAL EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, 

Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento:05/08/2014; Órgão 

Julgador: Segunda Turma) 1. LEGITIMAÇÃO PARA A CAUSA. Ativa. 

Caracterização. Sindicato. Interesse dos membros da categoria. Substituição 

processual. Art. 8º, III, da Constituição da República. Recurso extraordinário 

inadmissível. Agravo regimental improvido. O artigo 8º, III, da Constituição da 

República, confere legitimidade extraordinária aos sindicatos para defender em 

juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria 

que representam. [...] RE 213974 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL 

AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO; Relator(a): Min. CEZAR PELUSO 

Julgamento: 02/02/2010; Órgão Julgador: Segunda Turma)  

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES COLETIVAS. ASSOCIAÇÕES DE CLASSE E 

SINDICATOS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL. EXECUÇÃO. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA 

DOS FILIADOS. 1. Trata-se de Agravo Regimental no qual a União sustenta que, 

por falta de autorização individual expressa, a associação de classe não pode 

agir na condição de substituto processual em Execução de sentença coletiva. 2. 

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que as associações de 



 

 

classe e os sindicatos possuem legitimidade ativa ad causam para atuarem como 

substitutos processuais em Ações Coletivas, nas fases de conhecimento, na 

liquidação e na execução, independentemente de autorização expressa dos 

substituídos e de juntada da relação nominal dos filiados.[...](STJ, AgRg no 

AREsp 385226/DF AGRAVO REG. NO AGRAVO EM REC. ESPECIAL; 

2013/0268019- 0, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

Julgamento 05/12/2013)  

 

Ainda, de acordo com o Estatuto Social do Sindicato dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado do Paraná - SINDIJUS/PR, consta expressamente a autorização 

de seus filiados para o ingresso com pedidos judiciais e administrativos. In verbis: 

 

Art. 3º. - São prerrogativas do Sindicato: 

I - representar perante as autoridades administrativas e judiciárias, em 

qualquer instância, os interesses gerais da categoria e os individuais e 

coletivos de seus filiados; 

 

O Supremo Tribunal Federal, através do Pleno, assim tem decidido, no que 

tange ao mandado de segurança coletivo: 

 

Mandado de Segurança Coletivo. Legislação. Substituição Processual. O 

inciso LXX, do art. 5.º, da Constituição Federal encerra o instituto da 

substituição processual, distanciando-se da hipótese do inciso XXI, no que 

surge no âmbito da representação. As entidades e pessoas jurídicas nele 

mencionadas atuam, em nome próprio, na defesa de interesses que se 

irradiam, encontrando-se no patrimônio de pessoas diversas. Descabe a 

exigência de credenciamento. (STJ – Pleno, RTJ 150-104 e RDA 193-228) 

 



 

 

Também o Pleno do Tribunal de Justiça de São Paulo, no JTJ 145-260, 

decidiu: 

 

Não é necessário que a entidade associativa seja autorizada pelos seus 

filiados para o ajuizamento de mandado de segurança coletivo. 

 

Vale lembrar as lições do mestre AMAURI MASCARO NASCIMENTO, que 

assim como demais doutrinadores voltados às matérias relativas às relações de trabalho, 

independentemente de vínculo contratual celetista ou estatutário, assegura que: 

 

[...] o sindicato pode ingressar com diversos tipos de ações das quais os 

principais serão a seguir enumerados: 

1. Ação de dissídio individual, na qualidade de substituto processual [...] 

4. Ação de dissídio individual, na qualidade de representantes dos 

trabalhadores, quando por estes autorizados para defender-lhes em juízo, 

interesse individual, salarial ou não salarial. (in Direito Sindical. Saraiva, 

1989. p. 253). 

 

Ophir Cavalcante Júnior, comentando o artigo 8.º, inciso III, da CF de 1988, 

assim se posiciona: 

 

Não se trata de mero princípio programático ou que encerre simples 

representação processual - onde haveria necessidade de outorga de 

poderes - é sim, ao revés, o coroamento em nível constitucional do instituto 

da substituição processual, por enquanto, confere às entidades sindicais 

poderes para promover, em seu próprio nome, a defesa de seus interesses 

e de seus empregados em demandas administrativas judiciais. - (REV. Ltr., 

vol. 53, n. 10, outubro de 1989). 

 



 

 

As súmulas 629 e 630 do Supremo Tribunal Federal pacificam o 

entendimento a respeito da substituição processual pelo sindicato dos trabalhadores. Veja-

se: 

 

Súmula do STF 629 - A impetração de mandado de segurança coletivo por 

entidade de classe em favor dos associados independe da autorização 

destes. 

 

Súmula do STF 630 - A entidade de classe tem legitimação para o mandado 

de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma 

parte da respectiva categoria. 

 

Lembre-se que o artigo 8º da Constituição Federal deu aos sindicatos 

legitimidade extraordinária para representar filiados e não filiados.  

 

Vejamos o que nos ensina José Carlos Arouca, in Curso Básico de Direito 

Sindical, 2ª edição, LTR, 2009, São Paulo-SP, página 274.  

