
 

 

 

           
 

         
 
 

CARTA ABERTA AOS(ÀS) MAGISTRADOS(AS) DO JUDICIÁRIO PARANAENSE 
 
Os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, através de seu sindicato e das associações 
constituídas e signatários desta carta aberta, se dirigem, respeitosamente, aos(às) 
Excelentíssimos(as) Desembargadores(as) e Juízes(as) do Poder Judiciário Paranaense para melhor 
esclarecer os motivos do Estado de Greve recentemente aprovado em assembleia-geral sindical, os 
quais estão intimamente relacionados à proteção dos trabalhadores do Poder Judiciário em face da 
grave pandemia de COVID-19 que nos assola. 
 
Inicialmente se esclarece que a pauta de reivindicações do movimento deflagrado pelo Sindicato 
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná (SINDIJUS/PR), que contou com o apoio de 
todas as associações de classe de servidores (ANJUD, AESP, ASSEC, ASSOJEPAR, ASSEJUS e ATECJUD), 
está estruturada em três pilares: RESPEITO À VIDA, PROTEÇÃO À SAÚDE e EFICIÊNCIA DO 
TELETRABALHO. 
 
❶ RESPEITO À VIDA: Como os dados da disseminação da doença em nosso Estado ainda estão 
muito agravados, os servidores acreditam que o momento exige de todos o devido espírito público 
a evitar o contágio e mortes de magistrados, servidores e da comunidade frequentadora, através 
da tomada de decisões pautada em necessária sensibilidade para a situação.  
 
Igualmente, o referido pilar ainda embasou a decisão pelo Estado de Greve diante da clara noção 
de que o contágio por COVID-19 em ambiente laboral é considerado doença ocupacional, com 
possíveis efeitos indenizatórios em face do Tribunal, o que ninguém deseja.  
  
Os servidores acreditam que o respeito às vidas de todas as pessoas que atuam no sistema de Justiça 
deve ser valorizado e elevado à máxima proteção. Por este motivo, os servidores entendem que os 
direitos fundamentais à vida e à saúde coletiva serão colocados em acentuado risco com o retorno 
precipitado do atendimento presencial nas unidades judiciárias e administrativas do tribunal. 
 
❷ PROTEÇÃO À SAÚDE: Recuamos da segunda para a primeira etapa do processo de volta 
gradativa ao trabalho presencial em 27/02/2021 (Decreto Judiciário nº 103/2021), quando 
constatado que a média móvel da taxa de mortalidade estava em 44 óbitos por dia e que 1232 
pessoas estavam internadas em UTI. 
 
No entanto, comparativamente e com base nos dados da SESA (boletim de 05/05/2021), verifica-se 
que a situação está ainda mais grave no Paraná do que a existente em 27/02/2021, ao tempo do 
Decreto Judiciário nº 103/2021. Verifica-se que atualmente a média móvel no Estado é de 72 óbitos 
por dia, sendo que existem 1.750 pessoas em leitos de UTI em decorrência da COVID-19, o que 
resulta em uma ocupação de 93% das vagas atualmente existentes.  



 

 

 

 
Assim, é totalmente desaconselhável o retorno presencial de magistrados e servidores, ainda que 
no percentual reduzido de 35%, uma vez que:  NÃO há vacina para todos; existem as novas cepas 
do vírus, as quais acometem com elevada gravidade pessoas fora dos chamados grupos de risco; 
ainda NÃO foram adquiridas máscaras adequadas (N95) pelo Tribunal; NÃO foram disponibilizados 
“face shields” para os servidores que têm contato com a população; e NÃO foram instalados 
anteparos de acrílico em todos os locais para a proteção dos servidores que realizam atendimento 
ao público. 
 
Além disto, conforme levantamento realizado pelas entidades de classe, a imensa maioria dos 
servidores e magistrados afirmam sentir insegurança ou medo de desenvolver COVID-19 em 
decorrência de infecção em ambiente de trabalho, o que indica que o retorno às atividades 
presenciais, neste momento, impactará na saúde psicológica dos trabalhadores, fator que 
influenciará negativamente os índices de produtividade, haja vista o risco de contaminação por 
doença gravíssima.  
 
❸ EFICIÊNCIA DO TELETRABALHO: Conforme dados estatísticos do próprio Tribunal, é de 
conhecimento público e notório que a produtividade dos servidores está acima da média. Consta 
que no período de 16/03/2020 a 19/04/2021 foram prolatadas 8.648.278 decisões judiciais e foram 
praticados 69.309.376 atos exclusivamente por servidores. A Justiça nunca parou e nunca 
desacelerou! 
 
Todas as unidades do TJPR sempre estiveram com canais de comunicação absolutamente abertos à 
comunidade paranaense e à advocacia, pelos meios disponíveis (telefone, e-mail e WhatsApp), 
inclusive agora pelo recente Balcão Virtual que iniciou as atividades em 03/05/2021. Não se pode 
olvidar ainda que no referido período, atento às situações específicas, urgentes e que não podiam 
ser praticadas remotamente, o Poder Judiciário atuou de forma presencial sempre que preciso, sem 
a necessidade de deslocamento desnecessário de servidores. 
 
Os dados e as informações são claros, e os servidores acreditam que não há motivos para que a 
Administração os desconsiderem. A realidade revela o fato incontestável de que o teletrabalho, 
auxiliado pela prévia e integral digitalização do acervo processual ativo em nosso tribunal, tem 
propiciado uma grande produtividade no período, tendência esta que foi noticiada pelo TJPR em 
2020, ao registrar o aumento de 40% na produtividade dos servidores em comparação com mesmo 
período de 2019. 
 
Expostos os argumentos acima, conclui-se que o retorno precoce às atividades presenciais no atual 
momento deve ser evitado e se explica os motivos determinantes da aprovação do Estado de Greve 
em assembleia sindical que, pautados nas situações referenciadas nos três pilares acima, 
defenderão a continuidade do regime extraordinário de teletrabalho como prevenção à 
disseminação da COVID-19. 
 
Por fim, com a presente carta aberta, esperamos ter conseguido compartilhar as nossas 
preocupações acerca do perigoso cenário por todos vivenciado, bem como informar a Vossas 
Excelências que estamos nos esforçando para estabelecer um diálogo respeitoso com a 
Administração, com o intuito maior de preservar a vida dos servidores e dos demais atores do 
sistema de justiça, o que só será atingido com a adoção de cautela na elaboração de um 
planejamento prévio para o retorno presencial, processo que deve, em primeiro lugar, ouvir juízes 
e servidores. 
 



 

 

 

Reforçamos que o que se propõe neste momento é a manutenção do teletrabalho extraordinário e 
o agendamento prévio de atos que necessariamente devam ser praticados de forma presencial, até 
que sejam disponibilizadas ao Poder Judiciário ou à população de seus servidores e magistrados as 
doses necessárias da vacina.  
 
Nosso compromisso enquanto tal situação perdurar é o de manter a tramitação regular dos 
processos que estão sob os nossos cuidados e de atender os jurisdicionados e os advogados em 
tudo o que necessitarem, por e-mail, telefone, balcão virtual ou qualquer outro meio de 
comunicação. 
 
Além do mais, por oportuno, se registra que o movimento também marca posição contra a 
precarização do serviço público proposta pela PEC 32/2020 (Reforma Administrativa). 
 
Acreditamos que a manutenção do teletrabalho durante este grave momento da pandemia é 
medida de respeito à vida e à segurança da saúde de todos e, acima de tudo, é medida de Justiça!  
 
Respeitosamente, 
 
Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná. 
 
Paraná, 06 de maio de 2021. 
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