
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR JOSÉ LAURINDO DE 

SOUZA NETTO PRESIDENTE DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ 

 

 

 

Assunto: Solicitação de Prioridade na vacinação 

para os servidores do Judiciário em contato 

direto com o público.  

 

 

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: 

 

Diante da pandemia da covid-19, a qual já se alastra há quase um ano, 

diversas são as medidas que vêm sendo tomadas neste período. Com a aprovação das 

vacinas pela Anvisa, os Estados da Federação seguem apresentando o plano de vacinação 

para a população.  

 

Consta no Plano Estadual de Vacinação Contra a Covid-19, divulgada pela 

SESA os grupos prioritários. Ao total, segundo os dados, a população prioritária seria de 

4.019.115 de pessoas. No grupo, cita-se, por exemplo: os Trabalhadores do Sistema 

Prisional, Trabalhadores Portuários, Trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário e 

Ferroviário de passageiros, Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento entre 

outras. 

 

mailto:conscienciaeluta@sindijuspr.org.br


 

Ainda, durante o período pandêmico, foram várias as decisões tomadas 

pelo Tribunal de Justiça visando o enfrentamento do vírus. Se vê, por exemplo, através dos 

decretos 227/2020, 401/2020, 161/2020, 172/2020 entre outros.  

 

Conforme os decretos, os Oficiais de Justiça e Técnicos Cumpridores de 

Mandados ficam escalados para cumprir mandados urgentes, ainda, sim, durante a 

pandemia. Vejamos:  

 

Decreto 227/2020 

 

Ficam também suspensas a expedição e a distribuição de mandados aos 

Oficiais de Justiça e Técnicos Cumpridores de Mandados, bem como os 

respectivos prazos para cumprimento, salvo nos casos de comprovada 

urgência (medidas liminares, adolescentes apreendidos, réus presos, 

entre outros), mediante escala diária, excluídas as pessoas indicadas no 

§ 5° do art. 1° deste Decreto. 

 

Decreto 401/2020 

 

Art. 6.º Durante a primeira fase, a atuação presencial, nas unidades de 

primeiro e segundo graus de jurisdição, ficará autorizada nas seguintes 

hipóteses, na forma do Anexo IV deste Decreto: 

I - audiências que envolvam: 

a) réus presos, inclusive a realização de sessões do júri nessas mesmas 

circunstâncias; 

b) adolescentes em conflito com a lei em situação de internação; 

c) crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e 

familiar; 



 

d) outras medidas, criminais e não criminais, de caráter urgente, quando 

declarada por decisão judicial a inviabilidade da realização do ato de forma 

integralmente virtual; 

II - cumprimento de mandados judiciais por servidores que não 

pertençam a grupos de risco, utilizando-se de equipamentos de 

proteção individual a ser fornecido pelo Tribunal, desde que o 

cumprimento do ato não resulte em aglomeração de pessoas ou 

reuniões em ambientes fechados; 

III - perícias, entrevistas e avaliações, observadas as normas de 

distanciamento social e de redução de concentração de pessoas e adoção 

das cautelas sanitárias indicadas pelos órgãos competentes. 

 

Decreto 161/2020 

 

Art. 13. Quando se tratar de local sujeito a maior risco de contágio, o 

servidor responsável pelo cumprimento de mandado judicial poderá 

solicitar ao magistrado competente a dilação de prazo para a realização 

desse ato. 

 

Decreto 172/2020 

 

Art. 7° Durante o período indicado no caput do art. 1° deste Decreto, ficam 

suspensos: 

I — o atendimento ao público e os serviços externos realizados pelos 

comissários da infância e juventude, contadores, psicólogos e assistentes 

sociais, entre outros, salvo nos casos de comprovada urgência, quando 

serão realizados preferencialmente por teletrabalho, mediante 

determinação expressa do juízo da causa; 

II — os leilões judiciais presenciais, mantida sua realização por meio 

eletrônico; 



 

III — a expedição e a distribuição de mandados aos Oficiais de Justiça e 

Técnicos Cumpridores de Mandados e dos respectivos prazos para 

cumprimento, salvo nos casos de comprovada urgência (medidas 

liminares, adolescentes apreendidos, réus presos, dentre outros), mediante 

escala diária, excluídas as pessoas indicadas no § 4° do art. 1° deste 

Decreto; 

IV — o cumprimento de ordens de reintegração de posse por invasões 

coletivas ocorridas anteriormente à expedição deste Decreto. 

