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Excelentíssima Desembargadora Doutora ANA CAROLINA ZAINA, Presidente do Egrégio 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, ESTADO DO PARANÁ. 

 

 

 

 

 

 

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANÁ – SENGE/PR, 

entidade sindical de representação de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o n° 

76.684.828/0001-78, com sede à Rua Marechal Deodoro, n° 630, 22° andar, CJ 2201, Centro 

Comercial Itália, Centro, CEP 80.010-912, Curitiba, PR; 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE MARINGÁ E REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ – STEEM, pessoa jurídica de 

direito privado, Entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ n. 80.893.035/0001-36, 

situado à Rua Vitória, 109 - Vila Esperança, CEP 87.020-320, Maringá, Pr; 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS CONCESSIONÁRIAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA E ALTERNATIVA DE LONDRINA E REGIÃO - SINDEL, pessoa jurídica 

de direito privado, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o nº 

01.011.244/0001-32, situado à Rua Amantino Teixeira de Carvalho, nº 23, Centro – Londrina, 

PR, por intermédio de seus procuradores abaixo signatários (instrumento de mandato anexo), 

com escritório sito à Rua Fernando Amaro, n° 71, Alto da XV, CEP 80.045-080, Curitiba, PR, e 

com endereço eletrônico trindadeearzeno@tea.adv.br, onde recebem intimações, com fulcro no 

disposto no art. 5°, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no art. 1° da Lei n° 12.016/2009, 

impetrar o presente 

 

MANDADO DE SEGURANÇA com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 
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em face de ato praticado pelo EXCELENTÍSSIMO JUIZ DO TRABALHO DR. 

JAMES JOSEF SZPATOWSKI, Juiz Titular lotado na VARA DO TRABALHO DE 

WENCESLAU BRAZ, instalada à Rua Expedicionário, n° 20, Centro, CEP 84.950-000, 

Wenceslau Braz, PR, no exercício dos misteres enquanto Juiz Plantonista (nos termos da 

Portaria da Corregedoria deste e. TRT-9 n° 50/2021), tendo como litisconsortes necessários 

(1) COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL, sociedade de economia mista, 

inscrita no CNPJ sob o n° 76.483.817/0001-20, e suas subsidiárias integrais, (2) COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 04.370.282/0001-70; (3) 

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 04.368.898/0001-06; (4) COPEL 

COMERCIALIZAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 19.125.927/0001-86; (5) COPEL 

SERVIÇOS S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 19.126.003/0001-02; todas com sede à Rua José 

Izidoro Biazetto, n° 158, Orleans, CEP 81.200-240, Curitiba, PR, pelos seguintes fatos e 

fundamentos. 

 

 

1. Preliminar. Do Cabimento do Mandado de Segurança. Súmula n° 414 

do c. Tribunal Superior do Trabalho. 

 

Conforme dispõe o inciso LXIX, do art. 5° da Constituição da República, e 

reiterado pelo art. 1° da Lei n° 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível em face de 

qualquer ato praticado por autoridade coatora para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, e na hipótese do referido ato se demonstrar 

manifestamente ilegal ou em decorrência de nítido abuso de poder. 

 

Ainda, o Mandado de Segurança no âmbito do processo do trabalho é admitido 

como remédio jurídico para atacar a decisão proferida que analisa pedido de tutela de urgência 

antes da prolação da Sentença de mérito, uma vez que a legislação processual laboral não 

prevê o cabimento de recurso próprio em face de tal provimento jurisdicional – 

diferentemente do que ocorre no âmbito do processo civil, em que, por força do art. 1.015, 

inciso I, do CPC, é cabível Agravo de Instrumento em face das decisões interlocutórias que 

versarem sobre tutelas provisórias. 
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Trata-se justamente do caso vertente, uma vez que se cuida de mandamus 

impetrado em face de r. Decisão proferida pela Autoridade Coatora, no exercício dos misteres 

de Juízo Plantonista, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada nos autos 

originários de Ação Civil Pública n° 0001064-30.2021.5.09.0003, em que pese os argumentos 

despendidos pelos Sindicatos Impetrantes no sentido de sustentar o cumprimento dos 

requisitos do art. 300 do CPC. 

 

O c. Tribunal Superior do Trabalho pacificou sua jurisprudência ao editar o 

verbete sumular de n° 414, que estabelece em seu item II o que segue: 

 

Súmula n° 414 do TST 
MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTES OU NA SENTENÇA 
(nova redação em decorrência do CPC de 2015) – Res. 217/2017 – DEJT divulgado em 20, 24 
e 25/04/2017 

(...) 
II – No caso de a tutela provisória ter sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe 
mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. (grifo no original e 

acrescido) 

 

Neste sentido é, igualmente, a jurisprudência dos e. Tribunais Regionais do 

Trabalho, conforme ementas abaixo colacionadas: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE 
TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PARA ATACAR ATO 
COATOR. Considerando que o mandado de segurança visa cassar decisão que indeferiu pedido 
de tutela de urgência, patente é o seu cabimento, conforme Súmula 414, item II, do TST. Apelo a 
que se dá provimento para determinar o processamento do mandado de segurança. (TRT-17 - MS: 
00003471020185170000, Relator: MARCELLO MACIEL MANCILHA, Data de Julgamento: 
14/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018) 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 
SÚMULA 414 DO COLENDO TST. O mandado de segurança é a medida processual adequada 
para impugnar a decisão que concede ou não a tutela de urgência, antes da prolação da sentença 
de mérito, em razão da inexistência de recurso próprio contra decisão dessa natureza, de eficácia 
imediata. Esse é o entendimento jurisprudencial indicado no item II da Súmula 414 do Colendo 
TST. (TRT-3 - MS: 00120863320195030000 MG 0012086-33.2019.5.03.0000, Relator: Sabrina de 
Faria F.Leao, Data de Julgamento: 29/05/2020, 1a Secao de Dissidios Individuais, Data de 
Publicação: 01/06/2020.) 
 
MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA ANTES DA SENTENÇA. 
Cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão que concede a tutela provisória 
antes da prolação da sentença, dado que decisão interlocutória não sujeita a recurso próprio, nos 
termos do item "II", da Súmula 414 do TST. Contudo, o seu cabimento tem por escopo o exame da 
legalidade e oportunidade da concessão da tutela de urgência, que pode estar ferindo direito 
líquido e certo da parte contrária da ação originária. (TRT-1 - MS: 01004382620165010000, 
Relator: ANGELO GALVAO ZAMORANO, Data de Julgamento: 11/05/2017, SEDI-2, Data de 
Publicação: 29/05/2017) 
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Neste sentido, sustenta-se o cabimento do Mandado de Segurança, 

considerando o permissivo constante do item II da Súmula n° 414 do c. Tribunal Superior do 

Trabalho, em conformidade com o disposto no inciso LXIX, do art. 5° da Carta Magna e do art. 

1° da Lei n° 12.016/2009, tudo nos termos da fundamentação. 

 

 

2. Preliminar. Da Legitimidade dos Sindicatos. 

 

O SENGE-Pr, por designação constitucional e legal, representa toda a categoria 

profissional diferenciada da qual fazem parte os engenheiros. Os demais Sindicatos Autores 

representam parte da categoria majoritária dos eletricitários, sendo o STEEM representante 

dos trabalhadores da Copel em Maringá e Região, e o SINDEL dos trabalhadores da Copel em 

Londrina e Região.  

 

Todos têm como missão legítima a defesa dos interesses das categorias que 

representam (individuais e coletivos), tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial 

(exegese do inciso III do art. 8° da Constituição da República). 

 

Destaca-se que este é o entendimento consolidado pelo c. Tribunal Superior do 

Trabalho, e no mesmo sentido, pelo e. Supremo Tribunal Federal, conforme se infere dos 

julgados abaixo ementados, os quais pugna-se pela devida e máxima vênia para colacionar, 

devendo os mesmos servirem como subsídio jurisprudencial: 

 

PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. 
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU 
INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8º, III da Constituição Federal 
estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e 
interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa 
legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos 
reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, 
é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso conhecido e provido. 

(RE 193503, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. JOAQUIM 
BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2006, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-
2007 DJ 24-08-2007 PP-00056 EMENT VOL-02286-05 PP-00771) 
 
RECURSO DE REVISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. 
DIVISOR. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DA CATEGORIA. Nos termos do art. 8º, III, da 
Constituição Federal, os sindicatos têm legitimidade ativa ad causam para atuar na defesa 
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dos direitos e interesses, quer coletivos, quer individuais dos integrantes da categoria, 
como substitutos processuais. Em tal contexto, tendo em vista que o objeto da presente ação 

(divisor aplicável para o cálculo das horas extraordinárias) diz respeito a direito individual 
homogêneo da categoria, há de se reconhecer a legitimidade sindical. Precedentes. Recurso de 
revista não conhecido. (...) (TST; RR 0010841-31.2013.5.12.0037; Sexta Turma; Rel. Min. Aloysio 
Corrêa da Veiga; DEJT 24/02/2017; Pág. 2435)  
 
RECURSO DE REVISTA. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA PARA POSTULAR 
IRRESTRITAMENTE DIREITOS DA CATEGORIA. Recurso calcado em violação dos arts. 8º, III e 
81, III, da CF e 129, §1º, da Lei nº 8.078/90. O sindicato-autor postula o reconhecimento de sua 
legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública, que tem por objeto o bloqueio de valores e de 
bens imóveis de titularidade da Fundação Maçônica em poder do Município, bem como a rescisão 
imediata de todos os contratos de trabalho dos médicos substituídos. O e. TRT entendeu que o 
sindicato-autor postula direitos heterogêneos e considerou inadequado o ajuizamento da ação civil 
pública pelo sindicato recorrente. O excelso Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento 
dos Recursos Extraordinários 193.503, 193.579, 208.983, 210.029, 211.874, 213.111, 214.668, 
sessão Plenária de 12/6/2006, todos publicados no DJ 24/8/2007, Relator para acórdão o 
eminente Ministro Joaquim Barbosa, que o inciso III do artigo 8º da Constituição Federal 
confere, aos sindicatos, legitimidade ativa ad causam para atuar na defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria por ele representada. 
Desses precedentes extrai-se o entendimento de que a substituição processual, nos moldes 
do artigo 8º, III, da Constituição Federal, é ampla. Assim, tem o Sindicato legitimidade ativa 
para ajuizar reclamação trabalhista pleiteando qualquer direito da categoria. Precedentes da 

SBDI-1. Deve, portanto, ser provido o recurso para determinar o retorno dos autos à Vara do 
Trabalho de origem, a fim de que prossiga no exame e julgamento do feito, como entender de 
direito. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 8º, III, da Constituição Federal e 
provido. (TST; RR 0000635-23.2012.5.03.0043; Terceira Turma; Rel. Min. Alexandre de Souza 
Agra; DEJT 22/03/2016; Pág. 1354) 

 

No caso dos autos, discute-se a validade de determinação das Litisconsortes de 

retorno imediato dos trabalhadores substituídos ao regime de trabalho presencial a partir do dia 

03/01/2022, sem que fosse apresentado à entidade sindical, ou mesmo à categoria 

profissional, qualquer plano de contingência à disseminação do novo coronavírus (em especial, 

medidas de distanciamento social, retorno gradual, ou ainda medidas de prevenção e de 

higiene). 

 

Destaca-se que conforme redação literal do inciso III do art. 8° da Carta Magna, 

“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 

inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Trata-se, na hipótese, de direito coletivo, 

conforme expressa previsão do art. 81, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 8.078/1990 (Código 

de Defesa do Consumidor), que estabelece o que segue: 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em 
juízo individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
(...) 
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II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; (grifamos) 

 

A Constituição da República estabelece em seu art. 7°, inciso XXII, como direito 

fundamental de todos os trabalhadores a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 

de normas de saúde, higiene e segurança”; enquanto que o caput do art. 6° estabelece que 

“são direitos sociais a educação, a saúde, (...)” (grifamos), e o art. 196, caput, dispõe que “a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviço para sua promoção, proteção e recuperação” (grifamos). 

 

Considerando que busca-se a defesa do meio-ambiente de trabalho dos 

engenheiros substituídos – categoria ligada à parte contrária por uma relação jurídica base 

(relação de emprego) – e que o direito perseguido é de natureza transindividual, indivisível em 

sua gênese, uma vez que a saúde é igualmente garantida a todos os substituídos de maneira 

igualitária, denota-se a possibilidade de defesa perante o Poder Judiciário por parte da 

entidade sindical autora. 

 

 

3. Do Breve Escorço Fático. 

 

Trata-se na hipótese vertente de mandamus impetrado em face de r. Decisão 

Monocrática proferida pela Autoridade Coatora, no exercício de seus misteres enquanto Juiz 

Plantonista, nos autos de Ação Civil Pública movida pelas entidades sindicais Impetrantes em 

face dos terceiros interessados (litisconsortes necessários). 

 

Discute-se naqueles autos, em breve síntese, a necessidade de determinar a 

suspensão do retorno às atividades presenciais dos trabalhadores substituídos pela presente 

demanda, agendado para ocorrer no próximo dia 03/01/2022, e que atualmente se encontram 

laborando em regime de trabalho remoto por força do que restou decidido nos autos de Ação 

Civil Pública n° 0000425-49.2020.5.09.0002, que teve trâmite perante a 02ª Vara do Trabalho 

de Curitiba. 
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Sustentou-se a necessidade de concessão do provimento de urgência e de 

forma antecipada considerando que, atualmente, aproximadamente 75% (setenta e cinco por 

cento) dos trabalhadores contratados pelos terceiros interessados encontram-se 

desempenhando suas atividades de forma remota, e retornariam de forma conjunta, sendo 

que, inclusive, um número aproximado de 3.000 (três) mil iriam retornar para o mesmo 

local (no chamado “KM3”, na BR-277); e que tal retorno se daria sem a elaboração de planos 

específicos com vistas à proteção da saúde, higiene e segurança do trabalho destes 

empregados, bem como que as entidades sindicais que compõem o Coletivo Sindical de 

Empregados da COPEL (CSEC) sequer foram ouvidas pelos terceiros interessados para 

fins de elaboração de normas cujo teor fosse suficiente para proteção dos trabalhadores. 

 

Destacou-se, ainda, que a determinação de retorno – de caráter arbitrária e 

unilateral – veio ao mesmo momento em que o mundo foi tomado com a notícia de que uma 

nova variante do coronavírus (nomeada de “ômicron”), que estaria se espalhando, e que cujos 

estudos preliminares já apontavam que (1) sua taxa de contágio é muito maior que as 

variantes anteriormente analisadas e (2) biologicamente ela demonstrou ser mais 

resistente aos anticorpos produzidos pelas vacinas existentes e distribuídas à 

população, e que uma dose de reforço para todos os antígenos se mostra essencial para 

redução do risco do contágio pela ômicron. 

 

Invocou-se ao caso concreto a: 

 

(1) responsabilidade dos terceiros interessados em garantir tantas medidas 

quanto fossem necessárias para a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança” (grifamos), conforme estabelecido pelo inciso XXII 

do art. 7° da Constituição Federal, em conformidade também com o § 1° do art. 19 da Lei n° 

8.213/1991 que estabelece que “a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas 

coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador” (grifamos), e 

também nos termos do item 1.7 da Norma Regulamentadora n° 17 do Ministério do Trabalho e 

Emprego (Portaria n°3.214/1977), que estabelece que cabe ao empregador “cumprir e fazer 

cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho” e 
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também “informar aos trabalhadores: os riscos profissionais que possam originar-se nos locais 

de trabalho; os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa”; 

 

(2) a necessidade de que as normas e condições para o retorno presencial dos 

trabalhadores fossem negociadas coletivamente com as entidades sindicais, nos termos da 

alínea “e” do art. 19 que estabelece que “os trabalhadores ou seus representantes e, quando 

for o caso, suas organizações representativas na empresa estejam habilitados, de 

conformidade com a legislação e a prática nacionais, para examinarem todos os aspectos 

da segurança e da saúde relacionados com seu trabalho, e sejam consultados pelo 

empregador” (grifamos), e que, nos termos da alínea “f”, caso o trabalhador, ou seus 

representantes na empresa, ou mesmo os Sindicatos, verifiquem que uma situação represente 

perigo iminente e grave para a vida ou a saúde dos empregados, os representantes do 

empregador serão informados imediatamente e “enquanto o empregador não tiver tomado 

medidas corretivas, se forem necessárias, não poderá exigir dos trabalhadores a sua 

volta a uma situação de trabalho onde exista, em caráter contínuo, um perigo grave ou 

iminente para sua vida ou sua saúde” (grifamos); e 

 

(3) o caráter antissindical da conduta dos terceiros interessados no presente 

mandamus, ao tentar simular uma espécie de processo negocial entre as partes, apresentando 

proposta de Acordo Coletivo de Trabalho para estabelecimento das regras para manutenção 

do trabalho remoto após o término de vigência das medidas impositivas do Juízo nos autos da 

Ação Civil Pública n° 0000425-49.2020.5.09.0002, sem que houvesse tempo hábil para que 

os Sindicatos pudessem analisar, discutir e votar a proposta apresentada, bem como 

apresentou a minuta de Circular do plano para o retorno das atividades presenciais oferecendo 

prazo de 02 (dois) dias para que os Sindicatos se manifestassem e então fosse publicada a 

versão final da referida norma, em contrariedade aos dispositivos constitucionais que 

estabelecem a relevância da atividade sindical, e também das Convenções da OIT que 

defendem a importância da negociação coletiva. 

 

Contudo, em que pese os argumentos invocados pelo Sindicato Impetrante para 

fundamentar o pleito pela concessão de tutela de urgência no caso corrente, a Autoridade 
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Coatora, no exercício de seu dever de prestação jurisdicional, negou a concessão da liminar 

utilizando-se, para tanto, dos seguintes fundamentos: 

 

(...) 

“O quadro atual da pandemia de COVID é mais ameno em relação ao que já o foi no passado 
e há notícias divulgadas pelos meios de imprensa que os números de morte caíram 
significativamente, inclusive com dias em que não há internamentos em UTI registrados em 
hospitais de algumas grandes cidades paranaenses, dado a provável vinculação aos índices 
de vacinação com as duas doses na população paranaense.  
A pendência de uma terceira dose da vacina não é elemento que fragiliza tal realidade, pois 
e trata de reforço, inclusive em relação à eventuais mutações do vírus. 

Não por outros motivos, nota-se que quase todos os segmentos têm retomado ou estão para 
retomar as atividades presenciais, como é o caso do próprio TRT9. 
Os demais argumentos expostos na exordial, como a surpresa e apreensão dos trabalhadores com 
o retorno do labor presencial, bem assim a ausência de plano pormenorizado de estruturas físicas 
aptas a receber os funcionários ou demais medidas acautelatórias não se confirmam, pois aquela 
liminar na outra ACP tinha data prevista para término e a Minuta Circular acostada ao id e875f6c 
demonstra que haverá medidas protetivas e gerais para o regular exercício laboral. 
As tratativas entre empresa e os Sindicatos das categorias econômicas ocorreram, embora 
infrutíferas e não na amplitude esperada sob o ponto de vista da parte autora. Ao menos é o 
que se extrai dos documentos trazidos com a inicial.  

De tal modo, entende-se não haver a probabilidade do direito, por ora. 
Cita-se, em reforço, recente decisão em situação semelhante (da Sanepar) em que a liminar com 
objetivo similar foi revogada pelo E. TRT em análise do MS 0001149-25.2021.5.09.0000. 
Pela adequação, transcrevem-se os argumentos traçados naquela decisão que revogou a liminar 
então deferida pelo Juízo de Primeiro Grau: 

Vistos, etc... 
Trata-se de ação de segurança impetrada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 
PARANÁ – SANEPAR, contra ato da Exma. Juíza Ana Maria São João Moura, da 06ª Vara 
do Trabalho de Curitiba, nos autos 0000993-19.2021.5.09.0006 que, nos autos da ação civil 
pública, ajuizada pelo SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADODO PARANÁ - 
SINAP/PR, deferiu a antecipação parcial da tutela pretendida, determinando, no prazo  
inicial de 30 (trinta) dias, a suspensão de quaisquer atos que venham a exigir atividade 
presencial dos  trabalhadores  representados  pelo  Sindicato  autor,  bem  como,  a 
apresentação,  em  10  (dez)  dias,  de  “comprovação  de  adoção  de medidas  de  higidez  
e  profilaxia  em  face  da  pandemia,  assim  como layout  para  a  execução  das  
atividades  pelos  trabalhadores representados  pelo  Sindicato  autor,  em  condições  
satisfatórias  de efetivo distanciamento não inferior a 1,5m, como requerido na inicial”, 
fixando, ainda, “multa diária de R$ 1.000,00 por trabalhador em situação irregular,  que  
incidirá  a  cada  constatação  de  descumprimento  desta decisão.” (fls.164 /165), ao 
fundamento de que "... a mudança do regime de trabalho, de remoto para presencial, no 
momento e pela natureza  dos serviços prestados, não se mostra urgente tampouco 
aparenta ser crucial para o bom andamento das atividades da requerida, enquanto, pelo  
lado  oposto,  entendo  que  o  aguardo  na  adoção  do  trabalho presencial,  não  oferece  
riscos  para  as  atividades  da  mesma,  não havendo, pois, prejuízo no caso de 
deferimento parcial da pretensão formulada,  tampouco  impossibilidade  de  reversão  dos  
efeitos  da medida, caso acolhida." (destaquei). 
Segundo a impetrante, em síntese, não há determinação legal que a obrigue a apresentar 
plano de retomada das atividades para a volta do trabalho presencial, nem “lei que impeça 
ou determine a continuidade das atividades laborais pelos colaboradores apenas em  
regime de tele trabalho,” ressaltando que “a Autoridade Coatora sequer consultou a 
Impetrante sobre os diversos protocolos e medidas  por  ela  implementadas  destinadas  à  
prevenção  da  COVID, antes mesmo de conceder a tutela de urgência. Se a Autoridade 
Coatora demandado que a Impetrante comprovasse as medidas preventivas de saúde por 
si adotadas, antes mesmo de conceder a liminar, teria a plena ciência sobre a seriedade 
com que a Impetrante tratou do tema desde o início da pandemia até os dias atuais, não 
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havendo o risco para os  trabalhadores  em  relação  ao  retorno  ao  regime  presencial.”, 
acrescentando que a forma de trabalho é uma decisão do empregador e que “o Judiciário 
só poderia intervir nesta determinação da Impetrante de  retorno  ao  labor  presencial  se  
houvesse  risco  à  saúde  dos colaboradores, o que decididamente não é o caso”, e que, 
“no caso dos advogados empregados representados pelo SINAP/PR, há 4 gerentes, 
6coordenadores na capital, 6 coordenadores do interior e 2 assessores na capital, para os 
quais o tele trabalho integral é inviável, pois lideram equipes  e  interagem  constantemente  
com  a  diretoria,  devendo permanecer de forma presencial na Impetrante”. Aduz, ainda, 
que “o periculum in mora também resta evidenciado, na medida que a Impetrante está  
impedida de ter o retorno presencial de seus colaboradores, causando-lhe prejuízo no bom 
andamento dos trabalhos e, por conseguinte, nos serviços essenciais que a empresa presta 
aos seus clientes e à população”, além de apontar “o risco que a Impetrante sofre de ser 
obrigada ao pagamento de multa diária”. E pretende seja concedida a segurança 
liminarmente e “inaudita altera pars”, "para suspender a tutela de urgência que foi deferida 
pela Autoridade Coatora, que obstou o retorno do trabalho presencial por parte dos 
empregados representados pelo SINAP/PR, bem como a imposição do pagamento de 
multa diária em caso de descumprimento da referida decisão.” (fl.12 - destaques 
acrescidos). 
Aditando a peça de ingresso (fls.396/397), informa a impetrante que “o que se busca, com 
este retorno dos funcionários, é possibilitar a opção destes pela adesão ao regime de Tele 
trabalho, caso seja possível em suas respectivas funções, justamente devido a existência 
deste risco de contaminação, conforme documentações nos  autos.  Sendo  assim,  fica  
nítido  que  a intenção da Impetrante é de apenas regularizar sua situação e de seus 
empregados”, requerendo, assim, “a anulação da r. decisão a quo para seja permitida a 
volta dos funcionários sindicalizados a fim de que seja aplicado o ACT em cada um dos 
contratos de trabalho e seja autorizada a opção do trabalhador pelo tele trabalho, sujeita a 
avaliação dos órgãos responsáveis na empresa, a fim de que a Impetrante possa fornecer 
os materiais  necessários  para  o  desenvolvimento  da  atividade  do empregado neste 
regime de labor”. (fl. 397 – original sem destaque).   
Pois bem. 
Nos termos do inciso III, do artigo 7º, da Lei 12.016/2009, à concessão da liminar em sede 
de mandado de segurança, mister a presença de fundamento relevante e evidência de risco 
de a manutenção do ato impugnado ensejar ineficácia da medida, se, ao final, deferida. 
A impetrante informa e comprova, mediante os documentos juntados, a adoção de diversos 
protocolos à prevenção da contaminação pelo Coronavírus, inclusive, Parecer Técnico n. 
377/2021, elaborado pela Comissão Especial COVID 19, que atesta as medidas de 
segurança adotadas, dentre elas o “Distanciamento Físico nas Estações de Trabalho 
ocupadas por Profissionais Advogados da Sanepar”, consignando, igualmente, que “o 
distanciamento social adequado entre as pessoas, em alinhamento às legislações vigentes 
locais e a organização dos espaços físicos no ambiente de trabalho é de fundamental 
importância. Neste sentido, destacamos que os mobiliários utilizados por profissionais  
advogados da Companhia, seja na sede da empresa ou em núcleos jurídicos, atende a 
Norma Regulamentadora Nº 17 e seus anexos, Portaria MTb nº 3.214 , de 08 de junho  de  
1978, sendo projetado de acordo com as condições de trabalho, às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, visando proporcionar um máximo de conforto e 
segurança quanto às distâncias entre os espaços individuais de trabalho e 
isolamento.”(destaque  acrescido).     
O mesmo se verifica da Circular Conjunta 16/2021-DA, expedida em 05.11.2021, 
cientificados os empregados pelos meios de comunicação interna (fls. 367 e segts.). 
Observa-se na peça de ingresso da ACP 0000993-19.2021.5.09.0006 (fls.127 e segts.), a 
ausência de qualquer notícia ou prova de que não observadas pela impetrante, 
efetivamente, as medidas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus, recomendadas pelas 
autoridades sanitárias, restringindo-se os argumentos à suposta insuficiência daquelas a 
obstar qualquer contágio. 
Consoante disposto no § 2º, do artigo 75-C, da CLT, incluído pela Lei 13.467/20217, “a  
alteração  do  regime  de tele trabalho  para  o  presencial  por  determinação  do  
empregador, garantido  prazo  de  transição  mínimo  de  quinze  dias,  com correspondente  
registro  em  aditivo  contratual.”,  de  modo  que, observados  tais  requisitos,  ausente  
direito  dos  empregados  à manutenção  do  tele trabalho,  exceto  se  devidamente  
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comprovadas condições inadequadas do local de trabalho, com potencial violação à outras 
normas de proteção à saúde e vida dos trabalhadores, o que não se verifica, na hipótese, 
mormente quando, fato público e notório, nada obstante a manutenção do estado 
pandêmico, exitoso o programa de vacinação  instituído  pelo  poder  público,  tal  qual  
reconhecido  pela própria autoridade dita coatora. 
Ainda.  Cumpridos os requisitos legais à convocação dos empregados ao retorno do 
trabalho presencial, conferida, assim, a probabilidade do direito, presente, também, o risco 
de prejuízo à impetrante, vez que, o ato atacado inviabiliza o retorno dos trabalhadores a 
essa forma de trabalho, na data pretendida pela empregadora (01/12/2021), não se 
podendo olvidar, ademais, que a avaliação de tal necessidade e determinação, insere-se 
em seu poder diretivo-potestativo. 
Por tudo, vislumbrados os pressupostos, CONCEDO A LIMINAR pretendida, suspendendo 
a tutela de urgência e respectiva multa diária, deferidas nos autos da ACP 0000993-
19.2021.5.09.0006, até final decisão do presente mandamus. 
Intime-se a impetrante. 

Assim, pelos argumentos acima expostos, indefere-se a tutela de urgência pleiteada. 
Intimem-se as partes. 
Após o término do recesso judiciário venham conclusos para determinação dos demais atos 
processuais cabíveis. 
CURITIBA/PR, 20 de dezembro de 2021.” (grifos nos original) 

 
 

Com a devida e máxima vênia ao entendimento esposado pela Autoridade 

Coatora, a r. Decisão ora impugnada é ilegal e manifestamente teratológica, devendo ser 

concedida a segurança que ora se pretende para o molde de que se defira o pleito pela 

suspensão do retorno às atividades presenciais dos trabalhadores substituídos, nos seguintes 

termos. 

 

 

4. Do Direito Líquido e Certo. Da Ilegalidade da r. Decisão Impugnada. 

 

 Conforme narrado anteriormente, o objeto do presente Mandado de Segurança 

é a cassação de decisão monocrática proferida pela Autoridade Coatora que indeferiu o pleito 

de concessão da tutela de urgência nos autos de Ação Civil Pública n° 0001064-

30.2021.5.09.0003 originários, para que seja suspensa a determinação de retorno de todos os 

empregados substituídos à atividade presencial no dia 03/01/2022, até que haja plano de 

retorno que observe suficientemente as normas de saúde, higiene e segurança do 

trabalho, cujos termos obrigatoriamente devem ser negociados com a entidade sindical. 

