
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR JOSÉ LAURINDO DE 

SOUZA NETTO PRESIDENTE DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ 

 

 

SEI! nº 0119942-52.2020.8.16.6000 

 

 

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, apresentar o que segue:  

 

O SINDIJUS requereu, no presente expediente, o regresso IMEDIATO à 

primeira etapa do retorno às atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário 

Paranaense, em atenção aos casos decorrentes da covid-19. 

 

O pedido foi indeferido.  

 

Requerido, novamente, pelo SINDIJUS reconsideração do pedido 

indeferido, em despacho da Presidência se optou aguardar o término do período do recesso 

forense. Após, encaminhou-se o presente expediente para análise da nova cúpula diretora 

do Tribunal de Justiça.  

 

Conforme ainda não houve resposta por parte do Tribunal de Justiça, o 

SINDIJUS vem, novamente, requerer o retorno a primeira fase, pois, em diversas cidades 

do estado está sendo recorrente o aumento de casos.  

 

mailto:conscienciaeluta@sindijuspr.org.br


 

“O Paraná bateu um novo recorde de internações relacionadas à pandemia 

de Covid-19, segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) 

deste domingo (21). Ao todo, o estado tem 3.132 pessoas hospitalizadas 

com suspeita ou diagnóstico da doença. 

 

Os dados são referentes aos internamentos na rede pública e privada de 

saúde. Em relação aos leitos de Unidade de Terapia Intensiva reservados 

para adultos em tratamento da doença pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), a taxa de ocupação chegou a 91%.”1 

 

“Nesta segunda-feira (22), o Consamu divulgou a relação da ocupação de 

leitos exclusivos para atendimento dos casos de Coronavírus da macro 

região oeste do Paraná. De acordo com os dados, a ocupação de leitos UTI 

é de 99, 52%. 

 

O Hospital Universitário de Cascavel disponibiliza 38 leitos de UTI, 

desses, apenas um está desocupado. Nos demais hospitais que possuem 

leitos de UTI para tratamento da Covid-19, não existe nenhum leito 

disponível.”2 

 

“A rede privada de saúde de Maringá atingiu a lotação máxima nos leitos 

de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os números consideram todas as 

alas, e não apenas as vagas reservadas para Covid-19. 

 

 
1 https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/02/21/parana-bate-novo-recorde-de-internacoes-relacionadas-com-a-

covid-19.ghtml  

 
2 https://paranaportal.uol.com.br/coronavirus/regiao-oeste-parana-apenas-um-leito-uti-covid-disponivel/  
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Em relação aos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), a cidade registra 

taxa de ocupação de 75% nos leitos de UTI para Covid-19 para adultos, 

além de 64% nas vagas para enfermaria.”3 

 

Pelo exposto, e o evidente aumento de casos em todo o Paraná, requer:  

 

1. A RECONSIDERAÇÃO da decisão Nº 5878829 no sentido de 

determinar o IMEDIATO retorno à primeira fase do retorno das 

atividades presenciais, com o fechamento dos Fóruns. 

 

Nestes Termos 

Pede deferimento 

Curitiba, 25 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexos:   
 
Alerta de Risco – Cascavel  
Decreto de Calamidade Pública – Londrina  
Casos covid-19 – Guaratuba 
Decreto – Cantagalo  

 
3 https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2021/02/22/coronavirus-maringa-suspende-aulas-presenciais-amplia-

toque-de-recolher-e-estabelece-medidas-mais-rigidas.ghtml  
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