 

Apesar de parte dos servidores do Poder Judiciário continuarem 

trabalhando de maneira remota, há servidores que trabalham diariamente nas ruas, como 

a exemplo dos já citados Oficiais de Justiça e Técnicos - Oficiais de Justiça, com isso, 

sujeitos ao risco de covid-19.  

 

O SINDIJUS entende ser urgente a inclusão dos servidores, que estão 

exercendo atividade presencial (motoristas, contadores, psicólogos, assistentes sociais) 

como grupo prioritário para a vacinação.  

 

Cabe mencionar, ainda, que a prefeitura de Curitiba iniciou a vacinação 

para as (os) assistentes sociais1 e psicólogos, pois estão na lista profissionais da saúde, 

grupo de prioridades do plano de vacinação do Governo Federal.  

 

O artigo 6º da constituição Federal estabelece a saúde como direito 

fundamental.  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. 

 
1 http://www.cresspr.org.br/site/comunicado-as-aos-assistentes-sociais-sobre-a-vacinacao-de-covid-19-em-curitiba/  

http://www.cresspr.org.br/site/comunicado-as-aos-assistentes-sociais-sobre-a-vacinacao-de-covid-19-em-curitiba/


 

 

O artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é direito de todos.  

 

Art. 196. 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 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

O artigo 200 da Constituição Federal eleva a importante status a saúde do 

trabalhador, tanto que insere no rol daquelas situações a serem vigiadas pelo Sistema 

Único de Saúde.  

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 

nos termos da lei: 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como 

as de saúde do trabalhador; 

 

Ao analisar os dispositivos constitucionais de 5 de outubro de 1988, pode-

se extrair o que segue sobre condições adequadas de trabalho: 

 

 “Portanto, diante destes institutos consagrou-se a proteção ao trabalhador 

vinculando todos os empregadores a deveres sociais suficientes para que 

a prestação de seus serviços fosse amparada contra quaisquer abusos, 

seja de ordem econômica (verbas devidas, recolhimento de contribuições, 

depósitos fundiários), seja de ordem física (ser e ambiente).  

Neste contexto pode-se anotar que a preocupação das sociedades com a 

qualidade de vida, foi constitucionalizada, e, portanto, esta preocupação 

requer a configuração de um direito que envolva o ambiente de trabalho 

numa perspectiva ampla, visando ao equilíbrio entre a garantia da 

saúde e a do bem-estar dos trabalhadores”. 



 

 

GROTT João Manoel. Meio Ambiente do Trabalho – Prevenção: A 

Salvaguarda do Trabalhador. Editora Juruá, 2008, Curitiba, Página 60.  

 

Transcrevem-se os dispositivos constitucionais.  

 

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social:  

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança;  

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e outras gerações. 

 

Os servidores públicos representados pelo Sindicato fazem jus a ambiente 

de trabalho saudável, conforme prevê o artigo 225 da Constituição Federal.  

Importante esclarecer que o SindijusPR é a favor do isolamento como 

forma de prevenção do Covid19. Desde o início da pandemia o sindicato requer à 

administração do Tribunal de Justiça do Paraná que mantenha os servidores em trabalho 

remoto (conforme SEI nº 0119942-52.2020.8.16.6000).  

Entendemos, ainda, que o plano de vacinação deve ser cumprido de forma 

a garantir a imunização conforme determinado pelos Órgãos Internacionais de saúde. 

Logo, este requerimento não visa que o Servidor do Judiciário tenha algum tratamento 

prioritário, ou “fure a fila”, mas, sim, que com tal medida possa além de proteger o servidor, 

proteger toda a comunidade, visto que os referidos cargos estão em contato direto com o 

público, entrando nas residências, presídios, delegacias, hospitais, etc. 



 

Em relatos de servidores é comum informarem que, durante o expediente 

e em razão do trabalho, tiveram contato com pessoas testadas positivos para o Covid19. 

 

DOS PEDIDOS 

 

Por todo o exposto requer: 

 

1. Que o Tribunal de Justiça faça o levantamento de todos os servidores 

que estão atuando de forma presencial durante a Pandemia; 

2. Que o Tribunal de Justiça oficie as Secretarias Municipais e Estaduais 

de Saúde, requerendo a inclusão dos servidores listados no item 1, na 

lista de prioridades para a vacinação. 

3. Seja oficiada as prefeituras solicitando a inclusão dos psicólogos e 

assistentes sociais que atuam no TJPR nos planos de vacinação com 

prioridade. 

 

Nestes Termos 

Pede deferimento 

Curitiba, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

 