 

Isso porque, em que pese a “informação” apresentada pela COPEL, de que as 

medidas necessárias vinham sendo tomadas, depois de questionadas por meio do envio de 03 

ofícios, não houve integral esclarecimento aos Sindicatos, justamente pela ausência de 
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oportunidade de negociação, sobre o detalhamento das medidas a serem de fato tomadas, 

conforme demonstra o ofício encaminhado à COPEL em 15/12/2021, que expressou 

inequivocamente, diversos pontos em que a minuta de circular apresentada pelas 

Litisconsortes carecia de medidas mínimas para a proteção dos trabalhadores, in verbis: 

 

As informações apresentadas pela Copel não contemplam o que foi solicitado mediante ofício em 

01 de dezembro, a saber: 
- Plano de escalonamento do retorno às atividades presenciais, incluindo medidas para mitigar filas 
e concentração de empregados em vias e portas de acesso; 
- Quantidade de empregados que se utilizam de transporte coletivo e medidas para evitar 
exposição dos mesmos a ônibus lotados; 
- Densidade ocupacional nas instalações, quantidade de banheiros; 
- Medidas de adequação dos refeitórios. 
As medidas apresentadas pela Companhia carecem de detalhamento, vez que somente citam ou 
sugerem ações. Muitas das situações apresentadas no arquivo Apresentação Plano de 
Retorno.pdf não constam da minuta circular. Por exemplo: 
- A circular não cita cuidados com transporte coletivos. A apresentação somente cita a questão, 
sem detalhar, imputando ao indivíduo estes cuidados; 
- Não há informações mínimas de quais serão as alterações no restaurante que permitirão que os 
3.000 empregados possam utilizá-lo com segurança e sem a formação de filas; 
- Cita-se que será intensificada a limpeza de locais comuns (corrimões, interruptores, banheiros, 
etc) sem detalhamento. Qual a frequência? Os banheiros conseguem atender a todos os 
empregados, sem aglomerações e permitindo sua limpeza com a frequência necessária? 
- Cita-se instalação de divisórias de acrílico nas mesas, mas não foi citado quando as mesmas 
estariam instaladas; 
- Cita-se uma Cartilha de saúde, segurança e bem estar, a ser distribuída aos empregados e que 
supõe-se conteria o detalhamento das ações individuais de profilaxia. Esta cartilha não foi 
disponibilizada aos Sindicatos; 
- Não há nenhuma menção sobre a metodologia de verificação quanto ao cumprimento das ações. 
Tampouco há informações sobre quais medidas serão adotadas para aqueles que não as 
cumprirem; 
- Não há nenhuma previsão quanto aos procedimentos a serem adotados pelo pessoal terceirizado 
e que atua na Copel. Haverá verificação se forem vacinados? Quais protocolos serão exigidos das 
empresas que os contratam? 
- Não há qualquer menção à variante ômicron. Quando questionados a respeito, limitaram-se a 
dizer que não há casos da variante no Paraná e que, se a variante começar a se disseminar, 
avaliarão as medidas a serem tomadas. “Se precisar parar de novo, a gente para”. 
- Desde março de 2021 os Sindicatos têm alertado a Copel de que haveria a necessidade de se 
discutir e estabelecer procedimentos para um futuro momento de retorno. Em todas as 
oportunidades em que a Copel foi questionada, remeteu a questão para discussão futura. Agora, 
ao final do ano, observa-se que a gestão da Companhia define unilateralmente a data de retorno 
ao trabalho presencial e utiliza-se do exíguo lapso temporal entre esta decisão e sua 
implementação para atropelar as discussões e forçar os Sindicatos a “concordarem” com os 
procedimentos impostos, dando-lhes a ilusória chancela de “negociadas”; 
- Todas as sugestões dos Sindicatos foram ignoradas. As respostas remetiam a um rol de 
procedimentos já “definidos e aprovados” pela Diretoria, sem a possibilidade de alteração; 
- Atualmente, mais de 4.500 empregados da Copel já trabalham de forma remota, realizando 
normalmente suas atividades. Caso ocorra o retorno presencial de todos, estes 4.500 empregados 
retornarão a seus postos de trabalho. Perto de 3.00 em um único local, situado no km3 da BR-277 
em Curitiba. (grifo acrescido) 

 

Ou seja, no mínimo, poderia ser considerada leviana a postura dos Sindicatos 

Impetrantes, caso apenas confiassem que a informação de implantação das medidas 
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adequadas seria suficiente à proteção da saúde de aproximadamente 3.000 (três mil) 

empregados, que estão lotados em Curitiba, e terão como nova sede principal para trabalho de 

grande parte dos empregados substituídos, o KM3, além dos demais que, mesmo em menor 

número, estarão obrigados ao retorno em condições incertas, em diversas cidades do interior 

do Paraná. 

 

Assim, com o devido respeito, não comporta o aprofundamento necessário à 

interpretação de que “as tratativas entre empresa e os Sindicatos das categorias econômicas 

ocorreram, embora infrutíferas e não na amplitude esperada sob o ponto de vista da parte 

autora”, e que tal situação não seria objeto de insurgência na forma pretendida, sob pena de 

não serem atendidas as condições mínimas para o retorno da atividade presencial, o que 

ocasionaria riscos, possivelmente, irreversíveis. 

 

Relembre-se que o inciso XXVI do art. 7° da Constituição Federal estabelece, 

novamente como direito fundamental de todos os trabalhadores, “o reconhecimento das 

convenções e acordos coletivos de trabalho”. Ou seja, o legislador constituinte originário, ao 

lançar as bases normativas que regulamentam as relações de trabalho, incluiu como 

princípio fundamental a importância da negociação coletiva. 

 

O inciso III do art. 8°, também da Constituição da República, conforme já 

destacado anteriormente, atribui ao Sindicato “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (grifamos). Vale 

dizer, portanto, que os Sindicatos possuem não apenas o direito de representar sua categoria 

profissional, eles possuem o dever de exercer esta representação, inclusive – conforme a 

literalidade do texto constitucional – em questões administrativas. 

 

Isto se dá, obviamente, em razão do fato que o Poder Judiciário não é (e nem 

deve ser) a primeira instância de defesa de questões envolvendo a relação de trabalho. 

Justamente em razão da priorização e do reconhecimento da negociação coletiva, a instância 

administrativa possui igual relevância e importância no desenvolvimento e no 

aprimoramento das relações de trabalho. Somente nos casos de ilegalidade ou ilicitude é 
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que deve se recorrer ao Poder Judiciário – tal como no caso vertente, ante a total 

irresponsabilidade demonstrada pelas Litisconsortes. 

 

A Convenção n° 154, aprovada pela OIT em 1983, ratificada pelo Brasil em 

1992, e promulgada em 19941, dispõe sobre o Fomento à Negociação Coletiva, estabelecendo 

em seus arts. 2° e 3°: 

 

Art. 2 — Para efeito da presente Convenção, a expressão ‘negociação coletiva’ compreende todas 
as negociações que tenham lugar entre, de uma parte, um empregador, um grupo de 
empregadores ou uma organização ou várias organizações de empregadores, e, de outra parte, 
uma ou várias organizações de trabalhadores, com fim de: 
a) fixar as condições de trabalho e emprego; ou 

b) regular as relações entre empregadores e trabalhadores; ou 
c) regular as relações entre os empregadores ou suas organizações e uma ou várias organizações 
de trabalhadores, ou alcançar todos estes objetivos de uma só vez. 
Art. 3 — 1. Quando a lei ou a prática nacionais reconhecerem a existência de representantes de 
trabalhadores que correspondam à definição do anexo b do artigo 3 da Convenção sobre os 
representantes dos trabalhadores, de 1971, a lei ou a prática nacionais poderá determinar até que 
ponto a expressão ‘negociação coletiva’ pode igualmente se estender, no interesse da presente 
Convenção. Às negociações com tais representantes. (grifamos) 

 

E reitere-se, ainda, o disposto no art. 19 da Convenção n°155 da OIT, já 

invocado anteriormente, in verbis: 

 

Artigo 19 
Deverão ser adotadas disposições, em nível de empresa, em virtude das quais: 
a) os trabalhadores, ao executarem seu trabalho, cooperem com o cumprimento das obrigações 
que correspondem ao empregador; 
b) os representantes dos trabalhadores na empresa cooperem com o empregador no âmbito da 
segurança e higiene do trabalho; 
c) os representantes dos trabalhadores na empresa recebam informação adequada das 
medidas tomadas pelo empregador para garantir a segurança e a saúde, e possam 
consultar suas organizações representativas sobre essa informação, sob condição de não 
divulgarem segredos comerciais; 

d) os trabalhadores e seus representantes na empresa recebam treinamento apropriado no âmbito 
da segurança e da higiene do trabalho; 
e) os trabalhadores ou seus representantes e, quando for o caso, suas organizações 
representativas na empresa estejam habilitados, de conformidade com a legislação e a 
prática nacionais, para examinarem todos os aspectos da segurança e da saúde 
relacionados com seu trabalho, e sejam consultados neste sentido pelo empregador. Com 

essa finalidade, e em comum acordo, poder-se-á recorrer a conselheiros técnicos alheios à 
empresa; 
f) o trabalhador informará imediatamente o seu superior hierárquico direto sobre qualquer situação 
de trabalho que, a seu ver e por motivos razoáveis, envolva um perigo iminente e grave para sua 
vida ou sua saúde. Enquanto o empregador não tiver tomado medidas corretivas, se forem 
necessárias, não poderá exigir dos trabalhadores a sua volta a uma situação de trabalho 

                                                 
1
 Decreto n° 1.256/1994. 
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onde exista, em caráter contínuo, um perigo grave ou iminente para sua vida ou sua saúde. 

(grifamos) 

 

Absolutamente inquestionável, portanto, não apenas o direito de participação 

pelas entidades sindicais do processo de discussão e negociação dos aspectos relativos às 

condições do trabalho, mas também o dever que estes procedimentos venham a ser 

estabelecidos mediante conversa com as entidades sindicais. As Litisconsortes não são 

senhoras absolutas da razão para imaginar que saibam qual a melhor forma em que se dará o 

retorno às atividades presenciais, e nem se argumente aqui que os Sindicatos seriam contra o 

retorno: os Sindicatos são contra o retorno da forma proposta pelas Litisconsortes, de 

forma desordenada, desregulada, e mediante o atropelamento do processo negocial que 

está em trâmite acerca do regulamento do trabalho remoto. 

 

Igualmente, comporta a necessidade de maior aprofundamento e cautela, a 

afirmação de que o “quadro atual da pandemia de COVID é mais ameno em relação ao que já 

o foi no passado e há notícias divulgadas pelos meios de imprensa que os números de morte 

caíram significativamente, inclusive com dias em que não há internamentos em UTI registrados 

em hospitais de algumas grandes cidades paranaenses, dado a provável vinculação aos 

índices de vacinação com as duas doses na população paranaense”. E que, “a pendência de 

uma terceira dose da vacina não é elemento que fragiliza tal realidade, pois e trata de reforço, 

inclusive em relação à eventuais mutações do vírus”. 

 

De fato, a situação da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do 

Brasil, e mais especificamente, no âmbito do Estado do Paraná está muito mais positiva do que 

apenas alguns meses atrás, sendo este resultado diretamente do avanço da vacinação de toda 

a população, conforme dados divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado do Paraná 

(SESA/PR) em boletim datado do último dia 15/12/2021: 
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Ainda, conforme consta do mesmo documento, temos os seguintes dados 

relativos à vacinação da população: 

 

 

 

Continuamente, temos visto que as inúmeras medidas de restrição e de 

distanciamento social estão sendo flexibilizadas, justamente considerando a regressão do 

número de casos, de óbitos e também de internações decorrentes do novo coronavírus. Este 
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momento positivo tem inspirado os Governos e também a sociedade de que podemos estar 

nos aproximando do fim deste “novo normal” vivido ao longo dos últimos quase 02 (dois) anos. 

 

Mas a realidade fora do nosso país, e também já em algumas cidades, mostra 

que talvez o fim esteja ainda distante, grande parte em razão de variantes do novo 

coronavírus que põem em xeque os esforços de imunização coletiva, considerando a 

resistência biológica do vírus aos anticorpos produzidos pelas vacinas aplicadas. E mais 

recentemente o mundo inteiro foi tomado de assalto pela notícia de que uma nova variante, 

mais resistente e de contágio mais rápido havia surgido na África do Sul e estaria já em 

processo de contágio em outros países. 

 

A variante denominada como “ômicron” ainda está sob análise dos órgãos de 

saúde internacionais e nacionais de todo o mundo, mas aos poucos os informes que são 

emitidos vão no sentido de que se trata de uma variante que se propaga em ritmo muito 

acelerado2, e que há um declínio de eficácia das vacinas no que trata da proteção contra casos 

mais graves3, o que já está levando a vários países (o Brasil, inclusive) a estabelecer planos de 

continuidade da vacinação de suas populações, mediante a aplicação de doses de reforço4. 

 

E não apenas os governos dos países ou os organismos internacionais e 

nacionais de saúde que estão manifestando a necessidade de cautela e expressando o risco 

potencial envolvendo esta nova variante. As fabricantes das vacinas amplamente distribuídas 

pelo mundo também compartilham destas preocupações envolvendo o contágio pela variante 

ômicron, e que apenas através da aplicação de doses de reforço que se obterá um nível de 

eficácia para a proteção das pessoas contra casos mais graves da Covid-19. 

                                                 
2
 “Ômicron se propaga a ritmo inédito, diz OMS: Diretor-geral da entidade referência em saúde, Tedros Adhanom 

alerta que velocidade de disseminação da nova cepa do coronavírus pode voltar a sobrecarregar hospitais”, 
disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/12/omicron-se-propaga-a-ritmo-inedito-diz-
oms/, acesso em 16/12/2021. 
3
 “OMS diz que evidências indicam pequeno declínio da eficácia das vacinas contra variante ômicron: A OMS 

também revelou que ômicron está se propagando mais rápido do que as demais variantes”, disponível em: 
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/14/oms-diz-que-evidencias-indicam-pequeno-declinio-da-
eficacia-das-vacinas-contra-variante-omicron.ghtml, acesso em 16/12/2021. 
4
 “Ministério da Saúde lança campanha ‘Mega Vacinação’ para reforçar imunização dos brasileiros contra 

Covid-19: Dose de reforço será ampliada para toda população adulta acima de 18 anos que tenha concluído a 

imunização há cinco meses”, disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021-
1/novembro/ministerio-da-saude-lanca-campanha-201cmega-vacinacao201d-para-reforcar-imunizacao-dos-
brasileiros-contra-covid-19, acesso em 16/12/2021. 
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A Pfizer lançou informativo para a imprensa5 no sentido de que “estudos 

laboratoriais preliminares demonstram que três doses da vacina Pfizer-BioNTech COVID-19 

neutraliza a variante Ômicron (linhagem B.1.1.529), enquanto duas doses apresentam índices 

significativos de redução dos títulos de neutralização” (grifamos, traduzido do inglês). 

 

O Instituto Butantan igualmente informou6 que “já trabalha na atualização da 

CoronaVac para combater a ômicron” e que “a mutação é bastante instável no momento e 

ainda estamos trabalhando na neutralização cruzada da atividade causada pelo coronavírus”. 

 

A Johnson & Johnson, responsável pela vacina “Janssen”, informou que está 

avaliando e estudando os efeitos da variante ômicron sobre aqueles que tomaram uma dose 

deste medicamento, e que analisa a necessidade de elaboração de uma nova vacina 

específica para combater a nova variante7. 

 

Assim, a partir dos estudos e informações preliminares já divulgados, a dose de 

reforço parece ser o caminho inicialmente mais indicado8, sendo certo que, portanto, para que 

qualquer tipo de medida de relaxamento/flexibilização das normas de distanciamento social 

seja admitida, e ainda, como no caso dos autos, para admitir que o retorno às atividades 

presenciais se dê de forma ordenada e segura para todos aqueles que no momento 

estão trabalhando no regime remoto. 

 

Conforme se verifica do “plano” apresentado pelas Litisconsortes, um dos 

primeiros requisitos para admitir o retorno dos trabalhadores é justamente o quadro vacinal 

completo (atualmente considerado como sendo de duas doses ou dose única). Mas, se 

                                                 
5
 “Pfizer and BioNTech provide update on Omicron Variant” disponível em inglês em: 

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-provide-update-omicron-variant, 
acesso em 16/12/2021. 
6
 “Sinovac já trabalha na atualização da CoronaVac para combater a ômicron”, disponível em: 

https://butantan.gov.br/noticias/sinovac-ja-trabalha-na-atualizacao-da-coronavac-para-combater-a-omicron, acesso 
em 16/12/2021. 
7
 “Johnson & Johnson to evaluate its COVID-19 vaccine against new Omicron COVID-10 Variant”, disponível 

em inglês em: https://www.jnj.com/johnson-johnson-to-evaluate-its-covid-19-vaccine-against-new-omicron-covid-19-
variant, acesso em 16/12/2021. 
8
 “Variante ômicron: por que 2 doses da vacina são insuficientes e reforço é necessário”, disponível em: 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2021/12/14/variante-omicron-por-que-2-doses-da-vacina-sao-
insuficientes-e-reforco-e-necessario.htm, acesso em 16/12/2021. 
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podemos extrair uma conclusão dos fatos históricos recentes envolvendo a pandemia do novo 

coronavírus, é que não se mostra possível admitir aguardar que o número de casos 

aumente, ou que se confirme a circulação da variante ômicron para então elaborar 

planos com medidas suficientes ao combate do vírus. 

 

O avanço da vacinação, conforme exposto, no que diz respeito à dose de 

reforço, está em aproximadamente 10% (dez por cento) daqueles que receberam a primeira 

dose, e um pouco acima de 10% (dez por cento) daqueles que receberam duas doses ou 

dose única das vacinas. Ou seja, não existem números suficiente expressivos de vacinação 

no sentido daquilo que os estudos preliminares indicam que sejam suficientes para proteção da 

população contra esta nova variante do vírus. 

 

Diante do exposto, portanto, não subsiste qualquer tipo de dúvida acerca da 

responsabilidade das Empresas demandadas – enquanto empregadoras – de desenvolver 

todas as medidas que forem necessárias para que se garanta a segurança, a higiene e a 

saúde dos trabalhadores; ainda mais considerando o histórico recente envolvendo a 

pandemia do novo coronavírus, responsável pela morte de centenas de milhares de 

brasileiros, e pelo internamento de outros milhões de pessoas no nosso país. 

 

Não se mostra razoável imaginar que, tomando-se em consideração toda a 

experiência obtida ao longo do último ano e meio, as terceiras interessadas não tenham 

preparado medidas objetivas de proteção para o retorno dos trabalhadores às suas 

atividades presenciais; ou, se caso tenham preparado, que não tenham dado a devida 

publicidade às mesmas, e, continuamente, que não tenha compartilhado com as 

entidades sindicais, dentre as quais os Sindicatos impetrantes, para conhecimento e 

também para aprimoramento das regras lá dispostas. 

 

Ademais, dentre as medidas que auxiliariam na prevenção da saúde dos 

trabalhadores, estaria o controle do volume de pessoas que permaneçam juntas num mesmo 

ambiente e que poderia ser solucionada com a definição razoável das regras gerais de 

funcionamento do trabalho remoto, após o término da pandemia.  
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E nesse sentido, embora tenha sido apresentada proposta de Acordo Coletivo 

de Trabalho aos Sindicatos impetrantes, o que indica que as Litisconsortes têm o interesse na 

realização de negociação coletiva, não houve condições ou tempo hábil para conclusão da 

negociação. 

 

Isso porque, não houve qualquer abertura por parte das Empresas, em relação à 

necessidade de alteração do calendário estabelecido, bem como em relação às normas 

por elas propostas, uma vez que, considerando que o retorno às atividades presenciais está 

agendado para ocorrer no próximo dia 03/01/2022, não haveria tempo suficiente para que 

os Sindicatos Impetrantes discutissem a proposta com sua categoria, realizassem as 

devidas assembleias, ou ainda, mesmo que tivesse vencido todas estas etapas, caso 

fosse apresentada uma contraproposta para a empresa, dificilmente haveria tempo hábil 

para aprovação do Acordo Coletivo antes do prazo estabelecido pelas Litisconsortes 

para o retorno presencial. 

 

Ou seja, embora a discussão sobre a necessidade de estabelecimento de 

regras para o retorno das atividades presenciais, e também para a continuidade do 

trabalho remoto após o “fim” da pandemia venha sendo tratada à longa data, em total 

desrespeito à autonomia sindical, nada foi encaminhado. 

 

Cita-se a reunião realizada entre os dias 11 e 17 de março de 2021 – ou seja, 

09 (nove) meses anteriormente à apresentação da proposta de Acordo Coletivo para o 

estabelecimento de regulamento do teletrabalho – em que os Sindicatos solicitaram o seguinte: 

 

1.10.3. Retorno do teletrabalho pós pandemia 

Sindicatos solicitam informações sobre os planos da Copel com relação ao home office após a 
pandemia, envolvimento das entidades sindicais nas discussões sobre teletrabalho, e se possível 
registro em acordo coletivo. 
Copel informa que esse assunto está em estudo há bastante tempo, porém ainda há dúvidas com 

relação à segurança jurídica. Com relação ao envolvimento dos sindicatos nas discussões, Copel 
irá avaliar o pedido juntamente com a diretoria. (grifo no original e acrescido) 
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Também com relação ao retorno das atividades presenciais os Sindicatos do 

Coletivo das entidades que representam os trabalhadores contratados pelas Litisconsortes vêm 

apresentando pedidos de esclarecimento e buscando atingir o melhor resultado possível, sem 

obter qualquer retorno do Grupo Econômico reclamado, conforme se vê da transcrição da 

mesma reunião já citada anteriormente (Ata vai anexa): 

 

1.10.4. Transferência pessoal para o KM3 / Reestruturação 

Sindicatos solicitam esclarecimentos sobre os planos da reestruturação do KM3, quanto aos 
seguintes pontos: espaço individual nas bancadas de trabalho, reforma de banheiros, capacidade 
do ar-condicionado, rotas de fuga e quantidade de empregados que trabalhará de forma 
simultânea no KM. 
Sindicatos solicitam cronograma das obras e mudança para o novo KM e que as comunicações 
sejam encaminhadas aos sindicatos, antes da divulgação para os empregados. 
Copel informa que estão previstas reformas nos banheiros e revisão relacionada a capacidade do 
ar-condicionado e rotas de fuga. Com relação a quantidade de empregados que serão lotados no 
KM, Copel informa que será um número aproximado do que já houve passado. A Companhia 
enviará maiores informações aos sindicatos, para conhecimento. 

 

Assim sendo, e considerando que o contexto de adoção de protocolos à 

prevenção da contaminação pelo Coronavírus não foram suficientemente esclarecidos e 

comprovados, ante a ausência de abertura de negociação com as entidades sindicais 

impetrantes e por todo o exposto, é que se requer que seja conferida a segurança pretendida, 

para que se casse a decisão proferida pela Autoridade Coatora, e desde logo, seja deferida a 

tutela de urgência pleiteada nos autos de Ação Civil Pública originária, para que seja 

supenso o retorno das atividades presenciais no dia 03/01/2022, até que haja um plano 

de retorno que observe suficientemente as normas de saúde, higiene e segurança do 

trabalho, cujos termos obrigatoriamente devem ser negociados com a entidade sindical, nos 

termos da fundamentação. 

 

 

5. Da Liminar. 

 

Diante de todo o exposto, e considerando a previsão de retorno às atividades 

presenciais dos trabalhadores substituídos, empregados pelas Litisconsortes, para o próximo 

dia 03/01/2022, independentemente da apresentação de plano ordenado para que tal fato 

ocorra, em que se destaque as medidas de saúde, higiene e segurança do trabalho, 

considerando especialmente as restrições ainda vigentes e necessárias relativas a proteção do 
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contágio pelo novo coronavírus (considerando suas variantes), encontram-se presentes os 

requisitos objetivos dispostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, aplicáveis 

subsidiariamente ao caso, quais sejam a probabilidade do direito, bem como o risco de dano 

em razão da demora no provimento. 

 

Como exposto, a decisão ora atacada, ao negar que os trabalhadores 

substituídos, que desempenhem atualmente atividades em trabalho remoto, possam se manter 

nesta condição, até haja plano ordenado para o retorno à atividade presencial acabou por 

violar o disposto no inciso XXII, do art. 7°; a Lei n° 8.213/1991, artigo 19, § 1º, 2º e 3º, Norma 

Regulamentadora n° 17 (Portaria n° 3.214/1977), Convenção n° 155 e 154 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), que dão fundamento ao pleito formulado pelo Sindicato 

Impetrante. 

 

A prova inequívoca do potencial prejuízo que está para ser impingido aos 

substituídos reside na determinação de retorno às atividades presenciais por grande parte – 

se não toda - da força de trabalho contratada pelas Litisconsortes, sem que fosse 

apresentado plano de retorno ordenado (com escala, gradação no número de trabalhadores a 

realizarem seus retornos) e com as medidas de saúde, higiene e segurança no trabalho a 

serem observadas (distanciamento social, utilização de máscaras, ventilação dos ambientes, 

disposição dos trabalhadores, dentre outros). 

 

A probabilidade do direito – o fumus boni juris (art. 300, caput, do CPC) –, é 

manifesta na plausibilidade da tese jurídica levantada, sendo notória a violação a princípios 

fundamentais e postulados constitucionais: (1) considerando a responsabilidade das 

Litisconsortes em editar as normas relativas a saúde, higiene e segurança no ambiente de 

trabalho, para o molde, justamente, de garantir patamares mínimos destes aspectos, (2) o 

direito e o dever de que tais normas não sejam simplesmente impostas pelas empresas, mas 

sim, sejam negociadas com os Sindicatos impetrantes, como forma de que seja observada 

não apenas a realidade/vontade das terceiras interessadas, mas também a realidade/interesse 

dos trabalhadores, e que sejam fiscalizados os patamares propostos de segurança, saúde e 

higiene. 
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O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – o periculum in 

mora (art. 300, caput, do CPC) –, é manifesto na urgência do provimento jurisdicional, ainda 

que de forma provisória, na medida em que, conforme sustentado, visto que se aproxima 

perigosamente a data para o retorno às atividades presenciais, evidenciando LESÃO A 

DIREITO, que se renovará diariamente, a cada ida ao trabalho.  

 

Por todo o exposto, pugna-se pela concessão de liminar no presente mandamus, 

para que, desde logo, seja cassada a decisão proferida pela Autoridade Coatora, que indeferiu 

o pedido de tutela de urgência formulado na exordial doa autos de Ação Civil Pública originária, 

determinando-se, desde logo, a suspensão do retorno às atividades presenciais dos 

trabalhadores substituídos, sendo mantida a forma de trabalho atual (trabalho remoto), 

por tempo indeterminado, com determinação, continuamente, para que as Litisconsortes 

iniciem o competente processo negocial para os aspectos relativos ao retorno às 

atividades presenciais e sobre o regulamento do trabalho remoto, que ante a sua 

ausência, faria com que TODOS os empregados tivessem que respeitar a data imposta 

(03/01/2022), nos termos da fundamentação. 

 

 

6. Dos Pedidos. 

 

Diante de todo o exposto, requer-se: 

 

a) a concessão de liminar, inaudita altera pars, para que seja cassada a decisão 

proferida pela Autoridade Coatora, em sede de análise da tutela de urgência pleiteada pelo 

Sindicato Impetrante nos autos de Ação Civil Pública originária, determinando-se às 

Litisconsortes que procedam com a suspensão do retorno às atividades presenciais, nos 

termos do pedido formulado na exordial originária, e na forma da fundamentação; 

 

b) no mérito, pugna-se pela concessão da segurança, para que seja cassada a 

decisão proferida pela Autoridade Coatora, em sede de análise da tutela de urgência pleiteada 

pelos Sindicatos Impetrantes nos autos de Ação Civil Pública originária, determinando-se às 
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Litisconsortes que procedam com a suspensão do retorno às atividades presenciais, nos 

termos do pedido formulado na exordial originária, e na forma da fundamentação; 

 

c) após análise do pedido de liminar, requer-se a expedição de ofício ao Juízo 

Plantonista de primeiro grau, a fim de que tome ciência da decisão proferida, bem como a 

expedição de intimação aos Litisconsortes, nos endereços apontados; 

 

d) após o regular processamento do presente mandamus, requer-se a expedição 

de ofício à Autoridade Coatora para, querendo, apresente os esclarecimentos necessários; 

 

e) a intimação dos Litisconsortes para, querendo, apresentar resposta a 

presente exordial; 

 

f) a juntada das cópias do processo originário anexo; 

 

g) a intimação do Ministério Público do Trabalho, mediante a Procuradoria 

Regional do Trabalho da 9ª Região, para que seja proferido parecer, em entendendo 

necessário. 

 

REQUERIMENTO FINAL 

 

Postula-se a produção de prova em todos os meios admitidos em direito para 

comprovar as alegações firmadas, em especial a prova documental anexa. 

 

Pugna-se pelo direcionamento de todas as intimações do presente feito em 

nome dos Drs. João Luiz Arzeno da Silva e Marcelo Trindade de Almeida, sob pena de 

nulidade, nos termos da Súmula n. 427, do c. TST. 

 

Dá-se a presente causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para os fins de 

alçada. 

 

Pede deferimento. 
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Curitiba, 21 de dezembro de 2021. 

 

João Luiz Arzeno da Silva 

OAB/PR 23.510 

 
Gisele Cantergiani de Freitas 

OAB/PR 26.530 

Marcelo Trindade de Almeida 

OAB/PR 19.095 

 
Anderson Sameliki Dionísio 

OAB/PR 86.792 
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PROCURAÇÃO 

 

 

 

 

 
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANÁ – SENGE-PR, entidade sindical 

inscrita no CNPJ sob o nº 76.684.828/0001-78, com sede em Curitiba-PR, na Rua Marechal Deodoro, 

nº 630, 22º andar, Bairro Centro, CEP 80.010-912, neste ato representado por seu Diretor-Presidente 

LEANDRO JOSÉ GRASSMANN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 

n° 3929570-9 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n° 849.203.009-72, residente e domiciliado à Rua 

Serafim Lucca, n° 333, casa 01, São Braz, CEP 82.320-400, Curitiba, PR, abaixo assinado, por este 

instrumento particular, nomeia e constitui seus procuradores Dr. Marcelo Trindade de Almeida, 

advogado, inscrito na OAB/PR sob nº 19.095, Dr. João Luiz Arzeno da Silva, advogado, inscrito na 

OAB/PR sob o nº 23.510, Dra. Daniela Volkart Mainardi, advogada, inscrita na OAB/PR sob o nº 

38.042, Dra. Fernanda Yasue Kinoshita, advogada, inscrita na OAB/PR sob o nº 49.060, Dra. Gisele 

Cantergiani de Freitas, advogada, inscrita na OAB/PR sob o nº 26.530, Dra. Ana Carolina Bileski 

Cardoso Ruon,  advogada, inscrita na OAB/PR sob o nº 58.402, integrantes do escritório TRINDADE E 

ARZENO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito na OAB/PR sob o nº 631 e no CNPJ/MF sob o no 

03.242.615/0001-12, localizado na cidade de Curitiba-PR, na Rua Fernando Amaro, nº 71, Bairro Alto 

da XV, Curitiba-PR, onde recebem intimações, para representa-lo judicialmente/administrativamente, 

especialmente em Ação Judicial em face da COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL e 

demais empresas do Grupo Econômico, conferindo-lhes todos os poderes constantes das cláusulas 

ad judicia e extra judicia, bem como os especiais de transigir, desistir, receber, dar quitações, firmar 

termos de compromisso, declarar, anuir, acordar, levantar suspeições, e todos os demais que se 

façam necessários ao bom e completo desempenho deste mandato, inclusive substabelecê-lo, total ou 

parcialmente, com ou sem reservas de poderes. 

 

Curitiba, 16 de dezembro de 2021. 

 
 

 

____________________________________ 

Leandro José Grassmann 

Diretor-Presidente 
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COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 
CNPJ nº 76.483.817/0001-20 

COMPANHIA ABERTA 
Registro na CVM nº 1431-1 

 
 

Ata da 1ª Reunião Quadrimestral 2021 
 
 
11.03.2021 e 17.03.2021 
 
Após os cumprimentos, trataram-se os seguintes assuntos: 

1. Pauta coletivos 

1.1. Avaliação de Desempenho 

Sindicatos informam que quando há transferência do empregado, o novo gestor 
mantém o histórico da avaliação anterior. Também informam que empregados 
que apresentam atestados, afastamentos por doença ou acidente tem uma 
avaliação ruim.  

Quanto à avaliação de desempenho em pandemia, sinalizaram que alguns 
gestores estão cobrando metas e resultados, sem considerar as diferenças do 
trabalho em home office. Dessa forma, sindicatos solicitam suspensão das 
avaliações deste ciclo ou que as avaliações não sejam consideradas no histórico 
funcional do empregado, bem como para questões administrativas da empresa. 
Também questionam como está sendo tratada a avaliação de empregados do 
grupo de risco que não trabalharam no período.  

Sindicatos sugerem ainda uma reunião específica para aprofundamento no tema 
de avaliação de desempenho. 

Copel informa que dependendo do momento da transferência a avaliação 
considera a percepção do gestor anterior e atual. Com relação aos empregados 
do grupo de risco, a notificação da avaliação de desempenho prevê a dispensa 
de avaliação dos empregados impossibilitados de trabalhar 180 dias ou mais. 
Por fim, a Copel agendará reunião para tratar do assunto e apresentar a 
revitalização do Nossa Energia. 