“O mesmo inciso III do art. 8º da Constituição Contempla a 

prerrogativa mais expressiva que se deu ao sindicato, reconhecendo 

sua tradição histórica:  defesa de direitos e interesses coletivos: ao 

sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e 

administrativas”.  

 

Pelo exposto, o Sindicato Autor está legitimado para ingressar com o 

presente pedido. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

 

O Tribunal de Justiça do Paraná realizou um convênio recentemente com a SESA 

(Secretaria de Saúde do estado do Paraná) para aplicação de exame RT-PCR para a 

detecção do vírus causador da Covid-19, em servidores do Tribunal; Tal aplicação está 

sendo realizada no Centro Médico da Capital, pelos servidores(as) lotados(as) nesse 

departamento. 

Ocorre que duas servidoras e um médico já foram diagnosticados com Covid19, 

sendo que uma das servidoras encontra-se internada na UTI.  

Importante destacar que, conforme informações obtidas pelo sindicato, nem todos 

os servidores foram testados e vacinados, e ainda assim, designados para atendimento 

presencial. 

Neste mesmo sentido, o SindijusPR recebeu a informação de que alguns servidores 

do Tribunal do Júri do Foro Central da Comarca de Curitiba, também foram infectados pelo 

Coronavirus, inclusive com um caso de óbito entre familiar de servidor, e da mesma forma 

esses trabalhadores não estão sendo testados e vacinados. 

Essa situação se estende em todas as comarcas do estado do Paraná, com 

servidores trabalhando presencialmente, sem testagem, sem vacina e, consequentemente, 

sendo infectados pelo vírus causador da Covid19. 

Conforme o Decreto 400/2021: 

Art. 2.º As audiências serão virtuais independentemente da natureza do 

processo, respeitadas as peculiaridades de cada procedimento e de cada ato 

processual previsto em lei. § 1.º As audiências semipresenciais ou presenciais 

somente podem ser realizadas quando demonstrada e justificada a impossibilidade 



 

 

técnica ou prática por quaisquer dos envolvidos para a realização da audiência virtual 

e desde que observado o cronograma estabelecido no art. 4º deste Decreto. 

Apesar da previsão de audiência presencial no caso de réu preso: 

 Art. 4.º As audiências presenciais e semipresenciais devem ser retomadas de 

forma gradativa, em etapas cujas datas serão estabelecidas em ato da Presidência 

do Tribunal, com base no estágio de disseminação da Covid-19. § 1.º Na primeira 

etapa, ficam autorizadas as audiências semipresenciais ou presenciais nos processos 

de: I – réu preso, inclusive a realização de sessões do Tribunal do Júri; e que foi 

mantido pelo Art. 1º do Decreto judiciário nº 327/2021: 

Art. 1° A partir do dia 10 até o dia 18 de junho de 2021, fica prorrogado o regime 

de trabalho regulamentado pelos Decretos Judiciários n°s 400/2020 e 401/2020, nas 

Unidades Administrativas e Judiciárias de 1° e 2° Graus do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, com atividades presenciais restritas aos serviços considerados 

imprescindíveis e impossibilitados de execução a distância; 

 

Ainda conforme o Decreto 401, Anexo III: 

“PROTOCOLO SANITÁRIO DE PREVENÇÃO PESSOAL (P-3) 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

1.1 O servidor e/ou estagiário deve informar ao gestor da unidade e/ou à chefia 

imediata quando apresentar sintomas do coronavírus SARS-CoV-2 ou estiver convivendo 

com pessoas com suspeita de COVID-19. 

1.1.1 Nesta hipótese, o gestor da unidade e/ou a chefia imediata deverá comunicar 

a ocorrência ao Centro de Assistência Médica e Social (CAMS) e à autoridade 

administrativa responsável pelo respectivo prédio para a adoção das medidas de 

higienização, bem como providenciar o fechamento imediato da instalação em que 

houver a suspeita de contaminação e a dispensa dos servidores e estagiários que 

exercem suas atribuições presencialmente na unidade. 

 

 

Neste sentido requer: 



 

 

1. Fechamento imediato com desinfectação do Centro Médico da Capital conforme 

Decreto 401, Anexo III; 

2. Testagem de todos os servidores em atividades presenciais no Centro Médico; 

3. Testagem de todos os servidores em atividades presenciais no Tribunal do Júri e 

nas Varas Criminais, que estejam realizando audiências presenciais; 

4. Buscar, por todos os meios, a vacinação imediata para os servidores atuantes de 

forma presencial, em especial, os lotados no Centro Médico, Tribunais do Júri e 

Varas Criminais de todas as Comarcas; 

5. Esclarecimento dos motivos pelos quais as audiências estão sendo realizadas 

presencialmente, em desconformidade com o Art. 1º do Decreto judiciário nº 

327/2021; 

6. Que sejam suspensas todas as audiências presenciais nos Tribunais de Júri e 

nas Varas Criminais, bem como em outras varas que não apresentem a devida 

justificativa, em conformidade com o Decreto nº 401/2020; 

7. Que sejam intensificadas as negociações junto ao poder executivo, para que os 

servidores que laboram presencialmente, entrem na prioridade da vacinação; 

 

 

Nestes Termos 

Pede deferimento 

 

Curitiba, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 