 

1.2. Efetividade 

Sindicatos informam que existem situações em que o empregado não consegue 
realizar o trabalho, por motivos que não estão sob sua responsabilidade, por 
exemplo, imprevistos durante os deslocamentos, impedimentos na execução 
das atividades, sejam técnicos ou de acesso ao local, porém é penalizado no 
cálculo da efetividade.  

Entidades sindicais compreendem a importância da efetividade como uma 
ferramenta de gestão de atividades, mas discordam que a mesma seja utilizada 
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para fins de advertência, avaliação de desempenho ou penalização do 
empregado, vez que muitos fatores na execução dos serviços são alheios à 
vontade do empregado. 

Copel informa que vai retomar o assunto com a área técnica e apresentará 
resposta na próxima reunião. 

 

1.3. Diárias de alimentação 

Sindicatos informam que o valor atual das diárias é o mesmo de 6 anos atrás, 
sendo que apenas alguns poucos ajustes pontuais foram realizados. Na maioria 
das localidades, o valor não é suficiente para que o empregado se alimente 
adequadamente. Outra situação é que a diária para quem se desloca a Curitiba 
é a mesma das cidades do interior, apesar de seu maior custo nas alimentações. 
Além da atualização dos valores, sindicatos solicitam revisão das regras. 

Copel informa que o assunto está em estudo pela equipe técnica, com relação 
aos valores e procedimentos e apresentará o retorno sobre o assunto na próxima 
reunião. 

1.4. PPD 

Sindicatos solicitam que a Copel apresente informações, tendo em vista que os 
empregados os procuram para esclarecimentos, por exemplo, como será o 
pagamento aos que se desligaram da Copel em 2020, e trazem o 
questionamento com relação à situação em que empregados foram informados 
que receberão remuneração no PPD a menor devido às ausências por motivo 
de saúde. Sindicatos solicitam que os empregados não sejam penalizados por 
isso. 

Copel informa que o assunto já foi apresentado aos sindicatos, mas pode 
agendar nova reunião específica para o tema. Copel respondeu aos 
questionamentos com base no regulamento do programa e informou que o há 
um portal com todas as orientações, será encaminhado um pdf desse 
regulamento para os sindicatos.  

1.5. COVID-19 

1.5.1. CAT 

Sindicatos solicitam abertura de CAT, nos casos de contaminação por COVID. 
Sindicatos informam que o TST já caracterizou o COVID como doença 
ocupacional, sendo necessária a emissão de CAT em caso confirmado da 
doença. E que em caso de dúvida, se a contaminação foi na empresa ou não, 
deve ser aberta a CAT. Preocupa ainda a concreta possibilidade de sequelas de 
longo prazo, normalmente não observadas de início e que podem não ter 
cobertura do INSS pela falta da CAT. 

Copel informa que mantém a responsabilidade referente à CAT como nos 
demais casos, e informa que não houve nenhum caso de COVID com nexo 

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:33 - 52df0bb

Fls.: 34

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - 6a9dc3a

ID. 6a9dc3a - Pág. 34

Fls.: 61



 

Ata 1ª Reunião Quadrimestral 2021  Página 3 
 

causal definido, de que a contaminação tenha ocorrido dentro da companhia. 
Informa ainda que estão sendo realizada as análises individuais de cada caso. 

1.5.2. Vacinas 

Considerando a publicação que permite a aquisição de vacinas por empresas 
privadas, sindicatos solicitam que a Copel verifique a possibilidade de compra 
para imunização os empregados. 

Copel informa que irá avaliar a possibilidade. 

1.6. PLR 

Copel apresentou os resultados parciais dos indicadores da PLR 2020, 
considerando que o RPL e PMSO ainda não tem os resultados divulgados. Sobre 
o ISQP, em 2020 a ABRADEE realizou a avaliação das empresas e divulgou as 
notas individualmente, porém não houve a premiação. Dessa forma, foi realizado 
um benchmarking com as empresas que participam da avaliação para 
elaboração de um ranking, obtendo a informação de que a Copel está em 2º 
lugar. A utilização desse resultado é uma alternativa para o indicador previsto no 
ACT PLR, outra alternativa seria considerar o resultado do IASC em substituição 
ao ISQP, que também teve como resultado o 2º lugar para a Copel. 

Sindicatos se manifestaram favoráveis a utilização do ISQP. Além disso, 
solicitam que, após a divulgação dos resultados, as informações sejam 
encaminhadas para as entidades sindicais antes de envio para todos os 
empregados.  

1.7. Plano de cargos e salários, meritocracia para enquadramento 

Sindicatos solicitam informações sobre verba distribuída aos empregados 
recentemente e sobre o planejamento com relação ao Plano de Cargos e 
Salários na Copel. Sindicatos informam que a verba para as áreas do interior é 
pequena e que alguns empregados estão há muitos anos nos estágios iniciais 
da carreira.  

Também apontaram sobre a priorização da verba para salários menores, e ao 
fato de que a verba não ser suficiente para os empregados Muito Bom 
desempenho. Sindicatos informam ainda que os comitês de gerentes priorizam 
os empregados com base em critérios pessoais. 

Copel informa que a política salarial foi aplicada em dezembro, com 
enquadramento salarial realizado naquele mês. Esse ano estão ocorrendo as 
avaliações para enquadramentos funcionais, daqueles que já atendem ao critério 
de nível salarial. Com relação à verba, Copel informa que o desdobramento 
ocorre com embasamento técnico e, a partir das regras definidas, os gestores 
realizam a distribuição da verba. Copel lembra que o Nossa Energia é critério de 
priorização da distribuição da verba, e que os colegiados são uma forma de 
minimizar possíveis distorções. 
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1.8. Veículo Copel 

Sindicatos informam que os empregados em regime de sobreaviso não estão 
autorizados a ficar com o veículo da Copel em casa. O empregado precisa se 
deslocar para a Copel para então registrar o ponto e pegar o veículo para o 
atendimento da emergência, gerando maior tempo de resposta às emergências, 
com impacto direto do DEC/FEC, aumento da possibilidade de aglomeração na 
Copel para bater ponto e se deslocar para atendimento. Também pontuaram que 
os empregados são obrigados a utilizar táxi ou deixar veículo próprio na rua, 
arriscando patrimônio próprio, vez que a Copel não autoriza o ingresso dos 
mesmos nas suas instalações. 

Copel informa que vai verificar a situação e apresentará esclarecimentos na 
próxima reunião. 

 

1.9. Empregados do administrativo exercendo função de atendente de 

call center 

Sindicatos informam que empregados administrativos, que já trabalharam no call 
center, estão sendo convocados para auxiliar nos atendimentos do call center ou 
chat. 

Copel informa que existe um quadro de reserva do call center, que pode ser 
acionado em caso de necessidade, para atendimento do indicador do 
atendimento. 

1.10. Home Office  

Sindicatos pontuaram que muitos empregados não têm equipamentos e postos 

de trabalho adequados, adaptando partes da residência para tal. Em muitos 

casos, a ergonomia fica prejudicada, impactando na saúde do empregado. Foi 

relatado que empregados solicitaram o empréstimo das cadeiras que utilizavam 

na Copel, sendo negado pelas gerências. 

Copel informa que vai verificar a situação e apresentará esclarecimentos na 
próxima reunião. 

1.10.1. Falta de insumos: álcool gel e máscaras  

Sindicatos informam falta de máscaras, distribuição de máscaras de baixa 
qualidade e questionam sobre eficácia do tipo de máscara comum para proteção 
contra a nova variante. 

Copel informa que está avaliando a compra de novos modelos de máscara, 
visando maior proteção para os empregados.  
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1.10.2. Advertências por atrasos no home office   

Sindicatos informam casos de reclamações e advertências dos gerentes em 
situações de atrasos dos empregados em home office.  

Copel informa que a fiscalização e orientação aos empregados com relação ao 
registro de ponto é responsabilidade da empresa, que está sujeita a fiscalização 
em caso de descumprimento dos artigos. Dessa forma, o acompanhamento do 
registro de ponto continua sendo feito, mesmo em home office. Em 
complemento, solicita que os sindicatos encaminhem casos específicos para 
avaliação. 

Sindicatos também solicitam que os procedimentos sejam alinhados com relação 
ao registro de ponto para os empregados que estão em casa, sem atividades, 
durante a pandemia. 

Copel solicita que o sindicato encaminhe mais informações sobre o caso, para 
que seja analisado pontualmente. 

 

1.10.3. Retorno do teletrabalho pós pandemia   

Sindicatos solicitam informações sobre os planos da Copel com relação ao home 
office após a pandemia, envolvimento das entidades sindicais nas discussões 
sobre teletrabalho, e se possível registro em acordo coletivo. 

Copel informa que esse assunto está em estudo há bastante tempo, porém ainda 
há dúvidas com relação à segurança jurídica. Com relação ao envolvimento dos 
sindicatos nas discussões, Copel irá avaliar o pedido juntamente com a diretoria. 

 

1.10.4. Transferência pessoal para o KM3 / Reestruturação   

 

Sindicatos solicitam esclarecimentos sobre os planos da reestruturação do KM3, 
quanto aos seguintes pontos: espaço individual nas bancadas de trabalho, 
reforma de banheiros, capacidade do ar-condicionado, rotas de fuga e 
quantidade de empregados que trabalhará de forma simultânea no KM. 

Sindicatos solicitam cronograma das obras e mudança para o novo KM e que as 
comunicações sejam encaminhadas aos sindicatos, antes da divulgação para os 
empregados. 

Copel informa que estão previstas reformas nos banheiros e revisão relacionada 
a capacidade do ar-condicionado e rotas de fuga. Com relação a quantidade de 
empregados que serão lotados no KM, Copel informa que será um número 
aproximado do que já houve passado. A Companhia enviará maiores 
informações aos sindicatos, para conhecimento. 

 

 

Curitiba, 17 de março de 2021. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
03ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA 

 ACPCiv 0001064-30.2021.5.09.0003
AUTOR: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA E 
OUTROS (3) 
RÉU: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA E OUTROS (5) 

Vistos, etc.

 

Busca a parte autora tutela de urgência a fim de que se
“determine a suspensão do retorno às atividades presenciais dos trabalhadores
substituídos, sendo mantida a forma de trabalho atual (trabalho remoto) por tempo
indeterminado, com determinação, continuamente, para que as Reclamadas iniciem o
competente processo negocial para os aspectos relativos ao retorno às atividades
presenciais e sobre o regulamento do trabalho remoto”.

Conforme relato da parte requerente, existe outra ação civil
pública em curso (autuada sob o nº 0000425-49.2020.5.09.0002) na qual, por decisão
liminar (já avaliada a estendida pelo E. TRT), o trabalho remoto vinculado à pandemia
de COVID foi garantido e limitado até 31.12.2021.

Contudo, a pretensão liminar não merece ser acolhida.

O quadro atual da pandemia de COVID é mais ameno em
relação ao que já o foi no passado e há notícias divulgadas pelos meios de imprensa
que os números de morte caíram significativamente, inclusive com dias em que não há
internamentos em UTI registrados em hospitais de algumas grandes cidades
paranaenses, dado a provável vinculação aos índices de vacinação com as duas doses
na população paranaense. 

A pendência de uma terceira dose da vacina não é elemento que
fragiliza tal realidade, pois se trata de reforço, inclusive em relação à eventuais
mutações do vírus.

Não por outros motivos, nota-se que quase todos os segmentos
tem retomado ou estão para retomar as atividades presenciais, como é o caso do
próprio TRT9.

Os demais argumentos expostos na exordial, como a surpresa e
apreensão dos trabalhadores com o retorno do labor presencial,   bem assim a
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ausência de plano pormenorizado de estruturas físicas aptas a receber os funcionários
ou demais medidas acautelatórias não se confirmam, pois aquela liminar na outra ACP
tinha data prevista para término e a Minuta Circular acostada ao id e875f6c demonstra
que haverá medidas protetivas e gerais para o regular exercício laboral.

As tratativas entre empresa e os Sindicatos das categorias
econômicas ocorreram, embora infrutíferas e não na amplitude esperada sob o ponto
de vista da parte autora. Ao menos é o que se extrai dos documentos trazidos com a
inicial. 

De tal modo, entende-se não haver a probabilidade do direito,
por ora.

Cita-se, em reforço, recente decisão em situação semelhante (da
Sanepar) em que a liminar com objetivo similar foi revogada pelo E. TRT em análise do
MS 0001149-25.2021.5.09.0000.

Pela adequação, transcrevem-se os argumentos traçados
naquela decisão que revogou a liminar então deferida pelo Juízo de Primeiro Grau:

 

Vistos, etc…

 

Trata-se de ação de segurança impetrada pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR, contra ato da
Exma. Juíza Ana Maria São João Moura, da 06ª Vara do Trabalho de
Curitiba, nos autos 0000993-19.2021.5.09.0006 que, nos autos da ação
civil pública, ajuizada pelo SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO
DO PARANÁ - SINAP/PR, deferiu a antecipação parcial da tutela
pretendida, determinando, no prazo inicial de 30 (trinta) dias, a
suspensão de quaisquer atos que venham a exigir atividade presencial
dos trabalhadores representados pelo Sindicato autor, bem como, a
apresentação, em 10 (dez) dias, de “comprovação de adoção de
medidas de higidez e profilaxia em face da pandemia, assim como
layout para a execução das atividades pelos trabalhadores
representados pelo Sindicato autor, em condições satisfatórias de
efetivo distanciamento não inferior a 1,5m, como requerido na inicial”,
fixando, ainda, “multa diária de R$ 1.000,00 por trabalhador em situação
irregular, que incidirá a cada constatação de descumprimento desta
decisão.” (fls.164 /165), ao fundamento de que "… a mudança do regime
de trabalho, de remoto para presencial, no momento e pela natureza
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dos serviços prestados, não se mostra urgente tampouco aparenta ser
crucial para o bom andamento das atividades da requerida, enquanto,
pelo lado oposto, entendo que o aguardo na adoção do trabalho
presencial, não oferece riscos para as atividades da mesma, não
havendo, pois, prejuízo no caso de deferimento parcial da pretensão
formulada, tampouco impossibilidade de reversão dos efeitos da
medida, caso acolhida." (destaquei).

 

Segundo a impetrante, em síntese, não há
determinação legal que a obrigue a apresentar plano de retomada das
atividades para a volta do trabalho presencial, nem “lei que impeça ou
determine a continuidade das atividades laborais pelos colaboradores
apenas em regime de teletrabalho,” ressaltando que “a Autoridade
Coatora sequer consultou a Impetrante sobre os diversos protocolos e
medidas por ela implementadas destinadas à prevenção da COVID,
antes mesmo de conceder a tutela de urgência. Se a Autoridade Coatora
demandado que a Impetrante comprovasse as medidas preventivas de
saúde por si adotadas, antes mesmo de conceder a liminar, teria a
plena ciência sobre a seriedade com que a Impetrante tratou do tema
desde o início da pandemia até os dias atuais, não havendo o risco para
os trabalhadores em relação ao retorno ao regime presencial.”,
acrescentando que a forma de trabalho é uma decisão do empregador
e que “o Judiciário só poderia intervir nesta determinação da Impetrante
de retorno ao labor presencial se houvesse risco à saúde dos
colaboradores, o que decididamente não é o caso”, e que, “no caso dos
advogados empregados representados pelo SINAP/PR, há 4 gerentes, 6
coordenadores na capital, 6 coordenadores do interior e 2 assessores
na capital, para os quais o teletrabalho integral é inviável, pois lideram
equipes e interagem constantemente com a diretoria, devendo
permanecer de forma presencial na Impetrante”. Aduz, ainda, que “o
periculum in mora também resta evidenciado, na medida que a
Impetrante está impedida de ter o retorno presencial de seus
colaboradores, causando-lhe prejuízo no bom andamento dos trabalhos
e, por conseguinte, nos serviços essenciais que a empresa presta aos
seus clientes e à população”, além de apontar “o risco que a Impetrante
sofre de ser obrigada ao pagamento de multa diária”. E pretende seja
concedida a segurança liminarmente e “inaudita altera pars”, "para
suspender a tutela de urgência que foi deferida pela Autoridade
Coatora, que obstou o retorno do trabalho presencial por parte dos
empregados representados pelo SINAP/PR, bem como a imposição do
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pagamento de multa diária em caso de descumprimento da referida
decisão.” (fl.12 - destaques acrescidos).

 

Aditando a peça de ingresso (fls.396/397),
informa a impetrante que “o que se busca, com este retorno dos
funcionários, é possibilitar a opção destes pela adesão ao regime de
Teletrabalho, caso seja possível em suas respectivas funções,
justamente devido a existência deste risco de contaminação, conforme
documentações

nos autos. Sendo assim, fica nítido que a
intenção da Impetrante é de apenas regularizar sua situação e de seus
empregados”, requerendo, assim, “a anulação da r. decisão a quo para
seja permitida a volta dos funcionários sindicalizados a fim de que seja
aplicado o ACT em cada um dos contratos de trabalho e seja autorizada
a opção do trabalhador pelo teletrabalho, sujeita a avaliação dos órgãos
responsáveis na empresa, a fim de que a Impetrante possa fornecer os
materiais necessários para o desenvolvimento da atividade do
empregado neste regime de labor”. (fl. 397 – original sem destaque).

 

Pois bem.

 

Nos termos do inciso III, do artigo 7º, da Lei
12.016/2009, à concessão da liminar em sede de mandado de
segurança, mister a presença de fundamento relevante e evidência de
risco de a manutenção do ato impugnado ensejar ineficácia da medida,
se, ao final, deferida.

 

A impetrante informa e comprova, mediante os
documentos juntados, a adoção de diversos protocolos à prevenção da
contaminação pelo Coronavírus, inclusive, Parecer Técnico n. 377/2021,
elaborado pela Comissão Especial COVID 19, que atesta as medidas de
segurança adotadas, dentre elas o “Distanciamento Físico nas Estações
de Trabalho ocupadas por Profissionais Advogados da Sanepar”,
consignando, igualmente, que “o distanciamento social adequado entre
as pessoas, em alinhamento às legislações vigentes locais e a
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organização dos espaços físicos no ambiente de
trabalho é de fundamental importância. Neste sentido, destacamos que
os mobiliários utilizados por profissionais advogados da Companhia,
seja na sede da empresa ou em núcleos jurídicos, atende a Norma
Regulamentadora Nº 17 e seus anexos, Portaria MTb nº 3.214 , de 08 de
junho de 1978, sendo projetado de acordo com as condições de
trabalho, às características psicofisiológicas dos trabalhadores, visando
proporcionar um máximo de conforto e segurança quanto às distâncias
entre os espaços individuais de trabalho e isolamento.”

(destaque acrescido).   O mesmo se verifica da
Circular Conjunta 16/2021-DA, expedida em 05.11.2021, cientificados os
empregados pelos meios de comunicação interna (fls. 367 e segts.).

 

Observa-se na peça de ingresso da ACP 0000993-
19.2021.5.09.0006 (fls.127 e segts.), a ausência de qualquer notícia ou
prova de que não observadas pela impetrante, efetivamente, as
medidas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus, recomendadas
pelas autoridades sanitárias, restringindo-se os argumentos à suposta
insuficiência daquelas a obstar qualquer contágio.

 

Consoante disposto no § 2º, do artigo 75-C, da
CLT, incluído pela Lei 13.467/20217, “a alteração do regime de
teletrabalho para o presencial por determinação do empregador,
garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com
correspondente registro em aditivo contratual.”, de modo que,
observados tais requisitos, ausente direito dos empregados à
manutenção do teletrabalho, exceto se devidamente comprovadas
condições inadequadas do local de trabalho, com potencial violação à
outras normas de proteção à saúde e vida dos trabalhadores, o que não
se verifica, na hipótese, mormente quando, fato público e notório, nada
obstante a manutenção do estado pandêmico, exitoso o programa de
vacinação instituído pelo poder público, tal qual reconhecido pela
própria autoridade dita coatora.
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Ainda. Cumpridos os requisitos legais à
convocação dos empregados ao retorno do trabalho presencial,
conferida, assim, a probabilidade do

direito, presente, também, o risco de prejuízo à
impetrante, vez que, o ato atacado inviabiliza o retorno dos
trabalhadores a essa forma de trabalho, na data pretendida pela
empregadora (01/12/2021), não se podendo olvidar, ademais, que a
avaliação de tal necessidade e determinação, insere-se em seu poder
diretivo-potestativo.

 

Por tudo, vislumbrados os pressupostos,
CONCEDO A LIMINAR pretendida, suspendendo a tutela de urgência e
respectiva multa diária, deferidas nos autos da ACP 0000993-
19.2021.5.09.0006, até final decisão do presente mandamus.

 

Intime-se a impetrante.

 

Assim, pelos argumentos acima expostos, indefere-se a tutela de
urgência pleiteada.

Intimem-se as partes.

Após o término do recesso judiciário venham conclusos para
determinação dos demais atos processuais cabíveis.

 

 

 

 

CURITIBA/PR, 20 de dezembro de 2021.

JAMES JOSEF SZPATOWSKI
Juiz do Trabalho Substituto
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
03ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA 

 ACPCiv 0001064-30.2021.5.09.0003
AUTOR: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA E 
OUTROS (3) 
RÉU: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA E OUTROS (5) 

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4520e56 proferido nos autos.

Vistos, etc.

 

Busca a parte autora tutela de urgência a fim de que se
“determine a suspensão do retorno às atividades presenciais dos trabalhadores
substituídos, sendo mantida a forma de trabalho atual (trabalho remoto) por tempo
indeterminado, com determinação, continuamente, para que as Reclamadas iniciem o
competente processo negocial para os aspectos relativos ao retorno às atividades
presenciais e sobre o regulamento do trabalho remoto”.

Conforme relato da parte requerente, existe outra ação civil
pública em curso (autuada sob o nº 0000425-49.2020.5.09.0002) na qual, por decisão
liminar (já avaliada a estendida pelo E. TRT), o trabalho remoto vinculado à pandemia
de COVID foi garantido e limitado até 31.12.2021.

Contudo, a pretensão liminar não merece ser acolhida.

O quadro atual da pandemia de COVID é mais ameno em
relação ao que já o foi no passado e há notícias divulgadas pelos meios de imprensa
que os números de morte caíram significativamente, inclusive com dias em que não há
internamentos em UTI registrados em hospitais de algumas grandes cidades
paranaenses, dado a provável vinculação aos índices de vacinação com as duas doses
na população paranaense. 

A pendência de uma terceira dose da vacina não é elemento que
fragiliza tal realidade, pois se trata de reforço, inclusive em relação à eventuais
mutações do vírus.

Assinado eletronicamente por: JAMES JOSEF SZPATOWSKI - Juntado em: 20/12/2021 14:48:17 - 97b55d8

Fls.: 305

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - 62a1611

ID. 62a1611 - Pág. 15

Fls.: 97



Não por outros motivos, nota-se que quase todos os segmentos
tem retomado ou estão para retomar as atividades presenciais, como é o caso do
próprio TRT9.

Os demais argumentos expostos na exordial, como a surpresa e
apreensão dos trabalhadores com o retorno do labor presencial,   bem assim a
ausência de plano pormenorizado de estruturas físicas aptas a receber os funcionários
ou demais medidas acautelatórias não se confirmam, pois aquela liminar na outra ACP
tinha data prevista para término e a Minuta Circular acostada ao id e875f6c demonstra
que haverá medidas protetivas e gerais para o regular exercício laboral.

As tratativas entre empresa e os Sindicatos das categorias
econômicas ocorreram, embora infrutíferas e não na amplitude esperada sob o ponto
de vista da parte autora. Ao menos é o que se extrai dos documentos trazidos com a
inicial. 

De tal modo, entende-se não haver a probabilidade do direito,
por ora.

Cita-se, em reforço, recente decisão em situação semelhante (da
Sanepar) em que a liminar com objetivo similar foi revogada pelo E. TRT em análise do
MS 0001149-25.2021.5.09.0000.

Pela adequação, transcrevem-se os argumentos traçados
naquela decisão que revogou a liminar então deferida pelo Juízo de Primeiro Grau:

 

Vistos, etc…

 

Trata-se de ação de segurança impetrada pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR, contra ato da
Exma. Juíza Ana Maria São João Moura, da 06ª Vara do Trabalho de
Curitiba, nos autos 0000993-19.2021.5.09.0006 que, nos autos da ação
civil pública, ajuizada pelo SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO
DO PARANÁ - SINAP/PR, deferiu a antecipação parcial da tutela
pretendida, determinando, no prazo inicial de 30 (trinta) dias, a
suspensão de quaisquer atos que venham a exigir atividade presencial
dos trabalhadores representados pelo Sindicato autor, bem como, a
apresentação, em 10 (dez) dias, de “comprovação de adoção de
medidas de higidez e profilaxia em face da pandemia, assim como
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layout para a execução das atividades pelos trabalhadores
representados pelo Sindicato autor, em condições satisfatórias de
efetivo distanciamento não inferior a 1,5m, como requerido na inicial”,
fixando, ainda, “multa diária de R$ 1.000,00 por trabalhador em situação
irregular, que incidirá a cada constatação de descumprimento desta
decisão.” (fls.164 /165), ao fundamento de que "… a mudança do regime
de trabalho, de remoto para presencial, no momento e pela natureza
dos serviços prestados, não se mostra urgente tampouco aparenta ser
crucial para o bom andamento das atividades da requerida, enquanto,
pelo lado oposto, entendo que o aguardo na adoção do trabalho
presencial, não oferece riscos para as atividades da mesma, não
havendo, pois, prejuízo no caso de deferimento parcial da pretensão
formulada, tampouco impossibilidade de reversão dos efeitos da
medida, caso acolhida." (destaquei).

 

Segundo a impetrante, em síntese, não há
determinação legal que a obrigue a apresentar plano de retomada das
atividades para a volta do trabalho presencial, nem “lei que impeça ou
determine a continuidade das atividades laborais pelos colaboradores
apenas em regime de teletrabalho,” ressaltando que “a Autoridade
Coatora sequer consultou a Impetrante sobre os diversos protocolos e
medidas por ela implementadas destinadas à prevenção da COVID,
antes mesmo de conceder a tutela de urgência. Se a Autoridade Coatora
demandado que a Impetrante comprovasse as medidas preventivas de
saúde por si adotadas, antes mesmo de conceder a liminar, teria a
plena ciência sobre a seriedade com que a Impetrante tratou do tema
desde o início da pandemia até os dias atuais, não havendo o risco para
os trabalhadores em relação ao retorno ao regime presencial.”,
acrescentando que a forma de trabalho é uma decisão do empregador
e que “o Judiciário só poderia intervir nesta determinação da Impetrante
de retorno ao labor presencial se houvesse risco à saúde dos
colaboradores, o que decididamente não é o caso”, e que, “no caso dos
advogados empregados representados pelo SINAP/PR, há 4 gerentes, 6
coordenadores na capital, 6 coordenadores do interior e 2 assessores
na capital, para os quais o teletrabalho integral é inviável, pois lideram
equipes e interagem constantemente com a diretoria, devendo
permanecer de forma presencial na Impetrante”. Aduz, ainda, que “o
periculum in mora também resta evidenciado, na medida que a
Impetrante está impedida de ter o retorno presencial de seus
colaboradores, causando-lhe prejuízo no bom andamento dos trabalhos
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e, por conseguinte, nos serviços essenciais que a empresa presta aos
seus clientes e à população”, além de apontar “o risco que a Impetrante
sofre de ser obrigada ao pagamento de multa diária”. E pretende seja
concedida a segurança liminarmente e “inaudita altera pars”, "para
suspender a tutela de urgência que foi deferida pela Autoridade
Coatora, que obstou o retorno do trabalho presencial por parte dos
empregados representados pelo SINAP/PR, bem como a imposição do
pagamento de multa diária em caso de descumprimento da referida
decisão.” (fl.12 - destaques acrescidos).

 

Aditando a peça de ingresso (fls.396/397),
informa a impetrante que “o que se busca, com este retorno dos
funcionários, é possibilitar a opção destes pela adesão ao regime de
Teletrabalho, caso seja possível em suas respectivas funções,
justamente devido a existência deste risco de contaminação, conforme
documentações

nos autos. Sendo assim, fica nítido que a
intenção da Impetrante é de apenas regularizar sua situação e de seus
empregados”, requerendo, assim, “a anulação da r. decisão a quo para
seja permitida a volta dos funcionários sindicalizados a fim de que seja
aplicado o ACT em cada um dos contratos de trabalho e seja autorizada
a opção do trabalhador pelo teletrabalho, sujeita a avaliação dos órgãos
responsáveis na empresa, a fim de que a Impetrante possa fornecer os
materiais necessários para o desenvolvimento da atividade do
empregado neste regime de labor”. (fl. 397 – original sem destaque).

 

Pois bem.

 

Nos termos do inciso III, do artigo 7º, da Lei
12.016/2009, à concessão da liminar em sede de mandado de
segurança, mister a presença de fundamento relevante e evidência de
risco de a manutenção do ato impugnado ensejar ineficácia da medida,
se, ao final, deferida.
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A impetrante informa e comprova, mediante os
documentos juntados, a adoção de diversos protocolos à prevenção da
contaminação pelo Coronavírus, inclusive, Parecer Técnico n. 377/2021,
elaborado pela Comissão Especial COVID 19, que atesta as medidas de
segurança adotadas, dentre elas o “Distanciamento Físico nas Estações
de Trabalho ocupadas por Profissionais Advogados da Sanepar”,
consignando, igualmente, que “o distanciamento social adequado entre
as pessoas, em alinhamento às legislações vigentes locais e a

organização dos espaços físicos no ambiente de
trabalho é de fundamental importância. Neste sentido, destacamos que
os mobiliários utilizados por profissionais advogados da Companhia,
seja na sede da empresa ou em núcleos jurídicos, atende a Norma
Regulamentadora Nº 17 e seus anexos, Portaria MTb nº 3.214 , de 08 de
junho de 1978, sendo projetado de acordo com as condições de
trabalho, às características psicofisiológicas dos trabalhadores, visando
proporcionar um máximo de conforto e segurança quanto às distâncias
entre os espaços individuais de trabalho e isolamento.”

(destaque acrescido).   O mesmo se verifica da
Circular Conjunta 16/2021-DA, expedida em 05.11.2021, cientificados os
empregados pelos meios de comunicação interna (fls. 367 e segts.).

 

Observa-se na peça de ingresso da ACP 0000993-
19.2021.5.09.0006 (fls.127 e segts.), a ausência de qualquer notícia ou
prova de que não observadas pela impetrante, efetivamente, as
medidas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus, recomendadas
pelas autoridades sanitárias, restringindo-se os argumentos à suposta
insuficiência daquelas a obstar qualquer contágio.

 

Consoante disposto no § 2º, do artigo 75-C, da
CLT, incluído pela Lei 13.467/20217, “a alteração do regime de
teletrabalho para o presencial por determinação do empregador,
garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com
correspondente registro em aditivo contratual.”, de modo que,
observados tais requisitos, ausente direito dos empregados à
manutenção do teletrabalho, exceto se devidamente comprovadas
condições inadequadas do local de trabalho, com potencial violação à
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outras normas de proteção à saúde e vida dos trabalhadores, o que não
se verifica, na hipótese, mormente quando, fato público e notório, nada
obstante a manutenção do estado pandêmico, exitoso o programa de
vacinação instituído pelo poder público, tal qual reconhecido pela
própria autoridade dita coatora.

 

Ainda. Cumpridos os requisitos legais à
convocação dos empregados ao retorno do trabalho presencial,
conferida, assim, a probabilidade do

direito, presente, também, o risco de prejuízo à
impetrante, vez que, o ato atacado inviabiliza o retorno dos
trabalhadores a essa forma de trabalho, na data pretendida pela
empregadora (01/12/2021), não se podendo olvidar, ademais, que a
avaliação de tal necessidade e determinação, insere-se em seu poder
diretivo-potestativo.

 

Por tudo, vislumbrados os pressupostos,
CONCEDO A LIMINAR pretendida, suspendendo a tutela de urgência e
respectiva multa diária, deferidas nos autos da ACP 0000993-
19.2021.5.09.0006, até final decisão do presente mandamus.

 

Intime-se a impetrante.

 

Assim, pelos argumentos acima expostos, indefere-se a tutela de
urgência pleiteada.

Intimem-se as partes.

Após o término do recesso judiciário venham conclusos para
determinação dos demais atos processuais cabíveis.
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CURITIBA/PR, 20 de dezembro de 2021.

JAMES JOSEF SZPATOWSKI
Juiz do Trabalho Substituto
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Pela FENATEMA  Pelo SINEFI 
CNPJ - 62.286.034/0001-41  CNPJ – 01.437.126/0001-90  

 
 (assinado eletronicamente) 

 (assinado eletronicamente)  

  
 

Alexandre Donizete Martins  Paulo Henrique Guerra Zuchoski 
CPF - 462.359.069-00  CPF – 633.765.040-91 

Vice-Presidente  Diretor Presidente 
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Minuta ACT Teletrabalho SENGE 
1 mensagem

Leandro Grassmann <leandro@senge-pr.org.br> qui., 18 de nov. de 2021 às 10:17
Para: Rela��es Sindicais Copel <relacoessindicais@copel.com>
Cc: Senge-PR <senge-pr@senge-pr.org.br>, Adriane - Negociações Jurídico <negociacao@senge-pr.org.br>,
ciceromartinsjr <ciceromartinsjr@gmail.com>, Fernanda Cagol De Almeida <fernanda.cagol@copel.com>,
Josiane Da Silva Oliveira Santiago <josiane.santiago@copel.com>, Cassio Vargas Pinto
<cassio.pinto@copel.com>, JIMI PARTICULAR <jimi.ferreira@hotmail.com>, sandro adao ruhnke
<sandro.ruhnke@yahoo.com.br>, Claudeir Fernandes <claudeirfernandes@bol.com.br>,
<claudeirsteem@hotmail.com> <claudeirsteem@hotmail.com>, Jonas Braz <brazjonas@bol.com.br>, STEEM
<steem@wnet.com.br>, STIECP SINDICATO <stiecp@gmail.com>, stiecp@uol.com.br <stiecp@uol.com.br>,
SINEL- Sind. dos Eletricitarios de Ponta Grossa <sinel-pgo@hotmail.com>

Senhores,

Informamos que a manifestação do Coletivo CSEC foram realizadas mediante do e-protocolo 18.325.694-
7, no qual foi encaminhado ofício a esta Companhia.
Para ciência, anexamos o ofício a este e-mail.

Att,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - TELETRABALHO 2021/2022 

que celebram entre si, na forma abaixo, de um lado a COPEL 

DISTRIBUIÇÃO S/A – CNPJ nº 04.368.898/0001-06, COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – CNPJ nº 04.370.282/0001-70, 

COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ nº 19.125.927/0001-86, e 

COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02, com a 

interveniência e anuência da COMPANHIA PARANAENSE DE 

ENERGIA - COPEL - CNPJ 76.483.817/0001-20 e de outro lado o: 

 

 

1) Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná – SENGE – 

CNPJ nº  76.684.828/0001-78. 

 

 

Conforme Artigo 611-A, inciso VIII e Capítulo II-A (Artigos 75-A a 75-E), todos da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, incluídos pela Lei nº 13.467 de 2017, as partes 

pactuam a realização do teletrabalho nas seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01 de 

novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de outubro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito das Empresas acordantes, 

contempla todas as categorias dos trabalhadores, com abrangência territorial no Paraná, São 

Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO TELETRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro: 

Considera-se teletrabalho, para fins deste Acordo Coletivo de Trabalho, o regime híbrido de 

prestação de serviços, preponderantemente ou não, fora das dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não 

se constituam como trabalho externo. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado que desejar aderir voluntariamente ao regime de teletrabalho deverá realizar 

a solicitação via sistema disponibilizado pela Copel e a aprovação dos superiores imediatos 

estará condicionada ao atendimento de requisitos e critérios definidos pela Empresa nos 

termos do artigo 75-C, §1º da CLT. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Cabe à Empresa a determinação das funções/atividades e empregados elegíveis ao 

teletrabalho. A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado. 
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Parágrafo Quarto:  

Os empregados em funções gerenciais poderão realizar o regime de teletrabalho 

pontualmente de acordo com negociação com seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Quinto:  

A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá ser formalizada através de 

termo de alteração de contrato de trabalho (Anexo I), com homologação da entidade sindical 

representativa do empregado e signatária do presente Acordo Coletivo, nos termos do artigo 

75-C da CLT. 

 

Parágrafo Sexto:  

Poderá ser realizada, a qualquer tempo, a alteração do regime de teletrabalho para o 

presencial por determinação da Empresa ou por solicitação do empregado, mediante 

comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e garantindo o prazo de 

transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do contrato de 

trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sétimo:  

O empregado deverá declarar ciência ao termo de segurança de dados e informações e ao 

termo de saúde e segurança, nos termos do artigo 75-E, parágrafo único da CLT, 

comprometendo-se a seguir todas as instruções fornecidas pela Empresa para os temas 

abrangidos no presente parágrafo. 

 

Parágrafo Oitavo:  

O empregado somente poderá iniciar o regime de teletrabalho, após autorização formal 

emitida pela área de Recursos Humanos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro:  

Fica estabelecido o teletrabalho, a ser pactuado entre o empregado e a empresa, onde a 

permanência em teletrabalho seja entre 20% e 80% da jornada de trabalho semanal.  

 

Parágrafo Segundo:  

Havendo necessidade de alteração nos dias e horários de permanência em teletrabalho por 

solicitação da empresa, o empregado deverá atender a definição de seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado poderá ser convocado pela empresa, a comparecer presencialmente para 

qualquer atividade em seu estabelecimento, desde que seja comunicado formalmente dentro 

da sua jornada de trabalho, com antecedência mínima de 12 (doze) horas ao seu 

comparecimento. 

 

Parágrafo Quarto:  

O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada de trabalho, 

devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta disponibilizada 

pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua jornada de 

trabalho contratual. 
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Parágrafo Quinto:  

O empregado em teletrabalho, deverá cumprir a mesma jornada de trabalho diária 

estabelecida para o regime presencial, observando os intervalos para refeição, períodos de 

descanso, e demais regramentos relativos à jornada de trabalho previstos na legislação e 

nas normas internas.  

 

Parágrafo Sexto:  

Caso o empregado se mantenha conectado à rede corporativa em horário fora da jornada de 

trabalho, utilizando ferramentas tecnológicas fornecidas pela empresa, tais como aplicativos, 

e-mails ou programas/sistemas necessários ao desenvolvimento de suas atividades, não 

caracterizará sobreaviso, prontidão, tempo à disposição do empregador e tampouco 

configurará trabalho extraordinário, salvo se autorizado a fazê-lo, inclusive podendo o 

empregado sofrer sansões disciplinares pelo descumprimento deste parágrafo. 

 

CLÁSULA QUINTA: DAS ATIVIDADES 

  

Parágrafo Primeiro:  

O empregado em teletrabalho executará atividades relacionadas a sua função e que sejam 

compatíveis, pela sua natureza, com a realização de forma remota, através de tecnologia da 

informação e comunicação.  

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado em teletrabalho terá suas atividades acompanhadas pelo gerente imediato, 

devendo este efetuar a gestão das demandas, entregas relativas às atividades e 

desempenho individual. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Caso o empregado, a qualquer momento, fique impossibilitado de viabilizar os meios 

necessários para executar suas atividades, deverá comunicar imediatamente o seu gerente 

imediato e comparecer presencialmente para realização das atividades na Empresa. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA INFRAESTRUTURA E CUSTOS 

 

Parágrafo Primeiro:  

O empregado deverá ser o único responsável pela aquisição e manutenção dos 

equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à prestação do 

trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e cadeira 

ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT, 

com previsão no aditivo contratual. As utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas 

pelo próprio empregado, não integram a remuneração do empregado para nenhum fim. 

 

Parágrafo Segundo:  

A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho ou por 

consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT e com previsão 

no aditivo contratual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

Parágrafo Primeiro:  

A empresa promoverá orientações e treinamentos sobre as medidas destinadas à prevenção 

de doenças e acidentes do trabalho, nos termos do artigo 75-E da CLT. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado deverá seguir as orientações, normas e procedimentos relativos à segurança 

e saúde do trabalho, a fim de evitar doenças e acidentes e, sempre que necessário, o 

empregado poderá entrar em contato com a área de Saúde e Segurança do Trabalho, por 

meio dos canais de comunicação disponibilizados pela Empresa para orientações. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado em teletrabalho será responsável por garantir que o ambiente no qual as 

atividades serão executadas atenda às normas de saúde e segurança da Empresa. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO  

O empregado é responsável pela confidencialidade das informações que tem acesso em 

razão do contrato individual de trabalho, relativas aos dados empresariais e pessoais. Caso 

seja necessário realizar impressões, cópias ou reproduções, físicas ou eletrônicas, o 

empregado deverá adotar todos os meios necessários para impedir que caiam em domínio 

público ou de terceiros, inclusive a participação reservada em reuniões por videoconferência 

ou por áudio.  

 

Parágrafo primeiro:  

É de responsabilidade do empregado observar os princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais) na realização de suas atividades, preservando os dados pessoais e 

sensíveis a que tiver acesso.  

 

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Parágrafo Primeiro:  

O teletrabalho deverá ser prestado de forma pessoal pelo empregado. 

 

Parágrafo Segundo: 

É obrigação do empregado manter seu endereço domiciliar atualizado. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Mantêm-se as mesmas regras de auxílio-refeição e alimentação dos empregados em regime 

presencial aos empregados em regime de teletrabalho. 

 

Parágrafo Quarto: 

Aos empregados em regime de teletrabalho fica ajustado que se aplicam as disposições das 

normas coletivas de trabalho vigentes para a respectiva base sindical da unidade de lotação 

do empregado, ainda que o empregado esteja atuando por teletrabalho em local diverso 

daquela. 

 

Parágrafo Quinto:  
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Em caso de descumprimento de qualquer regra do regime de teletrabalho, a Empresa poderá 

realizar a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, mediante comunicação 

formal e garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva 

alteração do contrato de trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sexto: 

O Empregado que deixar de laborar no regime de teletrabalho, sem a prévia autorização da 

Empresa, deixando de cumprir a carga horária contratada ou que deixar de comparecer às 

dependências da Empresa quando devidamente convocado, poderá sofrer sanções 

disciplinares. 

 

 
Curitiba, 11 de novembro de 2021. 
 
 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Daniel Pimentel Slaviero 

CPF nº 004.764.159-26 

Diretor Presidente 

 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Ana Letícia Felller 

CPF - 023.908.399-75 

Diretora de Gestão Empresarial 

 

 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Maximiliano Andres Orfali 

CPF 851.780.989-00 

Diretor Geral 

 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Moacir Carlos Bertol 

CPF nº 171.720.479-15 

Diretor Geral 

 

 

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e50a09f

Fls.: 219

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - 9c2cdbb

ID. 9c2cdbb - Pág. 7

Fls.: 165



 

ACT TELETRABALHO 2021/2022                  Página 6 
 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Fillipe Henrique Neves Soares 

CPF 296.085.368-71 

Diretor Geral 

 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Eloir Joakinson Junior  

CPF nº 023.868.809-74  

Diretor Geral 

 

 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Adriano Rudek de Moura 

CPF nº 037.059.028-73 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

  
 

    
  

Pelo SENGE  
CNPJ - 76.684.828/0001-78  

  

(assinado eletronicamente)  

Leandro Jose Grassmann  
CPF - 849.203.009-72  

Diretor Presidente  
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Anexo I 

ADITIVO CONTRATUAL DE TRABALHO PARA ADESÃO AO TELETRABALHO 

 

TERMO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

COPEL (Razão social), subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº (CNPJ da empresa), com sede 

na (endereço), (cidade), (Estado), representada neste ato por seu procurador e gerente de recursos 

humanos, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqui denominada empregadora e (Nome do 

empregado)- reg. 999999, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 999999 - PR, aqui 

denominado empregado, resolvem de comum acordo, alterar o contrato de trabalho existente entre 

as partes, fundamentada no disposto em Acordo Coletivo de Trabalho - Teletrabalho, mediante as 

seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: O empregado, que anteriormente cumpria a jornada de expediente integralmente 

nas dependências da empresa, passará a desempenhar suas atividades no modelo híbrido de 

teletrabalho, ou seja, com a prestação de serviços preponderantemente ou não fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, 

por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. A adoção do Teletrabalho tem vigência 

a partir de (dia), (mês) e (ano). 

Cláusula Segunda: A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado e constará na solicitação de adesão 

ao teletrabalho, realizada via sistema pelo empregado. 

Cláusula Terceira: O empregado declara estar ciente e deverá ser o único responsável pela aquisição 

e manutenção dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à 

prestação do trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e 

cadeira ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT. As 

utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas pelo próprio empregado, não integram a 

remuneração do empregado para nenhum fim. 

Cláusula Quarta: A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho 

ou por consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT. 

Cláusula Quinta: O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada 

de trabalho, devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta 

disponibilizada pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua 

jornada de trabalho contratual. 

Cláusula Sexta: A mudança de regime de trabalho não altera as atividades a serem realizadas pelo 

empregado, sendo as mesmas realizadas no ambiente físico da empresa, conforme descrição de 

função. 
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Cláusula Sétima: O empregado declara estar ciente que, poderá ser realizada, a qualquer tempo, a 

alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação da Empresa ou por 

solicitação do empregado, mediante comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e 

garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do 

contrato de trabalho. 

Cláusula Oitava: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições anteriormente 

pactuadas, relativas ao contrato de trabalho ora alterado, desde que não conflitem com o presente 

termo de alteração contratual.  

E, por estarem de pleno acordo com as alterações ora pactuadas, firmam o presente termo em duas 

vias, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas e cujo termo será homologado junto ao 

sindicato representativo da categoria profissional do empregado. 

Curitiba, (dia) de (mês) de (ano).  

 

Empregador:   

NOME DO GERENTE RH  

HIERARQUIA COMPLETA  

 

Empregado:  

NOME DO EMPREGADO  

HIERARQUIA COMPLETA 

Testemunhas:  

Nome ____________________ Reg._________ 

 

Nome ____________________ Reg._________ 

 

Homologação do Sindicato:  

 

1ª. Via – Empregado 

2º. Via - RH 
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TRABALHO REMOTO 

PROPOSTA COPEL

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - 2b4ef00

Fls.: 227

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - 9c2cdbb

ID. 9c2cdbb - Pág. 15

Fls.: 173



3

Híbrido

Premissas Modelo Copel

Adesão do empregado 

(pedido individual)

Aprovação da área
Homologação com 

sindicato / ACT

Infraestrutura sob 

responsabilidade do 

empregado

Processo de gestão 

estruturado
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Modelo: Híbrido

Proporção trabalho colaborativo/concentrativo

O trabalho neste modelo deverá considerar o cumprimento à uma das opções de

escalas de trabalho:

a - Quatro dias de trabalho à distância e um dia presencial

b - Três dias de trabalho à distância e dois presenciais

c - Dois dias de trabalho à distância e três dias presenciais

d - Um dia de trabalho à distância e quatro dias presenciais.

Empregado realiza atividades parte na empresa e parte em casa. A quantidade

de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e remotamente é

acordada entre gerente e empregado, podendo ser definido pela empresa

quantidade mínima de dias na semana para trabalho presencial.

Alteração do contrato de trabalho e homologação: sempre que houver alteração

(saída ou retorno da condição)

• Modalidade: teletrabalho

• Disciplinamento específico: Artigo 611-

A, inciso VIII e Capítulo II-A (Artigos 

75-A a 75-E)da CLT
• Alinhamento à reforma trabalhista

Observação: 

Gestores: poderão realizar home office pontualmente, conforme negociação com o superior imediato 
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Etapas do processo

Adesão

Empregado*

Aprovação 

da área

Pressupõe 

atendimento de 

requisitos técnicos

Pressupõe 

atendimento de 

requisitos de controle 

e monitoramento de 

produtividade

Pressupõe acordo 

específicos entre as 

partes, aprovação e 

homologação dos 

sindicatos

Homologação

Requisitos básicos:

• Possuir infraestrutura para o trabalho (equipamento adequado e internet com velocidade compatível)

• Responsabilidade mediante termo de ciência sobre segurança de dados e informações da empresa

• Manutenção dos cuidados em relação à saúde e segurança

• Manutenção da frequência como se estivesse na empresa (registro de ponto, ausências)

(*) O regime de home office poderá ser revertido para presencial por ambas as partes, desde que formalizado com antecedência mínima de 30 dias
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Premissas de Infraestrutura

6

Internet mínima de 3Mbps (“mega”);

Antivírus ativo e atualizado;
Computador particular com
sistema operacional Windows
atualizado*

* Nos casos dos empregados que tenham sob sua responsabilidade notebook da Copel, este poderá ser utilizado também em
HO desde que a VPN “Cesta básica” atenda a necessidade para as funções desempenhadas pelo empregado.
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Diretrizes

Corporativas Diretorias

• Equilibrar a disponibilidade de profissinais 

presencialmente nas áreas ao longo da 

semana

• Equilíbrar a escala de pessoal nas áreas

• Acompahar o plano de cada Diretoria

• Elegíveis:

- Alto, Muito Bom e Bom Desempenho

- Funções que podem ser executadas 

remotamente

• Avaliar se a atividade pode ser realizada 

remotamente

• Acompanhar o desempenho 

(produtividade)

• Analisar perfil do empregado quanto a:

• absenteísmo

• atendimento pelo serviço social

• Assessment

Gestor

• Definir funções que podem aderir 

ao home office

• Submeter o planejamento interno 

para avaliação da DGE

• Acompanhar os resultados das 

áreas

Suporte 
ao 

gestor
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Gestão

Comitê Corporativo

Reunião semestral

Avaliação do 
programa

Acompanhamento 
dos resultados

Colegiado da diretoria - Subsidiária

Reunião trimestral

Monitora indicadores 
das áreas

Apresenta resultados 
ao comitê 

corporativo

Gestor da área
Gestão dos times 

híbridos em 
consonância com as 
regras do programa

Acompanhamento do 
desempenho individual, 

das equipes e dos 
indicadores do 

compromisso de gestão

Apresenta resultados da 
área trimestralmente ao 

colegiado
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Timeline

0504030201

05/11

09/11

11/11

16/11

01/12

Alinhamento 
com as 
diretorias

Aprovação 
em REDIR

Apresentação 
Sindicatos

Divulgação do 
Programa

Início das 
adesões
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Fluxo para trabalho remoto

1 2 5

Empregado

• Acessa Portal de 

processos, abre o 

APD “Solicitação de 

adesão ao trabalho 

remoto”

• Declara ciência do termo 

de saúde e segurança

• Declara ciência do termo 

de segurança de dados e 

informações

• Declara possuir 

infraestrutura para o 

trabalho (equipamento 

mobília e internet com 

velocidade compatível)

Gerente imediato

• Analisa o relatório 

de assessment e 

outros subsídios

• Define escala de 

trabalho 

(presencial/ 

remoto)

RH

• Providencia

termo aditivo ao 

contrato de 

trabalho

3

Gerente 

Departamento

• Analisa e aprova

7

4

VSQV

• Encaminha link do 

assessment* ao 

empregado 

e anexa o relatório 

para subsidiar 
gestor

* Em processo de 

contratação -

inicialmente não será 

pré-requisito 

obrigatório, mas sim 

subsídio de gestão

Sindicato/Empregado

Homologação 

contrato

Superintendente

• Analisa e aprova 

conforme 

critérios da 

diretoria

6
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Teletrabalho: Relação de empregados em funções elegíveis SENGE 
1 mensagem

Rela��es Sindicais Copel <relacoessindicais@copel.com> ter., 23 de nov. de 2021 às 09:51
Para: senge-pr@senge-pr.org.br <senge-pr@senge-pr.org.br>, negociacao@senge-pr.org.br
<negociacao@senge-pr.org.br>, Leandro Grassmann <leandro@senge-pr.org.br>, ciceromartinsjr
<ciceromartinsjr@gmail.com>
Cc: Fernanda Cagol De Almeida <fernanda.cagol@copel.com>, Josiane Da Silva Oliveira Santiago
<josiane.santiago@copel.com>, Cassio Vargas Pinto <cassio.pinto@copel.com>

Prezados,

Conforme acordado na reunião quadrimestral, segue em anexo a relação dos
empregados representados pelo SENGE em funções elegíveis ao home office.

Lembramos ainda que, além das funções, serão observados outros critérios
(corporativos/diretorias/gestor) na análise das adesões ao teletrabalho.

Para conhecimento, informamos que as seguintes funções representadas pelo SENGE
foram consideradas inelegíveis ao home office.

Prof. Nv Super.
ENG MANUT ELETROMECANICA
ENG MANUT ELETRONICA DE USINA
ENG MANUT EQUIP ELETRICOS GERACAO
ENG MANUT EQUIP ELETRONICOS GERACAO
ENG MANUT EQUIP MECANICOS GERACAO
ENG MANUTENCAO CIVIL DE USINA
ENG MANUTENCAO ELETRICA DE USINA
ENG MANUTENCAO MECANICA DE USINA
ENG PROTECAO DO SISTEMA 

Atenciosamente,

Relações Sindicais
Companhia Paranaense de Energia - COPEL 

De: Rela��es Sindicais Copel 
Enviado: quarta-feira, 17 de novembro de 2021 12:13 
Para: senge-pr@senge-pr.org.br <senge-pr@senge-pr.org.br>; negociacao@senge-pr.org.br
<negociacao@senge-pr.org.br>; Leandro Grassmann <leandro@senge-pr.org.br>;
ciceromartinsjr <ciceromartinsjr@gmail.com> 
Cc: Fernanda Cagol De Almeida <fernanda.cagol@copel.com>; Josiane Da Silva Oliveira
Santiago <josiane.santiago@copel.com>; Cassio Vargas Pinto <cassio.pinto@copel.com> 
Assunto: Minuta ACT Teletrabalho SENGE
 
Prezados,
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Conforme combinado em reunião quadrimestral, encaminhamos em anexo os
seguintes documentos:
- Apresentação teletrabalho
- Minuta ACT Teletrabalho

Informamos ainda que a lista dos empregados em funções elegíveis ao teletrabalho
será enviada na sequência.

Aguardamos eventuais manifestações até dia 22/11, quando encaminharemos os
documentos para assinatura via e-protocolo.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

Relações Sindicais
Companhia Paranaense de Energia - COPEL
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Ao Juízo da ___ Vara do Trabalho de Curitiba, Estado do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANÁ – SENGE/PR, 

entidade sindical de representação de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o n° 

76.684.828/0001-78, com sede à Rua Marechal Deodoro, n° 630, 22° andar, CJ 2201, Centro 

Comercial Itália, Centro, CEP 80.010-912, Curitiba, PR; 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE MARINGÁ E REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ – STEEM, pessoa jurídica de 

direito privado, Entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ n. 80.893.035/0001-36, 

situado à Rua Vitória, 109 - Vila Esperança, CEP 87.020-320, Maringá, Pr; 

 

SINDICADO DOS TRABALHADORES NAS CONCESSIONÁRIAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA E ALTERNATIVA DE LONDRINA E REGIÃO - SINDEL, pessoa jurídica 

de direito privado, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o nº 

01.011.244/0001-32, situado à Rua Amantino Teixeira de Carvalho, nº 23, Centro – Londrina, 

PR,  por intermédio de seus procuradores abaixo signatários (instrumento de mandato anexo), 

com escritório sito à Rua Fernando Amaro, n° 71, Alto da XV, CEP 80.045-080, Curitiba, PR, e 

com endereço eletrônico trindadeearzeno@tea.adv.br, onde recebem intimações e 

notificações, vem perante este Douto Juízo, propor 

 

 

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:33 - 08f4c0b

Fls.: 60

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - 792f09a

ID. 792f09a - Pág. 5

Fls.: 194



 

2 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA 

 

em face de (1) COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL, 

sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n° 76.483.817/0001-20, e suas 

subsidiárias integrais, (2) COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o 

n° 04.370.282/0001-70; (3) COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 

04.368.898/0001-06; (4) COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 

19.125.927/0001-86; (5) COPEL SERVIÇOS S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 19.126.003/0001-

02; todas com sede à Rua José Izidoro Biazetto, n° 158, Orleans, CEP 81.200-240, Curitiba, 

PR, pelos seguintes fatos e fundamentos. 

 

 

1. Da Legitimidade Ativa. 

 

O Senge-Pr, por designação constitucional e legal, representa toda a categoria 

profissional diferenciada da qual fazem parte os engenheiros. Os demais Sindicatos Autores 

representam parte da categoria majoritária dos eletricitários, sendo o STEEM representante 

dos trabalhadores da Copel em Maringá e Região, e o SINDEL dos trabalhadores da Copel em 

Londrina e Região.  

 

Todos têm como missão legítima a defesa dos interesses das categorias que 

representam (individuais e coletivos), tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial 

(exegese do inciso III do art. 8° da Constituição da República). 

 

Destaca-se que este é o entendimento consolidado pelo c. Tribunal Superior do 

Trabalho, e no mesmo sentido, pelo e. Supremo Tribunal Federal, conforme se infere dos 

julgados abaixo ementados, os quais pugna-se pela devida e máxima vênia para colacionar, 

devendo os mesmos servirem como subsídio jurisprudencial: 

 

PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. 
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU 
INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8º, III da Constituição Federal 
estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e 

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:33 - 08f4c0b

Fls.: 61

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - 792f09a

ID. 792f09a - Pág. 6

Fls.: 195



 

3 

 

interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa 
legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos 
reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, 
é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso conhecido e provido. 

(RE 193503, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. JOAQUIM 
BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2006, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-
2007 DJ 24-08-2007 PP-00056 EMENT VOL-02286-05 PP-00771) 
 
RECURSO DE REVISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. 
DIVISOR. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DA CATEGORIA. Nos termos do art. 8º, III, da 
Constituição Federal, os sindicatos têm legitimidade ativa ad causam para atuar na defesa 
dos direitos e interesses, quer coletivos, quer individuais dos integrantes da categoria, 
como substitutos processuais. Em tal contexto, tendo em vista que o objeto da presente ação 

(divisor aplicável para o cálculo das horas extraordinárias) diz respeito a direito individual 
homogêneo da categoria, há de se reconhecer a legitimidade sindical. Precedentes. Recurso de 
revista não conhecido. (...) (TST; RR 0010841-31.2013.5.12.0037; Sexta Turma; Rel. Min. Aloysio 
Corrêa da Veiga; DEJT 24/02/2017; Pág. 2435)  
 
RECURSO DE REVISTA. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA PARA POSTULAR 
IRRESTRITAMENTE DIREITOS DA CATEGORIA. Recurso calcado em violação dos arts. 8º, III e 
81, III, da CF e 129, §1º, da Lei nº 8.078/90. O sindicato-autor postula o reconhecimento de sua 
legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública, que tem por objeto o bloqueio de valores e de 
bens imóveis de titularidade da Fundação Maçônica em poder do Município, bem como a rescisão 
imediata de todos os contratos de trabalho dos médicos substituídos. O e. TRT entendeu que o 
sindicato-autor postula direitos heterogêneos e considerou inadequado o ajuizamento da ação civil 
pública pelo sindicato recorrente. O excelso Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento 
dos Recursos Extraordinários 193.503, 193.579, 208.983, 210.029, 211.874, 213.111, 214.668, 
sessão Plenária de 12/6/2006, todos publicados no DJ 24/8/2007, Relator para acórdão o 
eminente Ministro Joaquim Barbosa, que o inciso III do artigo 8º da Constituição Federal 
confere, aos sindicatos, legitimidade ativa ad causam para atuar na defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria por ele representada. 
Desses precedentes extrai-se o entendimento de que a substituição processual, nos moldes 
do artigo 8º, III, da Constituição Federal, é ampla. Assim, tem o Sindicato legitimidade ativa 
para ajuizar reclamação trabalhista pleiteando qualquer direito da categoria. Precedentes da 

SBDI-1. Deve, portanto, ser provido o recurso para determinar o retorno dos autos à Vara do 
Trabalho de origem, a fim de que prossiga no exame e julgamento do feito, como entender de 
direito. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 8º, III, da Constituição Federal e 
provido. (TST; RR 0000635-23.2012.5.03.0043; Terceira Turma; Rel. Min. Alexandre de Souza 
Agra; DEJT 22/03/2016; Pág. 1354) 

 

No caso dos autos, discute-se a validade de determinação da primeira 

Reclamada – reverberada nas demais Reclamadas, enquanto subsidiárias integrais – de 

retorno imediato dos trabalhadores substituídos ao regime de trabalho presencial a partir do dia 

03/01/2022, sem que fosse apresentado à entidade sindical, ou mesmo à categoria 

profissional, qualquer plano de contingência à disseminação do novo coronavírus (em especial, 

medidas de distanciamento social, retorno gradual, ou ainda medidas de prevenção e de 

higiene). 

 

Destaca-se que conforme redação literal do inciso III do art. 8° da Carta Magna, 

“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 
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inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Trata-se, na hipótese, de direito coletivo, 

conforme expressa previsão do art. 81, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 8.078/1990 (Código 

de Defesa do Consumidor), que estabelece o que segue: 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em 
juízo individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
(...) 
II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; (grifamos) 

 

A Constituição da República estabelece em seu art. 7°, inciso XXII, como direito 

fundamental de todos os trabalhadores a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 

de normas de saúde, higiene e segurança”; enquanto que o caput do art. 6° estabelece que 

“são direitos sociais a educação, a saúde, (...)” (grifamos), e o art. 196, caput, dispõe que “a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviço para sua promoção, proteção e recuperação” (grifamos). 

 

Considerando que busca-se a defesa do meio-ambiente de trabalho dos 

engenheiros substituídos – categoria ligada à parte contrária por uma relação jurídica base 

(relação de emprego) – e que o direito perseguido é de natureza transindividual, indivisível em 

sua gênese, uma vez que a saúde é igualmente garantida a todos os substituídos de maneira 

igualitária, denota-se a possibilidade de defesa perante o Poder Judiciário por parte da 

entidade sindical autora. 

 

Destaque-se, inclusive, o disposto no art. 1°, incisos I e IV, da Lei n° 7.347/1985 

(Lei da Ação Civil Pública), in verbis: 

 

Art. 1° Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: 
I – ao meio-ambiente; 
(...) 
IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

 

O reconhecimento da legitimidade ativa dos Sindicatos autores é, portanto, 

medida que se impõe. 
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2. Da Síntese Fática. 

 

Conforme é de amplo conhecimento deste Poder Judiciário, vivemos atualmente 

sob diversas restrições de ordem fática em razão da nova realidade imposta pela pandemia do 

novo coronavírus (SARS-CoV-2; COVID-19), que implicou em diversas transformações no 

mundo do trabalho, o que não foi diferente no âmbito das Reclamadas. 

 

Motivados pelo avanço inicial da doença no País e também no Estado do 

Paraná, os Sindicatos autores juntamente com outras entidades que compõem o Coletivo 

Sindical dos Empregados da COPEL (CSEC), ingressaram com a Ação Civil Pública n° 

0000425-49.2020.5.09.0002, que teve trâmite perante a 02ª Vara do Trabalho de Curitiba, em 

que fora decidido o seguinte em sede de tutela de urgência: 

 

(...) 
III – Diante do estágio atual de calamidade pública e pandemia, fica evidente a existência de 
urgência e de perigo de dano irreversível, o que autoriza a análise dos pedidos liminarmente e o 
acolhimento parcial dos pedidos formulados na inicial. 
IV – Sendo assim, acolhendo parcialmente as pretensões do autor, determino às empresas rés: 
- que estenda a todas as atividades não essenciais o trabalho de forma remota, 
independentemente da condição do funcionário e de autorização ou análise de cada Diretoria, 
medida que evita circulação e contato entre as pessoas, em consonâncias com as diretrizes do 
Ministério da Saúde; a medida deve ser adotada de imediato, e eventual adaptação pela empresa 
deve ocorrer com os empregados já dispensados de comparecimento presencial, até porque são 
medidas que já deveriam ter sido adotadas; ainda, é ônus da empresa fornecer equipamentos 
necessários ao trabalho remoto àqueles que não detenham, dinâmica que também deverá ser 
providenciada já com os funcionários dispensados do comparecimento; será garantida a 
fiscalização da produção ou dos horários da forma que melhor entender as empresas; 
- que a empresa delimite os setores e as funções essenciais, com explicitação dos motivos, 
valendo-se para tanto da compreensão do grave quadro de saúde pública do país; o prazo é de 24 
horas, tratando-se de medida que também já deveria ter sido adotada pela empresa, 
administrativamente; 
- que aos empregados de setores essenciais, quando cabível, seja implementado rodízio/escalas, 
sendo válido estudo sobre a viabilidade de trabalho em sobreaviso, para o que também fica 
solicitado o senso de colaboração por parte da Diretoria e gestores; 
- suspensão das atividades administrativas e executórias relativas ao corte de luz; 
- inexigibilidade de atestados médicos àqueles que se declarem com sintomas que sugiram gripe 
ou contaminação por COVID-19, sem prejuízo do salário, tendo em vista a recomendação das 
autoridades médicas de que, em casos leves, não seja buscado atendimento junto às repartições 
médicas. Evidentemente que, comprovada má-fé, às empresas fica garantida a aplicação de 
penalidades. Caso a empresa entenda adequado, e existindo na presença setor médico próprio, é 
cabível o acompanhamento da condição do empregado, nunca de forma presencial; 
- caberá à comissão gestora já formada acompanhar das medidas de prevenção, incluindo o 
cumprimento do ora decidido; 
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Os efeitos da referida decisão foram limitados temporalmente “enquanto 

perdurar a situação de calamidade pública decretada pelo governo do estado do Paraná” 

(conforme consignado na r. Sentença que julgou os Embargos de Declaração opostos pelas 

Reclamadas naqueles autos). Houve acordo parcial firmado entre as entidades e as 

Reclamadas para fins de retomada do desempenho das atividades relacionadas ao corte de 

luz, mediante estabelecimento de procedimentos normativos com o objetivo de garantia da 

saúde dos trabalhadores, o que restou homologado pelo Juízo. 

 

Em sede de análise do mérito da demanda coletiva, o Juízo daqueles autos 

confirmou a decisão que concedeu a tutela de urgência acima transcrita, consignando ainda o 

que segue: 

 

O estágio da pandemia no Paraná muito mais periclitante do que no mesmo momento do ano 
anterior. Ciente disto, o Governo do Estado do Paraná adotou diversas medidas restritivas 
(Decretos 6.983/2021 e 7.122/2021) e, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, aprovou, 
em 23/3/2021, três propostas de decretos legislativos, os quais foram promulgados pelo chefe do 
Poder Legislativo Estadual em 24/3/2021 sob os n°s 1/2021, 2/2021 e 4/2021, estendendo o 
estado de calamidade pública por enquanto, a 66, das 331 cidades do Estado do Paraná que o 
decretaram em 2020, com fundamento no artigo 65, da Lei Complementar 101/2000, até 
30/6/2021. 

Por tais razões, confirmo a decisão de fls. 211/213 nos estritos termos e limites lá estabelecidos, 
por seus próprios fundamentos, excetuando-se apenas a atividade de corte de luz, em relação a 
qual houve composição entre as partes com a devida homologação judicial. A manutenção das 
medidas deferidas na decisão de fls. 211/213 fica deferida até 30/6/2021, nos termos dos atos 
normativos estaduais acima mencionados, que estenderam o período de calamidade pública até 
esta data. Com as objeções acima, torno estável a decisão (artigo 304, do CPC) e a soluciono com 
análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (grifo no original) 

 

Finalmente, o e. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, ao apreciar os 

Recursos Ordinários interpostos pelas partes em face da r. Sentença de primeiro grau 

proferida, optou por estender os efeitos da r. Decisão Liminar até o dia 31/12/2021, 

considerando a extensão do estado de calamidade pública no Estado do Paraná através do 

Decreto n° 7.899/2021. 

 

Conforme informado pela primeira Reclamada naqueles autos, ainda em abril de 

2020, cerca de 75% (setenta e cinco por cento) da totalidade dos trabalhadores contratados 

por todas as empresas do grupo econômico da COPEL estariam trabalhando de forma remota, 

situação que, na esteira das decisões proferidas nos autos da Ação Civil Pública n° 0000425-

49.2020.5.09.0002, persistiu e persiste até a presente data – qual seja: a grande parte dos 
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trabalhadores contratados e substituídos pela presente demanda encontra-se 

trabalhando remotamente, ao menos, até o dia 31/12/2021. 

 

Desta forma, considerando a proximidade do término do referido prazo, surgiu a 

informação de que a partir do dia 03/01/2022 haveria o retorno dos trabalhadores atualmente 

afastados das atividades presenciais de forma indiscriminada. Ato contínuo, as empresas 

apresentaram proposta de Acordo Coletivo de Trabalho que contempla novas regras para o 

trabalho remoto após o término de vigência dos efeitos da decisão proferida nos autos de Ação 

Civil Pública acima referidos (conforme documentação anexa). 

 

Porém, mostra-se necessária uma breve digressão sobre esta proposta e a 

movimentação das Reclamadas para tornar virtualmente inviável a manutenção do trabalho 

em regime remoto: em primeiro, o regulamento condiciona a possibilidade do trabalho 

remoto à aprovação pelos Sindicatos da proposta enviada pelas empresas – em nítida 

violação ao princípio negocial, uma vez considerado o exíguo prazo para realização de 

assembleias e a data limite estabelecida ao retorno das atividades presenciais; em segundo, 

as Reclamadas já destacaram um rol de cargos/funções em que não será permitida a 

realização do trabalho remoto, independentemente de solicitação dos trabalhadores que 

ocupam tais cargos/funções; e, em terceiro, o regulamento apresentado pelas Reclamadas 

condiciona a realização do trabalho remoto à aprovação das solicitações formuladas 

pelos substituídos por seus superiores hierárquicos imediatos, mediante 

enquadramento em requisitos objetivos e subjetivos, deixando aberta à discricionariedade 

das Reclamadas a possibilidade de realização do trabalho remoto ou não. 

 

Considerando estas premissas iniciais, temos um cenário bastante claro 

delineado: é praticamente certo que no próximo dia 03/01/2022 um grande número de 

trabalhadores volte às suas atividades presenciais, sem que, porém, tenham sido 

estabelecidas medidas de higiene, saúde e segurança do trabalho de forma a garantir que 

o retorno dos trabalhadores substituídos se dê de forma ordenada e segura, ainda 

considerando que não estamos totalmente livres dos riscos envolvendo a pandemia do 

novo coronavírus, conforme será exposto. 
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Destaque-se, ainda, que as entidades sindicais componentes do Coletivo 

Sindical dos Empregados da COPEL (CSEC) apresentaram ofício (e-Protocolo n° 18.387.987-

1) às Reclamadas solicitando a prestação de informações e esclarecimentos, nos seguintes 

termos: 

 

1) Informe, com detalhamento pormenorizado, o plano de escalonamento do retorno às atividades, 
incluindo medidas para mitigar filas e concentração de empregados nas vias e portas de acesso. 
2) Informe quantidade de empregados que se utilizam de transporte coletivo para deslocamento ao 
trabalho, bem como as medidas tomadas para diminuir a exposição dos empregados a ônibus 
lotados. 
3) Informe as medidas de sanitização e profilaxia exigidas dos empregados e de responsabilidade 
da Companhia. 
4) Informe a densidade ocupacional das instalações da Companhia, a saber: Quantos empregados 
estão alocados por m²m quantos banheiros estão disponíveis e qual a relação de empregados por 
sanitário, distância efetiva entre postos de trabalho. 
5) Informe as medidas adotadas para adequação de refeitórios, cozinhas e restaurantes utilizados 
pelos empregados. 
Caso os pedidos acima elencados não estejam plenamente mapeados, monitorados e 
definidos pela Companhia ou se houver a necessidade de estabelecer um plano de ação, 
consigne-se o pedido de que, nos moldes das ações tomadas no início da pandemia, as 
Entidades Sindicais sejam parte ativa no processo de construção destes protocolos. (grifou-

se) 

 

Considerando o silêncio das Reclamadas sobre as solicitações apresentadas no 

referido ofício, o Coletivo Sindical então apresentou novo pedido administrativo, desta vez, 

informando sua preocupação envolvendo a notícia de que haverá o retorno às atividades 

presenciais de praticamente toda a força de trabalho, sem que esteja suficientemente 

estabelecido quais seriam as medidas de prevenção à contaminação pelo novo 

coronavírus (em especial, considerando suas novas variantes), e demais medidas de 

higiene, saúde e segurança ocupacional. 

 

Foi solicitado, ainda, que considerando a ausência de tais planos de ação, 

fosse suspensa imediatamente e por tempo indeterminado o retorno presencial ao trabalho 

pelos empregados, e que fosse restabelecida a Comissão de Crise com a participação ativa 

dos Sindicatos de forma a definir os protocolos de enfrentamento ao Covid-19, e para a 

garantia da integridade física e psicológica dos empregados e seus dependentes. 

 

Em resposta ao requerimento, a primeira Reclamada convocou reunião para o 

último dia 14/12/2021, em que apresentou qual seria o plano para o retorno das atividades 

presenciais dos trabalhadores substituídos, e ainda, quais seriam as medidas a serem 
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adotadas para que se evitasse a proliferação do coronavírus. Continuamente, após a reunião, 

foi enviado às entidades sindicais a minuta de Circular interna em que estariam contidas as 

regras para o retorno dos trabalhadores. 

 

Conforme cronograma definido pelas Reclamadas, as entidades sindicais teriam 

um prazo de 02 (dois) dias para apresentar suas considerações à minuta de Circular, que 

seria divulgada em sua versão definitiva já no dia 17/12/2021, tendo sido confirmado o retorno 

das atividades presenciais para o próximo dia 03/01/2022. O Coletivo Sindical dos Empregados 

da COPEL encaminhou ofício ainda no dia 15/12/2021 em que expressava, inequivocamente, 

diversos pontos em que a minuta de circular apresentada pelas Reclamadas careciam de 

medidas mínimas para a proteção dos trabalhadores, in verbis: 

 

As informações apresentadas pela Copel não contemplam o que foi solicitado mediante ofício em 

01 de dezembro, a saber: 
- Plano de escalonamento do retorno às atividades presenciais, incluindo medidas para mitigar filas 
e concentração de empregados em vias e portas de acesso; 
- Quantidade de empregados que se utilizam de transporte coletivo e medidas para evitar 
exposição dos mesmos a ônibus lotados; 
- Densidade ocupacional nas instalações, quantidade de banheiros; 
- Medidas de adequação dos refeitórios. 
As medidas apresentadas pela Companhia carecem de detalhamento, vez que somente citam ou 
sugerem ações. Muitas das situações apresentadas no arquivo Apresentação Plano de 
Retorno.pdf não constam da minuta circular. Por exemplo: 

- A circular não cita cuidados com transporte coletivos. A apresentação somente cita a questão, 
sem detalhar, imputando ao indivíduo estes cuidados; 
- Não há informações mínimas de quais serão as alterações no restaurante que permitirão que os 
3.000 empregados possam utilizá-lo com segurança e sem a formação de filas; 
- Cita-se que será intensificada a limpeza de locais comuns (corrimões, interruptores, banheiros, 
etc) sem detalhamento. Qual a frequência? Os banheiros conseguem atender a todos os 
empregados, sem aglomerações e permitindo sua limpeza com a frequência necessária? 
- Cita-se instalação de divisórias de acrílico nas mesas, mas não foi citado quando as mesmas 
estariam instaladas; 
- Cita-se uma Cartilha de saúde, segurança e bem estar, a ser distribuída aos empregados e que 
supõe-se conteria o detalhamento das ações individuais de profilaxia. Esta cartilha não foi 
disponibilizada aos Sindicatos; 
- Não há nenhuma menção sobre a metodologia de verificação quanto ao cumprimento das ações. 
Tampouco há informações sobre quais medidas serão adotadas para aqueles que não as 
cumprirem; 
- Não há nenhuma previsão quanto aos procedimentos a serem adotados pelo pessoal terceirizado 
e que atua na Copel. Haverá verificação se forem vacinados? Quais protocolos serão exigidos das 
empresas que os contratam? 
- Não há qualquer menção à variante ômicron. Quando questionados a respeito, limitaram-se a 
dizer que não há casos da variante no Paraná e que, se a variante começar a se disseminar, 
avaliarão as medidas a serem tomadas. “Se precisar parar de novo, a gente para”. 
- Desde março de 2021 os Sindicatos têm alertado a Copel de que haveria a necessidade de se 
discutir e estabelecer procedimentos para um futuro momento de retorno. Em todas as 
oportunidades em que a Copel foi questionada, remeteu a questão para discussão futura. Agora, 
ao final do ano, observa-se que a gestão da Companhia define unilateralmente a data de retorno 
ao trabalho presencial e utiliza-se do exíguo lapso temporal entre esta decisão e sua 
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implementação para atropelar as discussões e forçar os Sindicatos a “concordarem” com os 
procedimentos impostos, dando-lhes a ilusória chancela de “negociadas”; 
- Todas as sugestões dos Sindicatos foram ignoradas. As respostas remetiam a um rol de 
procedimentos já “definidos e aprovados” pela Diretoria, sem a possibilidade de alteração; 
- Atualmente, mais de 4.500 empregados da Copel já trabalham de forma remota, realizando 
normalmente suas atividades. Caso ocorra o retorno presencial de todos, estes 4.500 empregados 
retornarão a seus postos de trabalho. Perto de 3.00 em um único local, situado no km3 da BR-277 
em Curitiba. (grifo acrescido) 

 

Conforme se vê, ao longo de todo o mês de Dezembro as Reclamadas adotaram 

uma postura imediatista no que tange à necessidade de retorno das atividades presenciais, 

sem que fossem consultadas as entidades sindicais a respeito da forma como este retorno se 

daria, e, em especial, se haveria a observância das normas de saúde, higiene e segurança 

do trabalho para realização deste retorno, o que de acordo com os fundamentos jurídicos a 

serem apresentados, e no entendimento do Sindicato autor, viola frontalmente direitos 

fundamentais dos trabalhadores substituídos, e também afronta princípios e direitos 

relativos à atividade sindical, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário. 

 

 

3. Da Atual Situação do COVID-19. Andamento da Vacinação e Novas 

Variantes. 

 

A situação da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Brasil, e 

mais especificamente, no âmbito do Estado do Paraná está, de fato, muito mais positiva do que 

apenas alguns meses atrás, sendo este resultado diretamente do avanço da vacinação de toda 

a população, conforme dados divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado do Paraná 

(SESA/PR) em boletim datado do último dia 15/12/2021: 
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Ainda, conforme consta do mesmo documento, temos os seguintes dados 

relativos à vacinação da população: 

 

 

 

Continuamente, temos visto que as inúmeras medidas de restrição e de 

distanciamento social estão sendo flexibilizadas, justamente considerando a regressão do 

número de casos, de óbitos e também de internações decorrentes do novo coronavírus. Este 
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momento positivo tem inspirado os Governos e também a sociedade de que podemos estar 

nos aproximando do fim deste “novo normal” vivido ao longo dos últimos quase 02 (dois) anos. 

 

Mas a realidade fora do nosso país, e também já em algumas cidades, mostra 

que talvez o fim esteja ainda distante, grande parte em razão de variantes do novo 

coronavírus que põem em xeque os esforços de imunização coletiva, considerando a 

resistência biológica do vírus aos anticorpos produzidos pelas vacinas aplicadas. E mais 

recentemente o mundo inteiro foi tomado de assalto pela notícia de que uma nova variante, 

mais resistente e de contágio mais rápido havia surgido na África do Sul e estaria já em 

processo de contágio em outros países. 

 

A variante denominada como “ômicron” ainda está sob análise dos órgãos de 

saúde internacionais e nacionais de todo o mundo, mas aos poucos os informes que são 

emitidos vão no sentido de que se trata de uma variante que se propaga em ritmo muito 

acelerado1, e que há um declínio de eficácia das vacinas no que trata da proteção contra casos 

mais graves2, o que já está levando a vários países (o Brasil, inclusive) a estabelecer planos de 

continuidade da vacinação de suas populações, mediante a aplicação de doses de reforço3. 

 

E não apenas os governos dos países ou os organismos internacionais e 

nacionais de saúde que estão manifestando a necessidade de cautela e expressando o risco 

potencial envolvendo esta nova variante. As fabricantes das vacinas amplamente distribuídas 

pelo mundo também compartilham destas preocupações envolvendo o contágio pela variante 

ômicron, e que apenas através da aplicação de doses de reforço que se obterá um nível de 

eficácia para a proteção das pessoas contra casos mais graves da Covid-19. 

                                                 
1
 “Ômicron se propaga a ritmo inédito, diz OMS: Diretor-geral da entidade referência em saúde, Tedros Adhanom 

alerta que velocidade de disseminação da nova cepa do coronavírus pode voltar a sobrecarregar hospitais”, 
disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/12/omicron-se-propaga-a-ritmo-inedito-diz-
oms/, acesso em 16/12/2021. 
2
 “OMS diz que evidências indicam pequeno declínio da eficácia das vacinas contra variante ômicron: A OMS 

também revelou que ômicron está se propagando mais rápido do que as demais variantes”, disponível em: 
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/14/oms-diz-que-evidencias-indicam-pequeno-declinio-da-
eficacia-das-vacinas-contra-variante-omicron.ghtml, acesso em 16/12/2021. 
3
 “Ministério da Saúde lança campanha ‘Mega Vacinação’ para reforçar imunização dos brasileiros contra 

Covid-19: Dose de reforço será ampliada para toda população adulta acima de 18 anos que tenha concluído a 

imunização há cinco meses”, disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021-
1/novembro/ministerio-da-saude-lanca-campanha-201cmega-vacinacao201d-para-reforcar-imunizacao-dos-
brasileiros-contra-covid-19, acesso em 16/12/2021. 

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:33 - 08f4c0b

Fls.: 71

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - 792f09a

ID. 792f09a - Pág. 16

Fls.: 205



 

13 

 

 

A Pfizer lançou informativo para a imprensa4 no sentido de que “estudos 

laboratoriais preliminares demonstram que três doses da vacina Pfizer-BioNTech COVID-19 

neutraliza a variante Ômicron (linhagem B.1.1.529), enquanto duas doses apresentam índices 

significativos de redução dos títulos de neutralização” (grifamos, traduzido do inglês). 

 

O Instituto Butantan igualmente informou5 que “já trabalha na atualização da 

CoronaVac para combater a ômicron” e que “a mutação é bastante instável no momento e 

ainda estamos trabalhando na neutralização cruzada da atividade causada pelo coronavírus”. 

 

A Johnson & Johnson, responsável pela vacina “Janssen”, informou que está 

avaliando e estudando os efeitos da variante ômicron sobre aqueles que tomaram uma dose 

deste medicamento, e que analisa a necessidade de elaboração de uma nova vacina 

específica para combater a nova variante6. 

 

Assim, a partir dos estudos e informações preliminares já divulgados, a dose de 

reforço parece ser o caminho inicialmente mais indicado7, sendo certo que, portanto, para que 

qualquer tipo de medida de relaxamento/flexibilização das normas de distanciamento social 

seja admitida, e ainda, como no caso dos autos, para admitir que o retorno às atividades 

presenciais se dê de forma ordenada e segura para todos aqueles que no momento 

estão trabalhando no regime remoto. 

 

Conforme se verifica do “plano” apresentado pelas Reclamadas, um dos 

primeiros requisitos para admitir o retorno dos trabalhadores é justamente o quadro vacinal 

completo (atualmente considerado como sendo de duas doses ou dose única). Mas, se 

                                                 
4
 “Pfizer and BioNTech provide update on Omicron Variant” disponível em inglês em: 

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-provide-update-omicron-variant, 
acesso em 16/12/2021. 
5
 “Sinovac já trabalha na atualização da CoronaVac para combater a ômicron”, disponível em: 

https://butantan.gov.br/noticias/sinovac-ja-trabalha-na-atualizacao-da-coronavac-para-combater-a-omicron, acesso 
em 16/12/2021. 
6
 “Johnson & Johnson to evaluate its COVID-19 vaccine against new Omicron COVID-10 Variant”, disponível 

em inglês em: https://www.jnj.com/johnson-johnson-to-evaluate-its-covid-19-vaccine-against-new-omicron-covid-19-
variant, acesso em 16/12/2021. 
7
 “Variante ômicron: por que 2 doses da vacina são insuficientes e reforço é necessário”, disponível em: 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2021/12/14/variante-omicron-por-que-2-doses-da-vacina-sao-
insuficientes-e-reforco-e-necessario.htm, acesso em 16/12/2021. 

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:33 - 08f4c0b

Fls.: 72

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - 792f09a

ID. 792f09a - Pág. 17

Fls.: 206



 

14 

 

podemos extrair uma conclusão dos fatos históricos recentes envolvendo a pandemia do novo 

coronavírus, é que não se mostra possível admitir aguardar que o número de casos 

aumente, ou que se confirme a circulação da variante ômicron para então elaborar 

planos com medidas suficientes ao combate do vírus. 

 

O avanço da vacinação, conforme exposto, no que diz respeito à dose de 

reforço, está em aproximadamente 10% (dez por cento) daqueles que receberam a primeira 

dose, e um pouco acima de 10% (dez por cento) daqueles que receberam duas doses ou 

dose única das vacinas. Ou seja, não existem números suficiente expressivos de vacinação 

no sentido daquilo que os estudos preliminares indicam que sejam suficientes para proteção da 

população contra esta nova variante do vírus. 

 

Neste sentido, portanto, é que se passa a demonstrar a responsabilidade das 

Reclamadas em editar normas suficientes de saúde, segurança e higiene no ambiente de 

trabalho, e também, sobre o nítido caráter antissindical da conduta das Rés ao longo do último 

mês. 

 

 

4. Da Responsabilidade das Reclamadas sobre Normas de Higiene, 

Saúde e Segurança do Trabalho. 

 

A Constituição Federal estabelece como sendo direito fundamental de todos os 

trabalhadores a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança” (grifamos), conforme redação do inciso XXII do art. 7°. Trata-se, de 

maneira bastante simples e objetiva, de um mandamento constitucional direcionado ao 

empregador – enquanto tomador da força de trabalho dos empregados – de que ofereça 

condições minimamente razoáveis para que se preserve a saúde e a integridade de todos os 

trabalhadores, seja através da adoção de medidas coletivas ou de medidas individuais de 

proteção. 

 

A Lei n° 8.213/1991, que cuida do plano de benefícios previdenciários, 

estabelece no art. 19, § 1° que “a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas 
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coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador”; já o § 2° dispõe que 

“constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as 

normas de segurança e higiene do trabalho” (grifamos); e finalmente o § 3° do mesmo 

dispositivo estabelece que “é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os 

riscos da operação a executar e do produto a manipular”. 

 

No mesmo sentido é o disposto no item 1.7 da Norma Regulamentadora n° 17 

(Portaria n° 3.214/1977), in verbis: 

 

Cabe ao empregador: 
a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 
medicina do trabalho; 

b) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos 
empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos; 
c) informar aos trabalhadores: 
I – os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho; 
II – os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa; 

III – os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os 
próprios trabalhadores forem submetidos; 
IV – os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. 
d) permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos 
legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; 

e) determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada 
ao trabalho. (grifamos) 

 

A Convenção n° 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 

dispõe sobre “Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho”, 

ratificada e promulgada pelo Brasil em 29 de setembro de 1994 (Decreto n° 1.254/1994, e 

atualmente regulamentada pelo Decreto n° 10.088/2019), dispõe em seu art. 3°, alínea e que, 

para fins do tratado internacional indigitado, “o termo ‘saúde’, com relação ao trabalho, 

abrange não só a ausência de afecções ou de doenças, mas também os elementos 

físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança 

e a higiene no trabalho” (grifamos), e ainda, é digno de destaque o disposto no art. 19 da 

Convenção, in verbis: 

 

Artigo 19 
Deverão ser adotadas disposições, em nível de empresa, em virtude das quais: 
a) os trabalhadores, ao executarem seu trabalho, cooperem com o cumprimento das obrigações 
que correspondem ao empregador; 
b) os representantes dos trabalhadores na empresa cooperem com o empregador no âmbito da 
segurança e higiene do trabalho; 

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:33 - 08f4c0b

Fls.: 74

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - 792f09a

ID. 792f09a - Pág. 19

Fls.: 208



 

16 

 

c) os representantes dos trabalhadores na empresa recebam informação adequada das 
medidas tomadas pelo empregador para garantir a segurança e a saúde, e possam 
consultar suas organizações representativas sobre essa informação, sob condição de não 
divulgarem segredos comerciais; 

d) os trabalhadores e seus representantes na empresa recebam treinamento apropriado no âmbito 
da segurança e da higiene do trabalho; 
e) os trabalhadores ou seus representantes e, quando for o caso, suas organizações 
representativas na empresa estejam habilitados, de conformidade com a legislação e a 
prática nacionais, para examinarem todos os aspectos da segurança e da saúde 
relacionados com seu trabalho, e sejam consultados neste sentido pelo empregador. Com 

essa finalidade, e em comum acordo, poder-se-á recorrer a conselheiros técnicos alheios à 
empresa; 
f) o trabalhador informará imediatamente o seu superior hierárquico direto sobre qualquer situação 
de trabalho que, a seu ver e por motivos razoáveis, envolva um perigo iminente e grave para sua 
vida ou sua saúde. Enquanto o empregador não tiver tomado medidas corretivas, se forem 
necessárias, não poderá exigir dos trabalhadores a sua volta a uma situação de trabalho 
onde exista, em caráter contínuo, um perigo grave ou iminente para sua vida ou sua saúde. 

(grifamos) 

 

Acerca da estatura jurídica dos tratados internacionais que versam sobre direitos 

humanos – como é o caso das Convenções da Organização Internacional do Trabalho8 – é 

pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que aqueles instrumentos 

promulgados anteriormente a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 45/2004 ostentam 

natureza supralegal, conforme sedimentado no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

466.3439, com repercussão geral reconhecida. 

 

Diante do exposto, portanto, não subsiste qualquer tipo de dúvida acerca da 

responsabilidade das Reclamadas – enquanto empregadoras – de desenvolver todas as 

medidas que forem necessárias para que se garanta a segurança, a higiene e a saúde dos 

trabalhadores; ainda mais considerando o histórico recente envolvendo a pandemia do 

novo coronavírus, responsável pela morte de centenas de milhares de brasileiros, e pelo 

internamento de outros milhões de pessoas no nosso país. 

                                                 
8
 Neste sentido o voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento da ADI n° 1.675 ao defender que 

“Parece inquestionável que os direitos sociais dos trabalhadores enunciados no art. 7° da Constituição, se 
compreendem entre os direitos e garantias constitucionais incluídos no âmbito normativo do art. 5°, § 2°, da 
CF/88, de modo a reconhecer alçada constitucional às convenções internacionais anteriormente codificadas 
no Brasil” (grifamos). 
9
 EMENTA: PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida coercitiva. 

Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 
5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 
San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 
92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. (RE 466343, 
Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104  
DIVULG 04-06-2009  PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-06  PP-01106 RTJ VOL-00210-02 PP-00745 
RDECTRAB v. 17, n. 186, 2010, p. 29-165) 

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:33 - 08f4c0b

Fls.: 75

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - 792f09a

ID. 792f09a - Pág. 20

Fls.: 209



 

17 

 

 

Não se mostra razoável imaginar que, tomando-se em consideração toda a 

experiência obtida ao longo do último ano e meio, as Reclamadas não tenham preparado 

medidas objetivas de proteção para o retorno dos trabalhadores às suas atividades 

presenciais; ou, se caso tenha preparado, que não tenha dado a devida publicidade às 

mesmas, e, continuamente, que não tenha compartilhado com as entidades sindicais, 

dentre as quais o Sindicato autor, para conhecimento e também para aprimoramento das 

regras lá dispostas. 

 

Nem se argumente suposta ingerência dos sindicatos sobre a estrutura e 

funcionamento da empresa, uma vez que, nos termos da Convenção n° 155 da OIT, é dever 

do empregador compartilhar com os representantes dos trabalhadores e com os 

Sindicatos as regras relativas à segurança, saúde e higiene no ambiente de trabalho, não 

apenas para conhecimento destes, mas para que ocorra a efetiva fiscalização sobre o 

cumprimento das regras dispostas e também sobre a eficácia dos normativos 

estabelecidos. 

 

Cita-se, neste sentido, a jurisprudência pacificada dos Tribunais integrantes 

desta Justiça Especializada: 

 

RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
EMPREGADOR. DANO MORAL COLETIVO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À 
PROTEÇÃO À SAÚDE, À SEGURANÇA E AO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. Constata-se, no 
caso, a inobservância de normas trabalhistas de natureza cogente, porquanto não foram 
asseguradas condições mínimas de trabalho seguro, conforme descrito nos autos de infração 
constantes da decisão recorrida. Ora, ante tal contexto fático, não restam dúvidas acerca da 
conduta ilícita praticada pelo empregador, causando prejuízos a certo grupo de trabalhadores e à 
própria ordem jurídica, cuja gravidade dos fatos e do ato lesivo impõe o reconhecimento do dano 
moral coletivo, independentemente da ocorrência de qualquer acidente laboral vinculado com as 
referidas irregularidades detectadas. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 
13908620155230107, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 04/10/2017, 8ª Turma, 
Data de Publicação: DEJT 06/10/2017) 
 
"RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 
N.º 11.496/2007. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. Não se configura a hipótese de carência de fundamentação quando estão 
presentes os motivos de fato e de direito que justificam o enquadramento jurídico dado à matéria-. 
(Ministra Maria de Assis Calsing) LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS. 
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 896 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 
TRABALHO CARACTERIZADA. 1. O artigo 3º da Lei n.º 7347/85 ao dispor que -a ação civil 
poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não 
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fazer-, não impõe qualquer limitação no tocante à natureza dos direitos que poderão ser objeto da 
pretensão relativa ao cumprimento de tais obrigações. 2. Referida norma legal não estabelece 
distinção (nem autoriza o intérprete a fazê-lo) entre obrigações positivas e negativas, de fazer ou 
não fazer, omissivas ou comissivas. 3. Nesse contexto, a Corte de origem, ao limitar a abrangência 
da presente ação civil pública, deixando de examinar os pedidos relativos a obrigações positivas - 
tais como a observância das condutas previstas nos artigos 59, 66, 459 e 477, §§ 1º e 6º, da CLT -
, atribuiu ao referido preceito de lei limite que a lei não impõe. 4. Importante destacar, ainda, que, 
ao impor tal limitação, o Tribunal Regional decidiu em descompasso com a norma constitucional 
que, em seu artigo 127, atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e, em seu artigo 129, inciso III, 
afirma ser função institucional do Parquet -promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos-. 5. Ressalta-se, por fim, a relevância social dos direitos objeto da presente ação, por se 
cuidar não só de direitos indisponíveis, mas de direitos constitucionalmente assegurados, nos 
termos do inciso XXII do artigo 7º da Constituição da República, que assegura aos trabalhadores 
em geral -redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança-. 6. Recurso de embargos conhecido e provido." (E-ED-RR - 115600-
15.2004.5.03.0004, Redator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, Data de Julgamento: 10/06/2010, 
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 09/03/2012) 
 
"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA 
LEI Nº 13.015/2014 - DANO MORAL COLETIVO - QUANTUM INDENIZATÓRIO Vislumbrada 
ofensa ao artigo 944 do Código Civil, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para mandar 
processar o Recurso de Revista. II - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA INTERPOSTO 
SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 - (...) DANO MORAL COLETIVO - CARACTERIZAÇÃO E 
QUANTUM INDENIZATÓRIO A jurisprudência desta Eg. Corte se estabeleceu no sentido de que a 
violação de normas de segurança no trabalho induz o inequívoco direito à reparação por dano 
moral coletivo. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
além do fato de que a Reclamada corrigiu as irregularidades identificadas, a importância arbitrada 
pelo Tribunal Regional deve ser reduzida, considerado o valor médio de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), suficiente para cumprir a finalidade de reparar o dano moral coletivo. Recurso de Revista 
conhecido parcialmente e provido. (...)" (ARR - 157400-86.2011.5.17.0004, Relatora Ministra: 
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 04/05/2016, 8ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 06/05/2016) 
 
"B) RECURSO DE REVISTA. (...). 2. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. 
Configurada a infringência aos artigos 59, 66 e 67 da CLT, revela-se acertada a conclusão do 
Regional que manteve a condenação da ré ao cumprimento das obrigações de fazer e não fazer. 
Ilesos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados. Recurso de revista não 
conhecido. 3. MULTAS FIXADAS PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. O 
artigo 5º, caput, e V e X, da CF não trata especificamente da condenação à multa por 
descumprimento de obrigação de fazer e consequente fixação do valor, motivo pelo qual não há 
como reputá-los violados, inexistindo, também, pela mesma razão, conflito de teses com os 
arestos colacionados que cuidam da fixação do valor da indenização por danos morais. Recurso 
de revista não conhecido. 4. DANO MORAL COLETIVO. Consoante delimitou o Tribunal a quo, 
ficou comprovado que a ora recorrente incorreu em conduta prejudicial aos seus empregados, pois 
descumpriu normas de ordem pública, relacionadas à saúde e segurança no trabalho. Por 
conseguinte, diante do ato lesivo imposto aos seus empregados, não merece reparos a decisão 
proferida pela instância ordinária que condenou a recorrente a indenizar os danos morais coletivos. 
Não se divisa, pois, ofensa aos dispositivos invocados. Recurso de revista não conhecido. (...)" 
(RR - 1350-75.2011.5.15.0040, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 
04/03/2015, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015) 
 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 
13.15/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DE NORMAS 
DE SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE. INDENIZAÇÃO. POR DANO MORAL COLETIVO. VALOR 
ARBITRADO. Trata-se de ação civil pública em que se pretende a defesa de direitos coletivos com 
o pagamento de indenização por danos morais coletivos, tendo em vista a afronta perpetrada à 
dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho (1º, III e IV, CF). No caso concreto, 
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o TRT de origem, após análise do contexto fático-probatório dos autos (Súmula 126/TST), concluiu 
que,"embora a Fazenda América Dois Riachos tenha corrigido muitas irregularidades detectadas 
quanto à legislação trabalhista e segurança e medicina do trabalho, ficou comprovada a ilicitude 
perpetrada pela reclamada, bem como é inegável a frustração de direitos coletivos na medida em 
que se privou uma coletividade de direitos básicos do trabalhador e exposição dos empregados a 
trabalho em condições degradantes". Com efeito, ficou comprovado nos autos que a Reclamada 
foi negligente no cumprimento de diversas normas de segurança e medicina do trabalho e expôs 
seus empregados a condições degradantes de trabalho, frustrando o gozo de direitos básicos. Há 
informações, por exemplo, sobre a falta de fornecimento de equipamentos básicos de proteção, 
existência de instalações precárias no ambiente de trabalho e a falta de treinamento do pessoal 
que manipula maquinário. Tal conduta repercutiu de forma negativa em toda a classe de 
trabalhadores, transcendendo o caráter meramente individual e atingindo o patrimônio moral da 
coletividade. Nesse contexto, a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por 
danos morais coletivos não merece reparo. Frise-se que, para adotar entendimento diverso, seria 
necessário o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a 
natureza extraordinária do recurso de revista (Súmula 126/TST). Quanto ao valor arbitrado a título 
de danos morais coletivos, também não merece reparo a decisão do TRT. Saliente-se que não há 
na legislação pátria delineamento do valor a ser fixado a tal título. Caberá ao Juiz fixá-lo, 
equitativamente, sem se afastar da máxima cautela e sopesando todo o conjunto probatório 
constante dos autos. A lacuna legislativa na seara laboral quanto aos critérios para fixação leva o 
Julgador a lançar mão do princípio da razoabilidade, cujo corolário é o princípio da 
proporcionalidade, pelo qual se estabelece a relação de equivalência entre a gravidade da lesão e 
o valor monetário da indenização imposta, de modo que possa propiciar a certeza de que o ato 
ofensor não fique impune e servir de desestímulo a práticas inadequadas aos parâmetros da lei. 
Devem ser consideradas, na hipótese, as condutas lesivas da empresa em relação aos seus 
trabalhadores, condutas que contrariaram os princípios basilares da Constituição, mormente 
aqueles que dizem respeito à proteção da dignidade humana e da valorização do trabalho humano 
(art. 1º, III e IV, da CR/88). Além disso, o caráter pedagógico da indenização fixada, que terá a 
virtude de influenciar positivamente toda a rede empresarial envolvida. É oportuno registrar que a 
jurisprudência desta Corte Superior vem se direcionando no sentido de rever o valor fixado nas 
instâncias ordinárias a título de indenização apenas para reprimir valores estratosféricos ou 
excessivamente módicos, o que não é o caso dos autos, em que foi fixado o valor de R$ 
100.000,00. Agravo de instrumento desprovido." (AIRR - 306-85.2013.5.14.0005, Relator Ministro: 
Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 26/10/2016, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
28/10/2016) 

 

É obrigação das Reclamadas, portanto, o estabelecimento de medidas 

protetivas à saúde, à segurança e à higiene dos trabalhadores substituídos no seu retorno às 

atividades presenciais, sendo absolutamente incontroversa – visto que decorrente de 

disposição supralegal – a possibilidade de que o retorno ao trabalho presencial seja suspenso 

por tempo indeterminado, enquanto não houverem condições satisfatórias. 

 

Porém, conforme será disposto adiante, não se trata na presente demanda de 

determinação às Reclamadas para que elaborem, de forma unilateral os regulamentos 

referentes ao retorno dos trabalhadores substituídos, mas sim, que a elaboração de tais 

documentos se dê mediante conversas com a entidade sindical obreira – não para os fins 

de ingerência sobre os regulamentos empresariais, mas sim, para fins de fiscalização do 
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cumprimento de patamares mínimos de saúde, higiene e segurança do trabalho, e 

também, para o aprimoramento de tais patamares. 

 

 

5. Da Necessária Negociação Coletiva. Teletrabalho e Retorno às 

Atividades Presenciais. Antissindicalidade. 

 

Conforme narrado anteriormente, considerando o atingimento da data limite 

imposta pelo e. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no julgamento dos Recursos 

Ordinários na Ação Civil Pública n° 0000425-49.2020.5.09.0002, iniciou-se por parte das 

Reclamadas algumas movimentações no sentido de que ocorra o retorno dos trabalhadores às 

atividades presenciais regulares. 

 

Dentre estas movimentações, considerando a efetividade da modalidade de 

trabalho remoto em termos de produtividade e também de economia para as Reclamadas, 

consta a apresentação de proposta de Acordo Coletivo de Trabalho ao Sindicato autor, para o 

estabelecimento das regras gerais de funcionamento do trabalho remoto após o término da 

pandemia. 

 

Inclusive, conforme se extrai dos documentos que vão anexos à exordial (e que 

dela são integrantes para todos os fins de direito), a aprovação do Acordo Coletivo de 

Trabalho por parte das entidades sindicais que representam as categorias profissionais 

nas Reclamadas é requisito sine qua non para aprovação das solicitações dos 

substituídos para a manutenção do trabalho remoto. 

 

Ou seja, as Reclamadas têm o interesse na realização de negociação coletiva 

com as entidades sindicais, mas, desde que se obedeça o calendário por elas estabelecido 

e que não se discutam as normas por elas propostas, uma vez que, considerando que o 

retorno às atividades presenciais está agendado para ocorrer no próximo dia 03/01/2022, não 

houve tempo suficiente para que o Sindicato autor discutisse a proposta com sua 

categoria, realizasse as devidas assembleias, ou ainda, mesmo que tivesse vencido 

todas estas etapas, caso fosse apresentada uma contraproposta para a empresa, 
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dificilmente haveria tempo hábil para aprovação do Acordo Coletivo antes do prazo 

estabelecido pelas Reclamadas. 

 

Mas não é só isso. Desde a liminar deferida nos autos da já citada Ação Civil 

Pública movida pelo Coletivo Sindical dos Empregados da COPEL, as Reclamadas 

estabeleceram reuniões regulares com os Sindicatos para a discussão de aspectos variados 

das condições em que se dava a prestação de serviço durante a pandemia – em que pese o 

costumeiro aspecto meramente formal de realização destas reuniões – oportunidade na qual a 

entidade sindical autora, juntamente com os demais Sindicatos, suscitaram por diversas 

vezes a necessidade do estabelecimento de regras para o retorno das atividades 

presenciais, e também para a continuidade do trabalho remoto após o “fim” da 

pandemia. 

 

Cita-se a reunião realizada entre os dias 11 e 17 de março de 2021 – ou seja, 

09 (nove) meses anteriormente à apresentação da proposta de Acordo Coletivo para o 

estabelecimento de regulamento do teletrabalho – em que os Sindicatos solicitaram o seguinte: 

 

1.10.3. Retorno do teletrabalho pós pandemia 

Sindicatos solicitam informações sobre os planos da Copel com relação ao home office após a 
pandemia, envolvimento das entidades sindicais nas discussões sobre teletrabalho, e se possível 
registro em acordo coletivo. 
Copel informa que esse assunto está em estudo há bastante tempo, porém ainda há dúvidas com 

relação à segurança jurídica. Com relação ao envolvimento dos sindicatos nas discussões, Copel 
irá avaliar o pedido juntamente com a diretoria. (grifo no original e acrescido) 

 

Ou seja, as Reclamadas afirmam que estão analisando a questão “há bastante 

tempo”, mas aguardam até o último momento possível para apresentar a proposta de Acordo 

Coletivo sobre a continuidade do teletrabalho, destacando inclusive que a aprovação do 

instrumento coletivo seria condição indispensável ao deferimento das solicitações de 

continuidade do regime de trabalho remoto. O que este jeito de agir faz transparecer é, ao 

contrário do que manda o ordenamento jurídico, que as Reclamadas não têm verdadeira 

intenção em negociar coletivamente os aspectos do trabalho remoto – buscam apenas revestir 

com a força normativa de um Acordo Coletivo o seu próprio regulamento interno, usando as 

entidades sindicais como se fossem meros validadores de sua vontade, e completo 

desrespeito à autonomia sindical, e ao processo negocial. 
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Mas não é só isso. Também com relação ao retorno das atividades presenciais 

os Sindicatos do Coletivo das entidades que representam os trabalhadores contratados pelas 

Reclamadas vêm apresentando pedidos de esclarecimento e buscam atingir o melhor resultado 

possível, sem obter qualquer retorno do Grupo Econômico reclamado, conforme se vê da 

transcrição da mesma reunião já citada anteriormente (Ata vai anexa): 

 

1.10.4. Transferência pessoal para o KM3 / Reestruturação 

Sindicatos solicitam esclarecimentos sobre os planos da reestruturação do KM3, quanto aos 
seguintes pontos: espaço individual nas bancadas de trabalho, reforma de banheiros, capacidade 
do ar-condicionado, rotas de fuga e quantidade de empregados que trabalhará de forma 
simultânea no KM. 
Sindicatos solicitam cronograma das obras e mudança para o novo KM e que as comunicações 
sejam encaminhadas aos sindicatos, antes da divulgação para os empregados. 
Copel informa que estão previstas reformas nos banheiros e revisão relacionada a capacidade do 
ar-condicionado e rotas de fuga. Com relação a quantidade de empregados que serão lotados no 
KM, Copel informa que será um número aproximado do que já houve passado. A Companhia 
enviará maiores informações aos sindicatos, para conhecimento. 

 

Apenas um esclarecimento de ordem fática ao Juízo, KM3 é a designação da 

nova sede principal para trabalho das Reclamadas para grande parte dos trabalhadores 

substituídos pela presente demanda e que integram as categorias de representação das 

entidades do Coletivo Sindical dos Empregados da COPEL que estão lotados em Curitiba – 

representando, aproximadamente 3.000 (três mil) empregados. Trata-se de parte integrante do 

processo de restruturação interna das Reclamadas, em razão das recentes decisões 

administrativas pela venda de imóveis onde anteriormente estavam localizados postos de 

trabalho. 

 

Esta restruturação coincidiu justamente com este processo de retorno dos 

trabalhadores em razão do relaxamento das medidas de restrição decorrentes da pandemia do 

novo coronavírus, e, portanto, consequentemente já era objeto de interesse das entidades 

sindicais, uma vez que o retorno se daria neste novo espaço de trabalho, e que as 

Reclamadas deveriam demonstrar inequivocamente o cumprimento de medidas mínimas 

de saúde, higiene e segurança – o que, de fato, não ocorreu, seja para os Sindicatos ou 

para os trabalhadores diretamente. 
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O inciso XXVI do art. 7° da Constituição Federal estabelece, novamente como 

direito fundamental de todos os trabalhadores, “o reconhecimento das convenções e 

acordos coletivos de trabalho”. Ou seja, o legislador constituinte originário, ao lançar as bases 

normativas que regulamentam as relações de trabalho, incluiu como princípio fundamental a 

importância da negociação coletiva. 

 

O inciso III do art. 8°, também da Constituição da República, conforme já 

destacado anteriormente, atribui ao Sindicato “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (grifamos). Vale 

dizer, portanto, que os Sindicatos possuem não apenas o direito de representar sua categoria 

profissional, eles possuem o dever de exercer esta representação, inclusive – conforme a 

literalidade do texto constitucional – em questões administrativas. 

 

Isto se dá, obviamente, em razão do fato que o Poder Judiciário não é (e nem 

deve ser) a primeira instância de defesa de questões envolvendo a relação de trabalho. 

Justamente em razão da priorização e do reconhecimento da negociação coletiva, a instância 

administrativa possui igual relevância e importância no desenvolvimento e no 

aprimoramento das relações de trabalho. Somente nos casos de ilegalidade ou ilicitude é 

que deve se recorrer ao Poder Judiciário – tal como no caso vertente, ante a total 

irresponsabilidade demonstrada pelas Reclamadas. 

 

A Convenção n° 154, aprovada pela OIT em 1983, ratificada pelo Brasil em 

1992, e promulgada em 199410, dispõe sobre o Fomento à Negociação Coletiva, estabelecendo 

em seus arts. 2° e 3°: 

 

Art. 2 — Para efeito da presente Convenção, a expressão ‘negociação coletiva’ compreende todas 
as negociações que tenham lugar entre, de uma parte, um empregador, um grupo de 
empregadores ou uma organização ou várias organizações de empregadores, e, de outra parte, 
uma ou várias organizações de trabalhadores, com fim de: 
a) fixar as condições de trabalho e emprego; ou 

b) regular as relações entre empregadores e trabalhadores; ou 
c) regular as relações entre os empregadores ou suas organizações e uma ou várias organizações 
de trabalhadores, ou alcançar todos estes objetivos de uma só vez. 
Art. 3 — 1. Quando a lei ou a prática nacionais reconhecerem a existência de representantes de 
trabalhadores que correspondam à definição do anexo b do artigo 3 da Convenção sobre os 

                                                 
10

 Decreto n° 1.256/1994. 
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representantes dos trabalhadores, de 1971, a lei ou a prática nacionais poderá determinar até que 
ponto a expressão ‘negociação coletiva’ pode igualmente se estender, no interesse da presente 
Convenção. Às negociações com tais representantes. (grifamos) 

 

E reitere-se, ainda, o disposto no art. 19 da Convenção n°155 da OIT, já 

invocado anteriormente, in verbis: 

 

Artigo 19 
Deverão ser adotadas disposições, em nível de empresa, em virtude das quais: 
a) os trabalhadores, ao executarem seu trabalho, cooperem com o cumprimento das obrigações 
que correspondem ao empregador; 
b) os representantes dos trabalhadores na empresa cooperem com o empregador no âmbito da 
segurança e higiene do trabalho; 
c) os representantes dos trabalhadores na empresa recebam informação adequada das 
medidas tomadas pelo empregador para garantir a segurança e a saúde, e possam 
consultar suas organizações representativas sobre essa informação, sob condição de não 
divulgarem segredos comerciais; 

d) os trabalhadores e seus representantes na empresa recebam treinamento apropriado no âmbito 
da segurança e da higiene do trabalho; 
e) os trabalhadores ou seus representantes e, quando for o caso, suas organizações 
representativas na empresa estejam habilitados, de conformidade com a legislação e a 
prática nacionais, para examinarem todos os aspectos da segurança e da saúde 
relacionados com seu trabalho, e sejam consultados neste sentido pelo empregador. Com 

essa finalidade, e em comum acordo, poder-se-á recorrer a conselheiros técnicos alheios à 
empresa; 
f) o trabalhador informará imediatamente o seu superior hierárquico direto sobre qualquer situação 
de trabalho que, a seu ver e por motivos razoáveis, envolva um perigo iminente e grave para sua 
vida ou sua saúde. Enquanto o empregador não tiver tomado medidas corretivas, se forem 
necessárias, não poderá exigir dos trabalhadores a sua volta a uma situação de trabalho 
onde exista, em caráter contínuo, um perigo grave ou iminente para sua vida ou sua saúde. 

(grifamos) 

 

Absolutamente inquestionável, portanto, não apenas o direito de participação 

pelas entidades sindicais do processo de discussão e negociação dos aspectos relativos às 

condições do trabalho, mas também o dever que estes procedimentos venham a ser 

estabelecidos mediante conversa com as entidades sindicais. As Reclamadas não são 

senhoras absolutas da razão para imaginar que saibam qual a melhor forma em que se dará o 

retorno às atividades presenciais, e nem se argumente aqui que os Sindicatos seriam contra o 

retorno: os Sindicatos são contra o retorno da forma proposta pelas Reclamadas, de 

forma desordenada, desregulada, e mediante o atropelamento do processo negocial que 

está em trâmite acerca do regulamento do trabalho remoto. 

 

E neste sentido e contexto é que obtemos a conceituação do que seria 

considerado um ato antissindical: qualquer ato praticado por terceiro (Estado, empregador, 
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etc.) com o objetivo de impedir o exercício das garantias fundamentais relacionadas ao 

desempenho da atividade sindical. Este ato não precisa, necessariamente, ser praticado em 

desfavor do Sindicato diretamente, mas pode ser direcionado contra dirigentes da entidade, ou 

mesmo contra os próprios trabalhadores – individual e coletivamente considerados. 

 

O ato antissindical, portanto, nada mais é do que espécie qualificada do ato 

ilícito que enseja a responsabilidade civil em razão do dano causado decorrente de sua prática, 

conforme estabelecido pelo Código Civil, in verbis: 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes. 
 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo. 

 

O dano causado pela Reclamada repousa justamente na tentativa de negar às 

entidades sindicais autoras a correta participação no processo negocial sobre o retorno dos 

trabalhadores às atividades presenciais, bem como no verdadeiro atropelo do processo 

negocial em curso sobre o regulamento do teletrabalho, através da imposição de aprovação do 

instrumento coletivo para fins de deferimento das solicitações eventualmente realizadas, sem 

que haja tempo hábil para análise, discussão, votação e negociação da proposta apresentada. 

 

Na prática a Reclamada objetivou tanto o esvaziamento do direito de ação 

coletiva, constitucionalmente previsto, quanto o esvaziamento do direito de representação e 

participação da entidade em processo negocial, igualmente previsto na Carta Magna, fatos 

estes que não condizem com o ordenamento jurídico vigente, conforme amplamente 

fundamentado anteriormente. 

 

A jurisprudência desta Especializada já reconheceu o direito da entidade sindical 

ao recebimento de indenização em razão da prática de ato antissindical, uma vez que a 

condenação da empresa ao pagamento destes valores possui caráter dúplice: um é 

sancionatório em razão da punição ao ato ilícito praticado, o outro é pedagógico para 
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que a indenização sirva como aprendizado de que a mesma situação não volte a se 

repetir futuramente, e também para outros na mesma situação, senão vejamos: 

 

AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ATO ANTISSINDICAL. Diante das provas de que o 
empregador aplicou indevidamente penalidade aos trabalhadores em greve, fica caracterizada a 
ofensa à dignidade dos trabalhadores passível de reparação pecuniária. (TRT12 - ROT - 0000349-
72.2016.5.12.0037, Rel. MARIA APARECIDA FERREIRA JERONIMO , 5ª Câmara , Data de 
Assinatura: 29/10/2020) 
 
DISPENSA DE DIRIGENTE SINDICAL. ATO ANTISSINDICAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. A garantia da atuação sindical constitui-se em direito que transcende a subjetividade do 
dirigente. Ou melhor: perpassa a sua subjetividade, expandindo-se como interesse metaindividual, 
de toda a categoria representada. Destarte, a apreciação da dispensa de dirigente sindical 
demanda, sempre, a contextualização do contrato de trabalho com a vida sindical do obreiro. Isso 
porque procedimentos aparentemente inofensivos podem insinuar restrições veladas à atividade 
sindical. Se for isolada a relação contratual do contexto da atuação sindical, os termos em que foi 
conduzida a dispensa do autor não são bastantes a ofender sua dignidade, honra ou imagem. Mas 
uma análise contextualizada desvela a intenção da empresa de obstar a continuidade das 
atividades sindicais do reclamante. Logo, a imputação de indenização por danos morais, na 
hipótese, contempla não só a finalidade de reparar a ofensa à liberdade sindical subjetiva- do 
trabalhador-, como também se reveste do caráter pedagógico de desencorajar ofensas à liberdade 
sindical coletiva. Recurso a que se dá provimento parcial, quanto ao tema. (Processo: RO - 
0000277-75.2014.5.06.0311, Redator: Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura, Data de 
julgamento: 31/08/2015, Terceira Turma, Data da assinatura: 31/08/2015) 
 
PRÁTICA DE ATO ANTISSINDICAL. INDENIZAÇÃO. 1. As Convenções 87 e 98 da OIT 
estabelecem como princípios básicos do sindicalismo o direito de livre constituição e gestão da 
atividade sindical e de proteção contra a despedida e atos discriminatórios originados da 
participação em atividades sindicais e proteção contra atos de ingerência das empresas e de 
sindicatos antagônicos na constituição, funcionamento e administração sindical da entidade de 
classe. Assim, o sindicato é uma associação de pessoas voltada à defesa de seus interesses 
profissionais, que não pode sofrer nenhuma influência ou coação seja do Estado ou de qualquer 
outra organização contrária aos interesses que a entidade busca defender. A independência do 
sindicato é, pois, essencial para assegurar o exercício de sua missão institucional: a defesa dos 
interesses da categoria que representa, seja econômica ou profissional. 2. Considera-se 
antissindical todo e qualquer ato praticado com o objetivo de impedir ou obstaculizar o exercício da 
atividade sindical, em franca violação ao princípio da liberdade de associação profissional, 
consagrado no art. 8º da CF. 3. Tais condutas, por violarem o direito à liberdade sindical 
constitucionalmente assegurado, são totalmente ilegais, traduzindo abuso de poder do empregador 
para limitar a atividade sindical por parte de seus empregados na defesa dos interesses da 
categoria. 4. Se, de um lado, as liberdades sindicais não devem ser utilizadas pelas entidades ou 
até mesmo pelos trabalhadores de modo leviano e desmesurado, mas sim de forma organizada 
para garantir o pleno exercício dos direitos da categoria profissional, de outro, os empregadores 
não podem coibir, impedir, reduzir, e muito menos dificultar o exercício das atividades sindicais, ou 
praticar qualquer ato visando impedir que seus empregados tenham total liberdade de filiação às 
entidades de classe, bem como que tenham resguardadas as práticas sindicais garantidas por 
nosso ordenamento jurídico. O empregador não pode praticar nenhum ato discriminatório ou que 
venha a causar ao empregado qualquer tipo de prejuízo ou constrangimento em relação ao 
exercício de atividades ligadas à sindicalização. 5. Comprovação de prática, pela ré, de condutas 
antissindicais, traduzidas na coação para que os trabalhadores não realizassem paralisações. 
Indenização devida. (TRT-4 - RO: 00213472620145040402, Data de Julgamento: 07/04/2017, 2ª 
Turma) 
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Diante de todo o exposto, portanto, é medida necessária a participação dos 

Sindicatos nas discussões com as Reclamadas sobre os regulamentos e procedimentos para 

retorno dos trabalhadores substituídos às atividades presenciais, e que seja respeitado prazo 

razoável para que se realize a negociação coletiva sobre os regulamentos propostos ao 

trabalho em regime remoto. 

 

Requer-se, ainda, a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização 

pela prática de ato antissindical, consubstanciado nos fatos narrados e que deram motivo 

ao ajuizamento da presente demanda coletiva, em valor suficiente a reparar o dano causado 

e, ainda, servir como instrumento pedagógico para que se evite a reincidência da conduta, 

conforme fundamentado. 

 

Aponta-se como valor suficiente aos objetivos perseguidos acima o montante de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem convertidos em favor do Sindicato obreiro, ou ainda, 

de instituição beneficente indicada pelo Sindicato obreiro. Subsidiariamente, acaso não se 

entenda pela suficiência do valor, pugna-se pelo arbitramento de valor por este Juízo, 

considerando o disposto no art. 944 do Código Civil, e todos os demais fundamentos invocados 

na presente. 

 

 

6. Da Tutela de Urgência. 

 

Conforme narrado anteriormente, está previsto o retorno às atividades 

presenciais dos trabalhadores substituídos, empregados pelas Reclamadas, para o próximo dia 

03/01/2022, independentemente da apresentação de plano ordenado para que tal fato 

ocorra, em que se destaque as medidas de saúde, higiene e segurança do trabalho, 

considerando especialmente as restrições ainda vigentes e necessárias relativas a proteção do 

contágio pelo novo coronavírus (considerando suas variantes). 

 

Do acima exposto, advém a necessidade imperiosa de conceder-se tutela de 

urgência, na medida em que presentes, na pretensão dos Sindicatos Autores, os requisitos 

autorizadores do provimento liminar, na forma do disposto no art. 300, § 2º, do CPC.  

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:33 - 08f4c0b

Fls.: 86

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - 792f09a

ID. 792f09a - Pág. 31

Fls.: 220



 

28 

 

 

A prova inequívoca do potencial prejuízo que está para ser impingido aos 

substituídos reside na determinação de retorno às atividades presenciais por grande parte – 

se não toda - da força de trabalho contratada pelas Reclamadas, sem que fosse 

apresentado plano de retorno ordenado (com escala, gradação no número de trabalhadores a 

realizarem seus retornos) e com as medidas de saúde, higiene e segurança no trabalho a 

serem observadas (distanciamento social, utilização de máscaras, ventilação dos ambientes, 

disposição dos trabalhadores, dentre outros). 

 

É intuitivo, nesse passo, que os trabalhadores se encontram sob forte pressão e 

estresse, pois caso de fato retornem às atividades presenciais, não há qualquer garantia de 

que não estejam demasiadamente expostos a situações de risco à sua integridade física 

e de proteção à sua saúde e de seus familiares (indiretamente expostos). Demonstra-se, 

inclusive, como estariam atualmente as estações de trabalho em determinado setor das 

Reclamadas, em que se observa a inexistência de qualquer tipo de distanciamento social, a 

incerteza da suficiência de circulação de ar para evitar a proliferação do vírus, e demais 

medidas necessárias ao impedimento do contágio pelo novo coronavírus. 
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A probabilidade do direito – o fumus boni juris (art. 300, caput, do CPC) –, é 

manifesta na plausibilidade da tese jurídica levantada, sendo notória a violação a princípios 

fundamentais e postulados constitucionais: (1) considerando a responsabilidade das 

Reclamadas em editar as normas relativas a saúde, higiene e segurança no ambiente de 

trabalho, para o molde, justamente, de garantir patamares mínimos destes aspectos, (2) o 

direito e o dever de que tais normas não sejam simplesmente impostas pelas empresas, mas 

sim, sejam negociadas com o Sindicato obreiro, como forma de que seja observada não 

apenas a realidade/vontade das Reclamadas, mas também a realidade/interesse dos 

trabalhadores, e que sejam fiscalizados os patamares propostos de segurança, saúde e 

higiene. 

 

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – o periculum in 

mora (art. 300, caput, do CPC) –, é manifesto na urgência do provimento jurisdicional, ainda 

que de forma provisória, na medida em que, conforme sustentado, visto que se aproxima 

perigosamente a data para o retorno às atividades presenciais, evidenciando LESÃO A 

DIREITO, que se renovará diariamente, a cada ida ao trabalho.  

 

Ademais, necessário justificar o ajuizamento da presente demanda em data 

próxima ao marco temporal para o retorno das atividades presenciais, pois, conforme se infere 
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da documentação que vai anexa à exordial, temos que o Sindicato obreiro tentou, pelas vias 

administrativas, a resolução pacífica da controvérsia, mediante o envio de ofício às 

Reclamadas especificamente sobre os pontos mais sensíveis do regulamento instituído 

unilateralmente, e aguardou até o último momento possível a resposta de seus 

questionamentos – o que, infelizmente, não ocorreu de maneira a esclarecer os pontos 

indispensáveis à garantia de cuidados mínimos com a saúde dos substituídos. 

 

Estes elementos, à toda a evidência, estão a demonstrar a relevância dos 

fundamentos do pedido de concessão de tutela de urgência, cuja concessão, pelo Poder 

Judiciário, afigura-se plenamente justificável no presente caso. 

 

Por todo o exposto, pugna-se pela concessão de tutela de urgência para que se 

determine a suspensão do retorno às atividades presenciais dos trabalhadores 

substituídos, sendo mantida a forma de trabalho atual (trabalho remoto), por tempo 

indeterminado, com determinação, continuamente, para que as Reclamadas iniciem o 

competente processo negocial para os aspectos relativos ao retorno às atividades 

presenciais e sobre o regulamento do trabalho remoto, nos termos da fundamentação. 

 

Requer-se, ainda e desde logo, com forte no disposto no art. 536, § 1°, do CPC, 

o arbitramento de multa em valor tanto quanto for suficiente para fazer com que a Reclamada 

dê efetivo cumprimento ao provimento jurisdicional que eventualmente seja proferido, 

considerado o binômio razoabilidade/possibilidade, bem como o caráter pedagógico e 

coercitivo da medida. 

 

 

7. Da Liquidação dos Pedidos. 

 

Com o advento da Lei nº 13.467/2017, dentre outras diversas alterações 

realizadas ao texto da Consolidação das Leis do Trabalho, houve alteração no disposto no §1º, 

do art. 840, da CLT. 

 

Assim consta da nova redação do dispositivo: 
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Art. 840 – A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 
§1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes a 
breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e 
com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. 

 

Incluiu-se a determinação que os pedidos formulados nas petições iniciais 

deverão ser liquidados desde logo, portanto. Ocorre que no presente caso, tal disposição é 

totalmente impossível de ser atingida pela parte autora. 

 

Trata-se da presente demanda de uma Ação Civil Coletiva, espécie das Ações 

Coletivas a que faz menção a Lei n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), e nos 

termos do art. 95, estabelece-se com clareza que “em caso de procedência do pedido, a 

condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”. 

 

Isto significa dizer que, a priori, a decisão a ser proferida nos autos tem cunho 

meramente declaratório, condicionando a execução do feito ou a uma execução coletiva 

(movida diretamente pelos Sindicatos autores), ou então a execuções individuais 

(movidas pelos trabalhadores substituídos) – sendo esta a previsão dos arts. 97 e 98, 

também da Lei n° 8.078/1990, in verbis: 

 

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus 
sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82. 
(...) 
Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, 
abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 
prejuízo do ajuizamento de outras execuções. 

 

Desta forma, sendo a Sentença da Ação Civil Coletiva genérica, por óbvio 

que os pedidos formulados na exordial também terão a mesma natureza, autorizando-se 

desta forma a aplicação ao caso concreto do disposto no § 1°, do art. 324 do Código de 

Processo Civil, que determina ser lícito “formular pedido genérico, quando não for possível 

determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato”. 

 

O Tribunal Pleno do e. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região teve a 

oportunidade de se debruçar sobre a matéria, e proferiu o seguinte julgamento no âmbito de 
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Incidente de Assunção de Competência (IAC n° 0001282-72.3018.5.09.0000). Assim restou 

ementado o referido Incidente: 

 

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TUTELA COLETIVA. POSSIBILIDADE DE 

FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO. A generalidade é característica própria 
das tutelas coletivas, na defesa de interesses de origem comum do direito, sem a exigência 

de quantificação prévia. Portanto, reconhece-se neste incidente a possibilidade 
de formulação de pedido genérico nas tutelas coletivas. (TRT-9 – Tribunal Pleno 

– IAC 0001282-72.2018.5.09.0000 – Des. Rel. Sérgio Guimarães Sampaio – julgado em 
30/09/2019 – publicado no DEJT em 16/10/2019) 

 

Do inteiro teor do julgado, extraímos o seguinte excerto: 

 

(...) cumpre destacar que, diferentemente do que ocorre na sentença proferida em ação civil 

pública destinada à tutela de interesses difusos ou coletivos, a qual pode ser genérica, o 
comando sentencial proferido em ação coletiva destinada à defesa dos 
direitos individuais homogêneos é obrigatoriamente genérico, estabelecendo 

apenas o na debeatur (existência da dívida), o quis debeatur (quem deve) e o quid debeatur (o que 
é devido), nada dispondo sobre o valor devido e a quem é devido (quantum debeatur). 
Neste sentido, cabe esclarecer que esta sentença apenas reconhece a responsabilidade genérica 
da parte ré, nada mencionando sobre a situação particular dos titulares de direitos individuais 
homogêneos, sendo ônus destes comprovar, na fase de liquidação de sentença, que são credores 
dos direitos reconhecidos na decisão genérica. 
Nas palavras de CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE “a nova figura de liquidação introduzida 
pelo CDC, à míngua de disciplinamento legislativo trabalhista especial, é a única capaz de 
propiciar o pleno acesso dos trabalhadores substituídos processualmente (na demanda coletiva 
cognitiva) à Justiça do trabalho, com a vantagem de que somente ingressarão no feito quando já 
tiverem a seu favor, uma sentença condenatória genérica que responsabiliza o réu pelos 
danos causados, cabendo-lhes provar, tão só, o nexo de causalidade, o dano e seu montante” 

(BEZERRA, CARLOS HENRIQUE. Liquidação na Ação Civil Pública: o processo e a efetividade 
dos direitos humanos enfoques civis e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2004, p. 87). 
Nesta senda, explica ADA PELLEGRINI GRINOVER que “antes da condenação o bem jurídico 
tutelado é tratado de forma indivisível aplicando-se a toda coletividade de maneira uniforme a 
decisão favorável ou não. [...] Diferentemente da liquidação tradicional, na liquidação da 
sentença de condenação genérica (individuais homogêneos) cada liquidante deverá provar, 

em contraditório pleno e com cognição exauriente, a existência de seu dano pessoal e seu nexo 
etiológico com o dano globalmente causado além de liquidá-lo” (GRINOVER, ADA PELLEGRINI. 

Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Forense Universitária, 
2001, (...)). 
Destarte, considerando que a característica das tutelas coletivas é a generalidade de situações 
que abrange, é possível concluir pela impossibilidade de se determinar, desde logo, as 
consequências do ato ou do fato, situação que autoriza a formulação de pedido genérico, 
consoante preconiza o art. 324, § 1°, inciso II, do CPC/2015 (...). 

 

Desta forma, requer-se a dispensa da obrigação pela liquidação dos pedidos 

formulados na presente, ante a impossibilidade de realização de tal tarefa. 
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8. Da Isenção de Custas. 

 

Conforme já exposto, o art. 8°, inciso III, da CF, legitimou as entidades sindicais 

a realizar a defesa de seus associados, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera 

judicial, para pleitear “interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 

decorrentes de origem comum”, em conformidade com o disposto nos arts. 81, inc. III, 82, inc. 

IV, e 90, todos da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

O art. 87, da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece 

que “nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, 

emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da 

associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas 

processuais”. 

 

No caso dos autos, o Sindicato obreiro encontra-se em defesa de direitos 

individuais homogêneos dos trabalhadores substituídos, empregados da Reclamada, razão 

pela qual imperativa a dispensa ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma 

do disposto no art. 87, do CDC. É neste sentido a jurisprudência pacificada desta 

Especializada: 

 

TRT-PR-17-11-2017 SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. LEIS 7.347/85 E 8.078/90. 
ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. O art. 8ª, inciso III, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, conjuntamente aos arts. 81, inc. III, 82, inc. IV, e 90, da Lei 
8.078/90, autorizam a legitimação extraordinária da entidade sindical para demandar em favor da 
categoria, por "interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de 
origem comum". Da mesma forma, o art. 5º, V, da Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) confere 
aos Sindicatos (na condição de associação) legitimidade para propor ação civil pública na Justiça 
do Trabalho em defesa dos interesses individuais homogêneos dos trabalhadores, em 
concorrência com o Ministério Público do Trabalho. Atuando o Sindicato no âmbito da legitimidade 
conferida pelos dispositivos supramencionados, a isenção do pagamento de custas encontra 
fundamento no disposto no art. 18, da Lei 7.347/85, antes transcrito, bem com no art. 87, da Lei 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que estabelece: "Nas ações coletivas de que trata 
este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer 
outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários 
de advogados, custas e despesas processuais". Recurso ordinário do Sindicato Autor a que se dá 
parcial provimento. (TRT-PR-02626-2015-121-09-00-5-ACO-32565-2017 - 5A. TURMA, Relator: 
ARCHIMEDES CASTRO CAMPOS JUNIOR, Publicado no DEJT em 17-11-2017) 
 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINDICATO SUCUMBENTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 
Reconhecida a legitimidade ampla para atuar na defesa coletiva da categoria, como substituto 
processual, e, diante da sua constituição na forma de associação nos termos do artigo 53 e 
seguintes do Código Civil, aplicam-se ao sindicato, quando autor de demandas coletivas, as 
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disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública, inclusive quanto 
aos honorários advocatícios, por força de disposição expressa nessas leis de regência que 
autorizam a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no que for cabível. Assim, havendo 
sucumbência do sindicato, tanto o artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, assim como o 
artigo 18 da Lei 7.374/85, dispõem que a condenação da associação autora em honorários 
advocatícios está restrita à comprovação de má-fé. No caso em apreço, contudo, não se observa 
qualquer registro de ter havido má-fé comprovada do sindicato. Essa ausência de má-fé mais se 
reforça quando se constata que a Turma reconheceu a legitimidade ativa do Sindicato para a 
causa e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o exame dos pedidos 
constantes do recurso ordinário do reclamante. De tal modo, a condenação do sindicato 
sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios não se justifica porque ausente 
comprovada má-fé. Recurso de embargos conhecido e provido. (E-ED-RR - 1218-
27.2010.5.09.0652 , Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 
19/10/2017, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 
27/10/2017) 

 

Destaca-se, ademais, novamente a posição do e. Tribunal Regional do Trabalho, 

conforme a Tese Prevalecente n° 14, in verbis: 

 

TESE JURÍDICA PREVALECENTE Nº 14 - SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ISENÇÃO 
DE CUSTAS. APLICABILIDADE DO ART. 87 DA LEI 8.078/90 (CDC) E DO ART. 18 DA LEI 
7.347/85 (LACP). Devida a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica 
dos sindicatos que atuarem na condição de substituto processual, com base na aplicação do 

artigo 87 da Lei 8.078/90 (CDC) e do artigo 18 da Lei 7.347/85 (LACP). Editada nos termos da 
Resolução Administrativa 33/2017. (DEJT 14, 15 e 18/03/2019) (grifo nosso) 

 

Requer-se, portanto, a declaração de isenção de custas, honorários 

advocatícios, e demais despesas processuais na presente demanda às entidades sindicais 

autoras, nos termos do exposto. 

 

 

9. Dos Honorários Advocatícios. 

 

Nos termos do art. 791-A da CLT, requer-se a condenação da Reclamada ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor equivalente a 15% (quinze por 

cento) do valor atualizado da causa. 

 

 

10. Dos Pedidos. 

 

Diante de todo o exposto, requer-se: 
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a) NOTIFICAÇÃO: a notificação da Reclamada, no endereço indicado, para 

responder aos termos da petição inicial, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de 

fato; 

 

b) TUTELA DE URGÊNCIA: a concessão de tutela de urgência, inaudita altera 

pars, para que seja suspensa a determinação de retorno às atividades presenciais dos 

trabalhadores substituídos na presente demanda, enquanto não houver um plano de retorno 

que observe suficientemente as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, cujos 

termos obrigatoriamente devem ser negociados com a entidade sindical, nos termos da 

fundamentação; 

 

b.1.) MULTA: requer-se também, em caso seja deferida a tutela de urgência 

pleiteada, seja arbitrada multa para o caso de descumprimento pela Reclamada, nos termos do 

§ 1° do art. 536 do CPC, cujo montante deverá ser revertido ao Sindicato obreiro; 

 

c) REGULAMENTO DE RETORNO: em julgamento de mérito – confirmando-se 

ou não a tutela de urgência pleiteada -, pugna-se pela procedência da demanda para que seja 

declarada a obrigação das Reclamadas de estabelecer os regulamentos para o retorno das 

atividades presenciais, e igualmente, a obrigação de consulta da Entidade Sindical para o 

estabelecimento destas normas, em observância do disposto na Convenção da OIT n° 155 e 

demais instrumentos jurídicos, tudo nos termos da fundamentação; 

 

d) INDENIZAÇÃO POR ATO ANTISSINDICAL: requer-se a condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por dano decorrente da prática de ato antissindical, 

considerando os fatos narrados na causa de pedir, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), a serem convertidos em favor do Sindicato obreiro, ou alternativamente, de instituição 

beneficente indicada pelo Sindicato obreiro, nos termos da fundamentação; 

 

d.1.) Quantum Indenizatório: Subsidiariamente, acaso não se entenda pela 

suficiência do valor, pugna-se pelo arbitramento de valor por este Juízo, considerando o 

disposto no art. 944 do Código Civil, e todos os demais fundamentos invocados na presente; 
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e) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: requer-se a condenação da Reclamada ao 

pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência, no equivalente a 15% 

(quinze por cento) do valor atualizado da causa; 

 

f) ISENÇÃO DE CUSTAS: requer-se a declaração de isenção de custas às 

entidades sindicais autoras, nos termos do art. 87, do CDC, e na forma da fundamentação; 

  

g) PROVAS: protesta-se pela produção de todos os meios de prova em direito 

admitidas, sem qualquer exceção, consistente na oitiva das partes e de testemunhas, na 

juntada de documentos, e na inversão do ônus de prova, para que a Reclamada proceda à 

apresentação de todos os documentos necessários ao julgamento do presente feito, e que 

estejam em sua posse. 

 

Requer-se, por fim, que todas as intimações sejam feitas em nome dos Drs. 

João Luiz Arzeno da Silva e Marcelo Trindade de Almeida, sob pena de nulidade. 

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

Pede deferimento. 

Curitiba, 20 de dezembro de 2021. 

 

João Luiz Arzeno da Silva 

OAB/PR 23.510 

 
Gisele Cantergiani de Freitas 

OAB/PR 26.530 

Marcelo Trindade de Almeida 

OAB/PR 19.095 

 
Anderson Sameliki Dionísio 

OAB/PR 86.792 
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Neste sentido, as Entidades Sindicais supracitadas, por entender que as possíveis soluções de 
combate ao Covid variante ômicron estão longe de acontecer, solicitam à Companhia que: 

1) Suspenda imediatamente e por tempo indeterminado o retorno presencial ao trabalho 
previsto para ocorrer em 03 de janeiro de 2022.  

2) Estabeleça novamente comitê de crise, com a participação ativa das Entidades 
Sindicais, buscando definir protocolos de enfrentamento ao Covid – Ômicron, bem como 
garantir a integridade física e psicológica dos empregados e seus dependentes. 

 

 

Com nossos melhores cumprimentos, 

 
 

_____________________________________ 
Coletivo Sindical dos Empregados da Copel 
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Curitiba, Paraná, 01 de dezembro de 2021     
 
 
À 
Companhia Paranaense de Energia – COPEL 
At. Sr. Cássio Vargas Pinto 
Superintendente de Gente & Gestão 
 

Ref.: Teletrabalho – Solicitação de esclarecimentos – Medidas de Profilaxia  

    

Prezado Senhor, 
 
 
Os Sindicatos componentes do Coletivo Sindical, signatários deste Ofício, Entidades Sindicais 
de representação de primeiro grau, pessoas jurídicas de direito privado, considerando que: 

• A Organização Mundial de Saúde estabeleceu em 26 de novembro de 2021 a variante 
COVID Omicron1 como sendo uma variante preocupante, baseado no fato de que esta 
variante apresenta alto índice de mutações que podem impactar no índice de contágios 
e na severidade da doença; 

• A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou na data de hoje o terceiro caso2 da 
variante Omicron do novo Coronavirus no Estado e no Brasil; 

• A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) afirma que a variante Omicron do 
Coronavírus deve se espalhar em breve no continente americano3. E que a situação é 
mais preocupante na América Latina e Caribe devido às baixas taxas de vacinação (54% 
das pessoas nestes locais foram totalmente vacinadas); 

• A Organização Mundial de Saúde recomenda1, em função do surgimento da variante 
Omicron que os países continuem a implementar medidas de saúde pública eficientes 
para reduzir a circulação do vírus, entre elas: uso correto de máscaras, manter 
ambientes bem ventilados, evitar ambientes lotados, manter as mãos limpas; 

• A Organização Mundial de Saúde afirmou na data de hoje que é esperado que o número 
de casos de Covid cresça por causa da variante Omicron4; 

 
1 https://www.who.int/news/item/28-11-2021-update-on-omicron 
2 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/12/01/terceiro-caso-variante-omicron-covid-19-brasil-sao-

paulo.htm 
3 https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/01/coronavirus-variante-omicron-deve-se-espalhar-pelas-americas-diz-

opas.ghtml 
4 https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/com-c3-b4micron-casos-de-covid-devem-subir-muito-mais-afirma-oms/ar-

AARlNs9?ocid=uxbndlbing 
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• A Prefeitura de Curitiba ainda adota a bandeira amarela, medida iniciada há 146 dias. 
Segundo a própria Prefeitura, bandeira amarela significa um sinal de alerta constante 
devido à pandemia e não haver segurança e situação de normalidade. Todos devem 
estar o tempo todo em alerta e adotando as medidas de precaução largamente 
anunciadas e orientadas e cumprir todas as orientações do protocolo de 
responsabilidade sanitária e social5; 

• A Copel estabeleceu que todos os empregados deverão retornar ao trabalho presencial 
em 03 de janeiro de 2022, independente de anteriormente estarem classificados como 
grupo de risco. 

 

Neste sentido, as Entidades Sindicais supracitadas, solicitam à Companhia que: 

1) Informe, com detalhamento pormenorizado, o plano de escalonamento do retorno às 
atividades, incluindo medidas para mitigar filas e concentração de empregados nas vias 
e portas de acesso.  

2) Informe quantidade de empregados que se utilizam de transporte coletivo para 
deslocamento ao trabalho, bem como as medidas tomadas para diminuir a exposição 
dos empregados a ônibus lotados. 

3) Informe as medidas de sanitização e profilaxia exigidas dos empregados e de 
responsabilidade da Companhia. 

4) Informe a densidade ocupacional das instalações da Companhia, a saber: Quantos 
empregados estão alocados por m2, quantos banheiros estão disponíveis e qual a 
relação de empregados por sanitário, distância efetiva entre postos de trabalho. 

5) Informe as medidas adotadas para adequação de refeitórios, cozinhas e restaurantes 
utilizados pelos empregados.  

Caso os pedidos acima elencados não estejam plenamente mapeados, monitorados e 
definidos pela Companhia ou houver a necessidade de estabelecer um plano de ação, 
consigne-se o pedido de que, nos moldes das ações tomadas no início da pandemia, as 
Entidades Sindicais sejam parte ativa no processo de construção destes protocolos. 

 

Com nossos melhores cumprimentos, 

 
 

_____________________________________ 
Coletivo Sindical dos Empregados da Copel 

 
 

5 https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/ 
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Curitiba, Paraná, 17 de novembro de 2021     
 
 
 
À 
Companhia Paranaense de Energia – COPEL 
At. Sr. Cássio Vargas Pinto 
Superintendente de Gente & Gestão 
 

Ref.: Teletrabalho – Solicitação de Continuidade de Negociação / Reunião 

    

Prezado Senhor, 
 
 
Os Sindicatos componentes do Coletivo Sindical, signatários deste Ofício, Entidades Sindicais 
de representação de primeiro grau, pessoas jurídicas de direito privado, considerando que: 

• As Entidades Sindicais têm, reiteradamente e há meses, solicitado à Companhia que 
fosse aberta negociação sobre a continuidade e/ou adoção perene de regime de 
trabalho remoto ou distinto do regime de trabalho presencial; 

• Em todas estas oportunidades, os prepostos da Companhia manifestaram-se no sentido 
de que não havia elementos suficientes para discutir e deliberar sobre este tema. E que, 
quando houvesse a possibilidade de discuti-lo, os Sindicatos seriam envolvidos; 

• No início deste mês de novembro as Entidades Sindicais foram convocadas para uma 
reunião quadrimestral, ocasião em que são tratados temas pertinentes aos empregados 
e às relações de trabalho. Dentre as pautas, a pedido da Copel, teletrabalho; 

• No dia 11 de novembro, estas Entidades Sindicais ouviram a apresentação de um 
modelo fechado, já integralmente constituído, contendo critérios, regramentos e 
procedimentos determinados; 

• Ainda nesta reunião, apresentamos ponderações e sugestões para melhoria do modelo. 
Algumas destas adotadas em outras empresas. Todas foram recusadas sob o 
argumento de que, “neste momento”, não há possibilidade técnica e/ou financeira de 
implementação; 

• Ainda no dia 11 de novembro, foi divulgado um vídeo1 do Sr. Daniel Pimentel Slaviero, 
Presidente desta Companhia, em que apresenta os resultados do trimestre aos 
empregados. Para nossa surpresa, aos 42 minutos do referido vídeo, o Sr. Daniel 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=t7iWBhOS99A 
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apresenta aos Copelianos o modelo de teletrabalho que havia sido recentemente 
apresentado aos Sindicatos; 

• Ainda neste vídeo, o referido Presidente utiliza-se de um tom jocoso, inadequado e 
inaceitável para o maior representante de uma empresa do porte da Copel, ao citar 
literalmente: “Nós não vamos fazer home office só segunda e sexta. Aqui não vai ter 
expediente da Câmara dos Deputados.” (44:05 do vídeo) 

• Ainda no dia 11 de novembro, pouco após a fala do Presidente, os gerentes começaram 
a disparar mensagens aos empregados sobre o tema, com uma riqueza de detalhes que 
nem sequer os Sindicatos tinham conhecimento; 
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• A minuta do possível Acordo Coletivo de Trabalho de teletrabalho foi encaminhada pela 
Copel somente HOJE, próximo ao meio-dia, com muitos termos que merecem ser 
revistos e rediscutidos, vez que possibilitam dúbia interpretação e não proporcionam a 
devida segurança jurídica nem para a Companhia nem para os empregados; 

 

• Até o momento do protocolo deste ofício, a ata da reunião quadrimestral não foi recebida 
pelos Sindicatos; 

• Que a natureza da presente proposta de acordo, por tratar-se de alteração de contrato 
coletivo de trabalho, mesmo que a adesão seja individual, requer que a matéria seja 
apreciada, deliberada e aprovada pela categoria em Assembleia Geral Extraordinária. 

 

Neste sentido, as Entidades Sindicais supracitadas, solicitam à Companhia a reabertura do 
processo negocial referente ao teletrabalho, com o agendamento de uma reunião específica 
para este fim.  

 

Com nossos melhores cumprimentos, 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Coletivo Sindical dos Empregados da Copel 

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - ae5273b
https://pje.trt9.jus.br/pjekz/validacao/21122011442830900000096811584?instancia=1
Número do documento: 21122011442830900000096811584

Fls.: 206

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - e0e006b

ID. e0e006b - Pág. 11

Fls.: 241



 

Ata 3ª Reunião Quadrimestral 2021  Página 1 
 

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 
CNPJ nº 76.483.817/0001-20 

COMPANHIA ABERTA 
Registro na CVM nº 1431-1 

 
 

Ata da 3ª Reunião Quadrimestral 2021 
 
 
11.11.2021 
 
Após os cumprimentos, trataram-se os seguintes assuntos: 

1. Pauta Copel 

1.1. Teletrabalho 

Copel apresentou proposta do modelo para teletrabalho. 

Sindicatos solicitam que a Copel avalie a adequação de infraestrutura do 

teletrabalho, referente ao fornecimento de equipamentos de informática, cadeira, 

entre outros. Sindicatos também questionam se a homologação será feita em 

lote ou de forma individual por empregado. Por fim, as entidades sindicais 

solicitam a lista dos empregados em funções elegíveis ao teletrabalho, para que 

esses participem da assembleia sobre o assunto. 

Copel informa que nesse momento não vislumbra viabilidade no atendimento do 

pleito sobre o fornecimento de infraestrutura, considerando que o posto de 

trabalho dos empregados, com a infraestrutura necessária, está preservado no 

local de trabalho. Com relação à homologação, a Copel informa que será 

individual e está abrangida pelo acordo de homologação. 

Não tendo mais pontos a discutir sobre o tema, a Copel enviará aos sindicatos a 

minuta do ACT específico, bem como as documentações complementares para 

avaliação dos sindicatos e posterior assinatura do ACT. Além disso, a Copel 

informa que encaminhará a lista dos empregados elegíveis para providencias, 

conforme estatuto de cada sindicato. 

Programa de Demissão Incentivada 

Copel informa que as adesões do Programa de Demissão Incentivada – PDI 

foram encerradas, tendo 85 adesões na 1ª fase, 14 adesões na 2ª fase, e 410 

adesões na 3ª fase, entre adesões dentro do limite de vagas, excedentes e 

pedidos de exceção recebidos no período de adesão. Assim, o PDI totalizou 509 

adesões, com possibilidade de alguma alteração, conforme confirmações das 

adesões após o envio das documentações e eventuais desistências. 
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Sindicatos questionam se os desligamentos dos pedidos de exceção também 

ocorrerão em fev/2022, e solicitam o envio da lista das adesões por sindicatos, 

com a data prevista de desligamento. 

Copel informa que a princípio todos os desligamentos estão previstos para 

fevereiro, e enviará a lista das adesões por entidade sindical. 

Com relação à venda da Copel Telecom, a Copel informa que elaborou termo 

aditivo aos acordos, retirando o CNPJ da Copel Telecom dos acordos e incluindo 

a Copel Serviços, apenas para ajuste documental. Por isso, solicita que os 

sindicatos avaliem os documentos e providenciem as assinaturas o mais breve 

possível. 

2. Pauta coletivos  

2.1. Troca de seguradora da Fundação Copel / Convênio Fundação 

Copel com Panvel /Centralização do posto de atendimento de Foz 

para Cascavel - fundação Copel 

Copel informa que vai agendar nova reunião para tratar estes assuntos 

específicos que envolvem a Fundação Copel. 

2.2. Licença para acompanhamento de dependentes - ajuste na 

cláusula do ACT 

Sindicatos solicitam ajuste na cláusula de licença para acompanhamento de 

dependentes, para deixar mais claro que o limite de horas considera o período 

do ano fiscal e não o período da vigência do acordo, de 01.10 a 30.09 do ano 

seguinte. 

Copel informa que está de acordo com a sugestão e irá incluir a alteração na 

cláusula no próximo ACT, conforme solicitado. 

2.3. Falta de pessoal vs sobrecarga de trabalho frente ao período 

chuvoso vindouro 

Sindicatos informam que os empregados e terceiros estão sobrecarregados, 

devido a maior frequência de temporais, e acionamento em forças tarefas. A 

sobrecarga gera problemas pessoais, físicos, sociais e psicológicos. Solicitam 

que a Copel avalie possibilidades para resolver essa questão, a fim de evitar 

acidentes de trabalho. 

Copel informa que irá verificar com a área responsável e apresentará 

esclarecimentos na próxima reunião. 
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2.4. Manutenção preventiva vs falhas no sistema de distribuição 

Sindicatos informam que identificam falta de manutenção preventiva, com foco 

apenas na manutenção corretiva. A redução do quadro também impacta nesse 

aspecto, pois entendem que não há pessoal suficiente para realizar as 

manutenções preventivas necessárias. 

Copel informa que irá verificar com a área responsável e apresentará 

esclarecimentos na próxima reunião. 

2.5. Acidentes de terceiros (empreiteiras e sociedade) 

Sindicatos informam que houve um acidente fatal com terceirizado 

recentemente. Além desse acidente, outras situações preocupam, pela 

sobrecarga dos profissionais. Informam ainda que os operadores também tem 

trabalhado no limite e que alguns terceirizados não tem qualificação necessária 

para o trabalho. Solicitam providências da Copel para evitar que a saída de 

profissionais sem reposição sobrecarregue mais os empregados que 

permanecem trabalhando. 

Copel informa que irá verificar com a área responsável e apresentará 

esclarecimentos na próxima reunião. 

3. SINEFI 

3.1.  Falta de verba na DIS. 

Sindicatos informam um caso de veículo que apresentou problema e precisava 

de manutenção, mas os empregados foram informados que não seria realizado 

o conserto, devido à falta de verba. Além disso, os carros locados que seriam 

enviados para a cidade permaneceram em Curitiba. 

Copel informa que irá verificar com a área responsável e apresentará 

esclarecimentos na próxima reunião. 

3.2.  Adoecimento dos empregados 

Item já contemplado. 

3.3. Relação da quantidade de empregados que responderam a 

pesquisa da vacina e não vacinou, por entidade 

Item já contemplado, pois a relação já foi encaminhada para as entidades 

sindicais.  
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3.4. Saúde e segurança  

Sindicatos informam que a Copel faz diversas ações de segurança, porém 

identificam que em algumas análises de acidentes a avaliação visa não 

prejudicar a empreiteira. 

Copel informa que irá verificar com a área responsável e apresentará 

esclarecimentos na próxima reunião. 

3.5. terceirização do atendimento personalizado 

Sindicatos solicitam informações sobre possibilidade de terceirização do 

atendimento personalizado. 

Copel informa que irá verificar com a área responsável e apresentará 

esclarecimentos na próxima reunião. 

3.6. Índices das metas da PLR. 

Sindicatos solicitam atualização dos indicadores da PLR. 

Copel informa que vai apresentará a atualização dos indicadores na próxima 

reunião. 

 

Curitiba, 11 de novembro de 2021. 

 

Pela Copel Holding Pela Copel Holding 
CNPJ - 76.483.817/0001-20 CNPJ - 76.483.817/0001-20 

 

 (assinado eletronicamente) 

 

 (assinado eletronicamente)  

  

Cassio Vargas Pinto Josiane da Silva O. Santiago 
CPF - 648.446.760-91 CPF - 008.749.199-08 
Superintendente SGG 

 
Gerente DPGG 

 
 
 
 

Pela Copel Holding 

 
 
 
 

Pela Copel Distribuição 
CNPJ - 76.483.817/0001-20 CNPJ - 04.368.898/0001-06 

 
 (assinado eletronicamente) 

 
 (assinado eletronicamente)  

  
Patricia Dittrich F. Diniz Fabiano Nezello 
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CPF - 032.791.579-00 CPF - 019.335.149-81 
Gerente NDTR Gerente DGID 

 

 

Pela Copel Geração Pela Copel Telecomunicações 
CNPJ - 04.370.282/0001-70 CNPJ - 04.368.865/0001-66 

 

 (assinado eletronicamente) 

  

(assinado eletronicamente)  

Silvia Cristina de Oliveira da Rocha Katia de Fatima Antonio 
CPF – 873.527.299-68 CPF - 755.572.159-72 

Gerente VAGG Gerente DPGP 
  
 

 

Pelo SINDELPAR  Pelo SINTEC  
CNPJ - 84.891.589/0001-55  CNPJ - 80.377.336/0001-07  

 
 (assinado eletronicamente) 

  
(assinado eletronicamente)  

 
Paulo Sérgio dos Santos  

 
Gerson Luiz Faedo  

CPF - 882.787.788-68  CPF - 396.187.229-53  
Diretor Presidente  Diretor Presidente  

  
  
  

  

Pelo SINTESPAR  Pelo SINDESPAR  
CNPJ - 76.085.893/0001-87  CNPJ - 76.882.869/0001-79  

  
(assinado eletronicamente) 

 (assinado eletronicamente)  

    
Adir de Souza Jorge Luiz Piotto  

CPF - 274.113.389-15 CPF - 109.500.281-34  
Diretor Presidente Tesoureiro  

    
    

Pelo SINAEP  Pelo STEEM  
CNPJ - 77.974.434/0001-17  CNPJ - 80.893.035/0001-36  

     
 (assinado eletronicamente)  (assinado eletronicamente)  

 
Aloísio Merlin  

 
Claudeir Fernandes  

CPF - 002.882.339-72  CPF - 527.330.769-49  
Diretor Presidente  Diretor Presidente  

  
  

    
    

Pelo SINDENEL  Pelo SENGE  
CNPJ - 01.295.051/0001-50  CNPJ - 76.684.828/0001-78   
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 (assinado eletronicamente)  (assinado eletronicamente)  

 
Alexandre Donizete Martins  

 
Leandro Jose Grassmann  

CPF - 462.359.069-00  CPF - 849.203.009-72  
Diretor Presidente  Diretor Presidente  

  
  
  

  
  

  
  

Pelo SINDEL  Pelo STIECP  
CNPJ - 01.011.244/0001-32  CNPJ - 01.124.499/0001-01  

 
 (assinado eletronicamente) 

 
 (assinado eletronicamente)  

    
Sandro Adão Ruhnke  Ivan de Oliveira Soares  
CPF -641.419.509-04  CPF - 244.044.039-68  

Diretor Presidente  Diretor Presidente  
  
  

    
Pelo SINEL  Pelo SICONTIBA  

CNPJ - 03.690.095/0001-00  CNPJ - 76.686.963/0001-52  
 

 (assinado eletronicamente) 
  

(assinado eletronicamente)  
    

Jimi Helio Ferreira  Juarez Tadeu Morona Filho   
CPF - 437.720.729-68  CPF - 016.350.069-02 

Diretor Presidente  Diretor Presidente  
  
  

  

    
Pelo SINAP  Pelo SINDECON  

CNPJ - 81.172.900/0001-18  CNPJ - 77.086.684/0001-10  
 

 (assinado eletronicamente) 
 

 (assinado eletronicamente)  
  

Vitor Hugo Paes Loureiro Filho  Odisnei Antônio Bega  

CPF - 436.944.119-68  CPF - 184.147.299-91  
Diretor Presidente  Diretor Presidente  

  
  
  

  

Pelo SINSEPAR  Pelo SINDASP  
CNPJ - 80.328.370/0001-91  CNPJ - 77.948.727/0001-20  

  
(assinado eletronicamente) 

 
 (assinado eletronicamente)  

    
Neuralice Cesar Maina  Kristiane Plaisant Marcon  
CPF - 209.978.509-06  CPF – 032.451.589-80  

Diretora Presidente  Diretora Presidente  
  

    

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - 7bf8b48

Fls.: 212

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - e0e006b
https://pje.trt9.jus.br/pjekz/validacao/21122116112637400000046141559?instancia=2
Número do documento: 21122116112637400000046141559

ID. e0e006b - Pág. 17

Fls.: 247



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:33 - e875f6c

Fls.: 151

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 1

Fls.: 248



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:33 - e875f6c
https://pje.trt9.jus.br/pjekz/validacao/21122011442966900000096811588?instancia=1
Número do documento: 21122011442966900000096811588

Fls.: 152

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 2

Fls.: 249



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 153

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 3

Fls.: 250



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 154

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 4

Fls.: 251



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 155

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 5

Fls.: 252



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 156

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 6

Fls.: 253



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 157

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 7

Fls.: 254



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 158

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 8

Fls.: 255



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 159

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 9

Fls.: 256



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 160

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 10

Fls.: 257



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 161

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 11

Fls.: 258



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 162

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 12

Fls.: 259



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 163

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 13

Fls.: 260



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 164

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 14

Fls.: 261



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 165

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 15

Fls.: 262



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 166

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 16

Fls.: 263



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 167

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 17

Fls.: 264



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 168

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 18

Fls.: 265



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 169

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 19

Fls.: 266



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 170

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 20

Fls.: 267



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 171

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 21

Fls.: 268



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 172

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 22

Fls.: 269



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 173

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 23

Fls.: 270



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 174

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 24

Fls.: 271



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 175

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 25

Fls.: 272



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 176

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 26

Fls.: 273



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 177

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 27

Fls.: 274



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 178

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 28

Fls.: 275



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 179

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 29

Fls.: 276



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 180

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 30

Fls.: 277



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 181

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 31

Fls.: 278



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 182

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 32

Fls.: 279



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43

Fls.: 183

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 33

Fls.: 280



Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - e5b5d43
https://pje.trt9.jus.br/pjekz/validacao/21122011442488400000096811576?instancia=1
Número do documento: 21122011442488400000096811576

Fls.: 184

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 34

Fls.: 281



ESTADO DO PARANÁ

Folha 1

Protocolo:

18.447.564-2
Órgão Cadastro: CIDADAO

Em: 15/12/2021 16:30
76.483.817/0001-20CNPJ Interessado

Interessado 1: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Interessado 2:  -
Assunto: ADMINISTRACAO GERAL
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Assunto: ADMINISTRACAO GERAL
Protocolo: 18.447.564-2

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPELInteressado:

Solicitação
Encaminhamento de ofício à Copel, pelos Sindicatos componentes do

Coletivo Sindical de Empregados da Copel.

Companhia Paranaense de Energia - COPEL
At. Sr. Cássio Vargas Pinto
Superintendente de Gente & Gestão
Ref.: Manifestações dos Sindicatos sobre procedimentos para retorno

presencial

2
2

Inserido ao protocolo 18.447.564-2 por: Leandro Jose Grassmann em: 15/12/2021 16:30.
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Curitiba, Paraná, 15 de dezembro de 2021     
 
 
 
 
À 
Companhia Paranaense de Energia – COPEL 
At. Sr. Cássio Vargas Pinto 
Superintendente de Gente & Gestão 
 
 
 

Ref.: Manifestações dos Sindicatos sobre procedimentos para retorno presencial 

  

   

Prezado Senhor, 
 
 
Os Sindicatos componentes do Coletivo Sindical, signatários deste Ofício, Entidades Sindicais 
de representação de primeiro grau, pessoas jurídicas de direito privado, considerando que: 

• Em 01 de dezembro de 2021 os Sindicatos solicitaram à Copel que apresentasse 
informações referentes à profilaxia e procedimentos adotados pela Companhia para 
possibilitar o pretendido retorno presencial em 03 de janeiro; 

• Em 10 de dezembro de 2021, diante da ausência de resposta aos questionamentos, os 
Sindicatos protocolaram pedido de que a Companhia postergasse a iniciativa de retorno 
ao trabalho presencial; 

• Em 13 de dezembro, em reunião semanal de acompanhamento de assuntos referentes 
ao Covid, a Copel informou que apresentaria os procedimentos para retorno presencial 
em reunião específica, agendada para 14 de dezembro; 

• Em 14 de dezembro, na referida reunião, a Companhia apresentou as medidas que, sob 
sua ótica, atenderiam às necessidades e permitiriam o retorno presencial com 
segurança aos empregados. A Copel solicita que os Sindicatos se manifestem sobre 
estes procedimentos até dia 16 de dezembro, visando publicá-los e divulgá-los em 17 de 
dezembro; 

  

3
3

Assinatura Avançada realizada por: Leandro Jose Grassmann em 15/12/2021 16:30. Inserido ao protocolo 18.447.564-2 por: Leandro Jose Grassmann em: 15/12/2021
16:30. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: dc04faa6b3eae5516d13fa8bbc1aa89d.
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• As informações apresentadas pela Copel não contemplam o que foi solicitado mediante 
ofício em 01 de dezembro, a saber:  

o Plano de escalonamento do retorno às atividades presenciais, incluindo medidas 
para mitigar filas e concentração de empregados em vias e portas de acesso; 

o Quantidade de empregados que se utilizam de transporte coletivo e medidas para 
evitar exposição dos mesmos a ônibus lotados; 

o Densidade ocupacional nas instalações, quantidade de banheiros; 

o Medidas de adequação dos refeitórios. 

• As medidas apresentadas pela Companhia carecem de detalhamento, vez que somente 
citam ou sugerem ações. Muitas situações apresentadas no arquivo Apresentação Plano 
de Retorno.pdf não constam na minuta de circular. Por exemplo: 

o A circular não cita cuidados com transportes coletivos. A apresentação somente 
cita a questão, sem detalhar, imputando ao indivíduo estes cuidados; 

o Não há informações mínimas de quais serão as alterações no restaurante que 
permitirão que os 3.000 empregados possam utilizá-lo com segurança e sem a 
formação de filas; 

o Cita-se que será intensificada a limpeza de locais comuns (corrimões, 
interruptores, banheiros, etc) sem detalhamento. Qual a frequência? Os 
banheiros conseguem atender a todos os empregados, sem aglomerações e 
permitindo sua limpeza com a frequência necessária? 

o Cita-se instalação de divisórias de acrílico nas mesas, mas não foi citado quando 
as mesmas estariam instaladas; 

o Cita-se uma Cartilha de saúde, segurança e bem estar, a ser distribuída aos 
empregados e que supõe-se conteria o detalhamento das ações individuais de 
profilaxia. Esta cartilha não foi disponibilizada aos Sindicatos; 

o Não há nenhuma menção sobre a metodologia de verificação quanto ao 
cumprimento das ações. Tampouco há informações sobre quais medidas serão 
adotadas para aqueles que não as cumprirem; 

o Não há nenhuma previsão quanto aos procedimentos a serem adotados pelo 
pessoal terceirizado e que atua na Copel. Haverá verificação se foram 
vacinados? Quais protocolos serão exigidos das empresas que os contratam? 

o Não há qualquer menção à variante ômicron. Quando questionados a respeito, 
limitaram-se a dizer que não há casos da variante no Paraná e que, se a variante 
começar a se disseminar, avaliarão as medidas a serem tomadas. “Se precisar 
parar de novo, a gente para.” 
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• Desde março de 2021 os Sindicatos têm alertado a Copel de que haveria a necessidade 
de se discutir e estabelecer procedimentos para um futuro momento de retorno. Em 
todas as oportunidades em que a Copel foi questionada, remeteu a questão para 
discussão futura. Agora, ao final do ano, observa-se que a gestão da Companhia define 
unilateralmente a data de retorno ao trabalho presencial e utiliza-se do exíguo lapso 
temporal entre esta decisão e sua implementação para atropelar as discussões e forçar 
os Sindicatos a “concordarem” com os procedimentos impostos, dando-lhes a ilusória 
chancela de “negociadas”; 

• Todas as sugestões dos Sindicatos foram ignoradas. As respostas remetiam a um rol de 
procedimentos já “definidos e aprovados” pela Diretoria, sem a possibilidade de 
alteração; 

• Atualmente, mais de 4.500 empregados da Copel já trabalham de forma remota, 
realizando normalmente suas atividades. Caso ocorra o retorno presencial de todos, 
estes 4.500 empregados retornarão a seus postos de trabalho. Perto de 3.000 em um 
único local, situado no km3 da BR-277 em Curitiba.  

 

Neste sentido, as Entidades Sindicais supracitadas, por entender que as possíveis soluções de 
combate ao Covid variante ômicron estão longe de acontecer, solicitam e reiteram à 
Companhia que: 

1) Suspenda imediatamente e por tempo indeterminado o retorno presencial ao trabalho 
previsto para ocorrer em 03 de janeiro de 2022.  

2) Estabeleça novamente comitê de crise, com a participação ativa das Entidades 
Sindicais, buscando definir protocolos de enfrentamento ao Covid – Ômicron, bem como 
garantir a integridade física e psicológica dos empregados e seus dependentes. 

 

 

 

Com nossos melhores cumprimentos, 

 
 

_____________________________________ 
Coletivo Sindical dos Empregados da Copel 
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Curitiba, Paraná, 10 de dezembro de 2021     
 
 
À 
Companhia Paranaense de Energia – COPEL 
At. Sr. Cássio Vargas Pinto 
Superintendente de Gente & Gestão 
 
 

Ref.: Ausência de resposta pela Copel / Suspensão de Retorno Presencial  

  

   

Prezado Senhor, 
 
 
Os Sindicatos componentes do Coletivo Sindical, signatários deste Ofício, Entidades Sindicais 
de representação de primeiro grau, pessoas jurídicas de direito privado, considerando que: 

• A Organização Mundial de Saúde estabeleceu em 26 de novembro de 2021 a variante 
COVID Omicron1 como sendo uma variante preocupante, baseado no fato de que esta 
variante apresenta alto índice de mutações que podem impactar no índice de contágios 
e na severidade da doença; 

• A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) afirma que a variante Omicron do 
Coronavírus deve se espalhar em breve no continente americano2. E que a situação 
é mais preocupante na América Latina e Caribe devido às baixas taxas de vacinação 
(54% das pessoas nestes locais foram totalmente vacinadas); 

• A Organização Mundial de Saúde recomenda1, em função do surgimento da variante 
Omicron que os países continuem a implementar medidas de saúde pública eficientes 
para reduzir a circulação do vírus, entre elas: uso correto de máscaras, manter 
ambientes bem ventilados, evitar ambientes lotados, manter as mãos limpas; 

• A Organização Mundial de Saúde afirmou que é esperado que o número de casos de 
Covid cresça por causa da variante Omicron3; 
 

 
1 https://www.who.int/news/item/28-11-2021-update-on-omicron 
2 https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/01/coronavirus-variante-omicron-deve-se-espalhar-pelas-americas-diz-

opas.ghtml 
3 https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/com-c3-b4micron-casos-de-covid-devem-subir-muito-mais-afirma-oms/ar-

AARlNs9?ocid=uxbndlbing 
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• Segundo Dame Sarah Gilbert, cocriadora da vacina Oxford-Astrazeneca4, "...há 
mudanças adicionais que podem significar que os anticorpos induzidos pelas vacinas, ou 
pela infecção com outras variantes, podem ser menos eficazes na prevenção da 
infecção pela ômicron", e "Até que saibamos mais, devemos ser cautelosos e tomar 
medidas para desacelerar a disseminação dessa nova variante."; 

• Ômicron já foi detectada no Brasil e outros cinco países das Américas, diz Opas5. 
Argentina, Canadá, Chile, México e Estados Unidos também registraram casos da nova 
variante; 'devemos continuar vigilantes', afirmou a Organização Pan-Americana da 
Saúde. 

• Amazonas vê casos de covid triplicarem e restringe eventos6. Surtos no interior e 
resistência de comunidades em relação à vacina preocupam; não é registrado, porém, 
aumento de hospitalizações. 

• O sistema de saúde da África do Sul registrou uma alta de 255% no número de 
infectados pela covid-19 nos últimos 7 dias7, segundo relatório da agência sul-africana 
NICD (Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis, na sigla em inglês) publicado nesta 
5ª feira (9.dez.2021). O aumento foi impulsionado pela disseminação da variante 
ômicron, identificada pela 1ª vez no país no final de novembro. 

• A Prefeitura de Curitiba ainda adota a bandeira amarela, medida iniciada há 155 dias. 
Segundo a própria Prefeitura, bandeira amarela significa um sinal de alerta constante 
devido à pandemia e não haver segurança e situação de normalidade. Todos devem 
estar o tempo todo em alerta e adotando as medidas de precaução largamente 
anunciadas e orientadas e cumprir todas as orientações do protocolo de 
responsabilidade sanitária e social8; 

• A Copel estabeleceu unilateralmente que todos os empregados deverão retornar ao 
trabalho presencial em 03 de janeiro de 2022, independente de anteriormente estarem 
classificados como grupo de risco; 

• A Copel foi notificada pelas Entidades Sindicais signatárias em 01 de dezembro de 2021 
(e-protocolo 18.387.987-1) para que fornecesse informações cruciais e que pudessem, 
no entendimento da Companhia, permitir o retorno ao trabalho presencial da totalidade 
dos empregados. Tal solicitação fez-se necessária em função da decisão do retorno 
presencial ao trabalho sem prévia negociação coletiva ou participação dos Sindicatos. 
Até a emissão deste ofício, não houve manifestação ou resposta pela Copel; 

 
4 https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/bbc/2021/12/06/interna_internacional,1328719/proxima-pandemia-pode-

ser-mais-letal-diz-criadora-de-vacina-contra-covid.shtml 
5 https://operamundi.uol.com.br/coronavirus/72435/omicron-ja-foi-detectada-no-brasil-e-outros-cinco-paises-das-americas-diz-

opas 
6 https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/amazonas-ve-casos-de-covid-triplicarem-e-restringe-

eventos,6c8b6e6c85d9e81cef8619c233265c94jrij35kg.html 
7 https://www.poder360.com.br/coronavirus/africa-do-sul-registra-255-mais-casos-de-covid-em-uma-semana/ 
8 https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/ 

4
3

Assinatura Avançada realizada por: Leandro Jose Grassmann em 10/12/2021 14:41. Inserido ao protocolo 18.426.974-0 por: Leandro Jose Grassmann em: 10/12/2021
14:41. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 309f1b1333cd60f703fa9f7a2ee62d22.

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - ca555fc

Fls.: 194

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - d825ba6

ID. d825ba6 - Pág. 44

Fls.: 291



 
 

 

• O desconhecimento acerca da variante Ômicron, bem como as recomendações de 
entidades de saúde e profissionais da área são muito similares àquelas observadas em 
março de 2020, no início da pandemia. Situações que motivaram as Entidades Sindicais 
a buscar auxílio no Poder Judiciário (ACPCiv 0000425-49.2020.5.09.002) para garantir 
a higidez física e moral dos empregados; 

• Da referida Ação Civil Pública, restou a determinação de que a Companhia 
estabelecesse diálogo permanente com as Entidades Sindicais no intuito de construir 
protocolos de enfrentamento ao coronavírus. São exemplos deste canal de diálogo e 
negociação: reuniões semanais com informes de acompanhamento da pandemia, 
estabelecimento de protocolos para atividades essenciais, acompanhamento de 
empregados em viagens em situações emergenciais; 

• Diversas empresas já anunciaram que estão suspendendo o retorno ao trabalho 
presencial por tempo indeterminado9. É o caso de gigantes como a Google e a Apple. 
Outras estão observando a situação e afirmam que há possibilidade de modificar os 
planos de retorno10.  

• Várias cidades suspenderam as festas de final de ano e até mesmo o Carnaval11. 
Fortaleza, Recife, Salvador, São Luis, Aracaju, João Pessoa, Campo Grande, Palmas e 
Florianópolis até o momento. 

• As poucas informações sobre as vacinas são de que a Pfizer tem eficácia contra o vírus 
após 3 meses da terceira dose12 13. Cientistas afirmam que a Coronavac pode ser 
“adaptada” para a variante Ômicron em três meses14. Segundo o Ministério de Saúde15, 
foram vacinadas 139.436.680 pessoas com a primeira e segunda dose (ou dose única 
no caso da vacina Janssen). Ou seja, apenas 65,8% dos 211,7 milhões de brasileiros 
receberam a vacinação completa. Receberam a terceira dose apenas 15.469.019 
pessoas (7,3% da população). Em outras palavras, 92,7% da população está sujeita 
ao contágio pela variante ômicron. 

 

 
9 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/omicron-faz-google-adiar-retorno-ao-escritorio-e-frustra-planos-de-outras-

empresas.shtml 
10 https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/03/micron-faz-empresas-adiarem-volta-ao-trabalho-presencial.ghtml 
11 https://oquartopoder.com/colunas/celia-lima/o-avanco-da-omicron-e-o-cancelamento-de-festas-de-reveillon-pelo-brasil/ 
12 https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/12/08/terceira-dose-de-vacina-contra-covid-19-

neutraliza-omicron-afirmam-fabricantes.ghtml 
13 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/12/dose-de-reforco-contra-covid-e-segura-3-meses-apos-ultima-

injecao-diz-agencia-europeia.shtml 
14 https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/coronavac-poderia-ser-adaptada-a-variante-omicron-em-tres-meses-

diz-cientista/ 
15 https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html 
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PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

CASOS

ÓBITOS

Fontes: Dado s do Mundo disponibiliz ados pela OMS, disponível em https:/ /covid19.who.int/ e consultados no dia 15/12/2021 às 12h. Dado s do Brasil
disponibilizados no portal Coronavírus Brasil, disponível em https://covid.saude.gov.br/ e atualizado no dia 08/12/2021 às 18h20. Dado s de casos
confirmado s de r esidentes no Paraná consultado s da planilha de monitoramento diário de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021, às 12h. Dados
preliminares, sujeitos a alterações.

PANORAMA COVID-19

MUNDO

270.031.622

5.310.502

1

CASOS NOVOS E ÓBITOS ACUMULADOS 
POR DATA DE DIVULGAÇÃO

Fonte: Dados do Paraná consultados na planilha de monitoram ento diário de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021, às 12h. Os núm eros informados
são posteriores às datas de diagnósticos. Dados preliminares, sujeitos a alterações.

Fonte: Dados do Par aná co nsultados da planilha de monitoram ento diár io de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021, às 12h. O s números informados são
posteriores às datas de diagnósticos. Dados preliminares, sujeitos a alterações.

PANORAMA COVID-19

BRASIL

616.251

22.167.781

CASOS NOVOS E ÓBITOS POR DATA DE DIVULGAÇÃO
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Casos Acumulados Óbitos Acumulados
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PARANÁ ÚLTIMAS 24h

1.584.656

40.627

159

5
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PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

2

CASOS POR DATA DE CONFIRMAÇÃO DO 
DIAGNÓSTICO

ÓBITOS SEGUNDO DATA DE OCORRÊNCIA DO ÓBITO

Fonte: Dados de casos co nfirmados de r esident es no Paraná consultado s da planilha de monitoram ento diário de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021,
às 12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.

Fonte: Dados de casos co nfirmados de r esident es no Paraná consultado s da planilha de monitoram ento diário de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021,
às 12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.
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PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

3

NOVOS CASOS POR DATA DE CONFIRMAÇÃO DO 
DIAGNÓSTICO

NOVOS ÓBITOS SEGUNDO DATA DE OCORRÊNCIA 
DO ÓBITO

Fonte: Dados de casos co nfirmados de r esident es no Paraná consultado s da planilha de monitoram ento diário de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021,
às 12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.

Fonte: Dados de casos co nfirmados de r esident es no Paraná consultado s da planilha de monitoram ento diário de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021,
às 12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.

766 novos casos residentes divulgados no PR:
464 casos retroativos confirmados no período de 20/04/2020 à 12/11/2021.
143 novos casos confirmados no período de 14/11/2021 à 13/12/2021.
159 novos casos confirmados nas últimas 24 horas.

13 novos óbitos residentes divulgados no PR:
6 óbitos retroativos ocorridos no período de 04/02/2021 à 14/10/2021.
2 novos óbitos ocorridos entre 18/11/2021 à 13/12/2021.
5 novos óbitos ocorridos nas últimas 24 horas.
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-59,2% de decréscimo em 
14/12/2021 em relação a 14 
dias atrás 

Média Móvel de 7 dias: 2

4

MÉDIA MÓVEL DE CASOS POR DATA DE 
DIAGNÓSTICO - PARANÁ

MÉDIA MÓVEL DE ÓBITOS POR DATA DO ÓBITO -
PARANÁ

Fonte: Dados de óbitos confirmado s de residentes no Paraná consultado s da planilha de monitoram ento diário de caso s do CVIE/DAV/SES A no dia 15/12/2021,
às 12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.
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-47,4% de decréscimo em 
14/12/2021 em relação a 14 
dias atrás 

Média Móvel de 7 dias: 136

Fonte: Dados de casos confirmados de resident es no Paraná co nsultados da planilha de monitoramento diár io de caso s do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021,
às 12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.
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Óbitos Femininos Casos Femininos

17.249
42%

23.378
58%

 Óbitos Femininos  Óbitos Masculinos

MÉDIA DE IDADE
DOS ÓBITOS 

64,51 anos

CASOS

% do total

CASOS E ÓBITOS POR SEXO E FAIXA ETÁRIA

CONFIRMADOS

100%

RECUPERADOS*** ÓBITOS

2%

129

0,1% 95%

* Do total de casos confirmados 36.997 (2,9%) pacientes estão em isolamento domiciliar ou receberam alta.
** Em internados estão contabilizados pacientes em ambiente hospitalar público (SUS) e também particular.
*** Pacientes recuperados consultados da planilha de monitoramento diário de casos da Vigilância Epidemiológica da Sesa no dia 15/12/2021, às 11h. 

INTERNADOS
SUS E PARTICULAR**

5

CASOS E ÓBITOS POR SEXO

45%

71

55%

UTI
Casos 

internados

% dos 
internados

58

EVOLUÇÃO DOS CASOS CONFIRMADOS*

ENFERMARIA

16

3

34

346

1.218

2.666

4.731

5.343

5.202

3.819

18.832

12.597

64.689

152.688

160.392

136.094

106.773

57.932

28.398

11.664

 00-05

 06-09

 10-19

 20-29

 30-39

 40-49

 50-59

 60-69

 70-79

 80 e mais

Óbitos Masculinos Casos Masculinos

834.597
53%

750.059
47%

 Casos Femininos  Casos Masculinos

MÉDIA DE IDADE DOS 
CASOS 

39 anos

1.584.656 1.506.903 40.627
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PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

6

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

9.036.289

1ª DOSE

TOTAL DE DOSES 
RECEBIDAS1

TOTAL DE DOSES 
APLICADAS5

2ª DOSE E ÚNICA

7.915.908

17.913.023

1 – Total de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde ao Paraná. Esse número contabiliza tanto as doses já recebidas quanto aquelas que estão em 
processo de distribuição.
2 – Considera-se o total de pessoas que recebeu a primeira ou a dose única contra a COVID-19.
3 – DA: Imunossuprimidos que receberam mais uma dose, além das duas normais ou dose única.
4 – DR: Idosos e outras pessoas que receberam mais uma dose, além das duas normais ou dose única.
5 – Engloba o quantitativo de doses aplicadas dos grupos: 1ª dose, 2ªdose e única, doses adicionais (DA) e doses de reforço (DR) .

Fonte: Dados do Paraná presentes no portal Vacinômetro-SUS, que integra o Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES) e o Sistema de 
Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), disponibilizado em https://localizasus.saude.gov.br, e consultados no dia 09/12/2021 , às 13h.
Dados preliminares, sujeitos a alterações.

20.905.412

TOTAL DE 
VACINADOS2

9.364.075

DOSES ADICIONAIS (DA)3

59.076

DOSES DE REFORÇO (DR)4

901.750

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - efb94e2

Fls.: 261

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - 31d752f

ID. 31d752f - Pág. 18

Fls.: 310



PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

EXAMES RT-PCR REALIZADOS PELA REDE PÚBLICA E 
LABORATÓRIOS CREDENCIADOS REGISTRADOS NO 
GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL (GAL)*

CASOS POR CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E 
LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELOS EXAMES

* Os dados contemplam apenas os pacientes confirmados que residem no Paraná.
Fontes: Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e Notifica COVID-19, consultados no dia 15/12/2021, às 09h. Dados preliminares, sujeitos a 
alterações.

Fonte: Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). Consultado no dia 15/12/2021, às 09h. 
* Outros 396.335 casos confirmados pelos critérios RT-PCR, clínico epidemiológico ou teste rápido, não estão registrados no sistema GAL.
** Casos confirmados pelos critérios RT-PCR, clínico epidemiológico ou teste rápido, registrados no sistema GAL.
*** Os casos em investigação consultados do GAL estão detalhados ao final deste documento. Amostras em triagem não estão neste número. 

10.600             74.200
por dia                   por semana

LACEN e IBMP
(capacidade atual de processamento para 

exames com o método RT-PCR)

EXAMES DO 
MÉTODO RT-PCR 

TESTES RÁPIDOS

427.980

One Step Test
(recebidos do Ministério da 

Saúde e disponibilizados 
para a rede estadual)

7

Notificados Em análise 
(investigação)NegativosConfirmadosRealizadosNotificados Em análise 
(investigação)

NegativosConfirmadosRealizados

4.044.682

250.228

169.188

144.151

134.250

119.896

96.429

92.079

84.628

83.626

82.957

60.452

48.932

41.089

36.843

32.997

29.040

28.850

27.681

26.155

312.177

Instituto de Biologia Molecular do Paraná - IBMP (68,02%)

UNIMED Curitiba (4,21%)

Laboratório ND Núcleo Diagnóstico - Maringa (2,85%)

Genoprimer Diagnostico Molecular - Curitiba (2,42%)

UEL -Universidade Estadual de Londrina (2,26%)

Laboratório Central do Estado (2,02%)

Centro de Diagnóstico Bom Jesus Ctba (1,62%)

DOLAB Laboratorio - Cascavel (1,55%)

UNIMED LONDRINA (1,42%)

Hospital Municipal Padre Germano Lauck - Foz do Iguaçu (1,41%)

Laboratório Hospital Ministro Costa Cavalcanti - Foz do Iguaçu (1,40%)

Hospital Infantil Pequeno Príncipe (1,02%)

LIGH UFPR - Laboratorio de Histocompatibilidade - CURITIBA (0,82%)

Laboratorio Municipal de Foz do Iguaçu   (0,69%)

Laboratório Imagem - Londrina (0,62%)

Mantis Diagnosticos Avançados - Curitiba (0,55%)

Laboratório Unimed - Ponta Grossa (0,49%)

DASA CASCAVEL (0,49%)

Platano Laboratórios - Pato Branco (0,47%)

Biolabor Análises Clínicas - Francisco Beltrao (0,44%)

Outros Laboratórios (5,25%)

TOTAL DE TESTES EM 
LABORATÓRIO 

5.946.330

2.681 1.091 

1.573 

30.417 

13.703 

1.159.604 

467.490 

1.232 
29.127 

Eletroquimioluminescência

ELISA

Imunoensaio Fluorescente

Imunofluorescência

Quimioluminescência

RT-PCR

Teste Rápido

Molecular

Não informado

Testes de Antígeno
(total de testes rápidos de 
antígenos realizados nos 

últimos sete dias)

Fonte: Testes Rápidos de Antígenos presentes no Notifica COVID-19, consultado no dia 15/12/2021, às 12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.

5.946.330 4.299.189* 1.188.321** 3.108.243 2.625***

11.000
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PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

LEITOS HOSPITALARES SUS 
EXCLUSIVOS PARA PACIENTES SUSPEITOS OU 
CONFIRMADOS COVID-19 POR MACRORREGIÃO

Fonte: Planilha de monitoramento diário de regulação de leitos DGS/SESA. Sistema Estadual de Regulação, SMS de Curitiba, SMS de São José dos 
Pinhais, SMS de Araucária e SMS de Pato Branco, acesso em 15/12/2021 às 12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.

8

OCUPAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES SUS E REDE 
PRIVADA PACIENTES SUSPEITOS OU 
CONFIRMADOS COVID-19

* Dados de internamentos dos pacientes suspeitos (parciais) dos internados em leitos privados.
Fonte: Planilha de monitoramento diário de regulação de leitos CRASS/DGS/SESA. Acesso em 15/12/2021 às 12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.

susp. conf. TOTAL susp.* conf. TOTAL susp. conf. TOTAL

UTI 186 37 223 22 34 56 208 71 279

CLÍNICO 231 32 263 46 26 72 277 58 335

UTI E CLÍNICO 417 69 486 68 60 128 485 129 614

TIPO DE LEITO
SUS REDE PRIVADA TOTAL

Exist Ocup Livres
Tx de 

ocup
Exist Ocup Livres

Tx de 

ocup
Exist Ocup Livres

Tx de 

ocup
Exist Ocup Livres

Tx de 

ocup

LESTE 360 84 276 23% 412 91 321 22% 5 1 4 20% 15 0 15 0%

OESTE 147 49 98 33% 100 35 65 35% 0 0 0 - 0 0 0 -

NOROESTE 106 28 78 26% 111 29 82 26% 5 1 4 20% 5 1 4 20%

NORTE 139 29 110 21% 125 21 104 17% 5 2 3 40% 5 4 1 80%

TOTAL 752 190 562 25% 748 176 572 24% 15 4 11 27% 25 5 20 20%

ENFERMARIA

ADULTO PEDIÁTRICO

UTI ENFERMARIA UTI
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PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

LEITOS SUS NÃO EXCLUSIVOS PARA PACIENTES 
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COVID-19 POR 
MACRORREGIÃO

Fonte: Planilha de monitoramento diário de regulação de leitos DGS/SESA. Sistema Estadual de Regulação, SMS de Curitiba, SMS de São José dos 
Pinhais, SMS de Araucária e SMS de Pato Branco, acesso em 15/12/2021 às 12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.

9

OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI SUS - EXCETO LEITOS 
EXCLUSIVOS COVID-19

Fonte: Planilha de monitoramento diário de regulação de leitos CRASS/DGS/SESA. Acesso em 15/12/2021 às 12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.

UTI PEDIÁTRICA

UTI ADULTO

TOTAL UTI

1184

183 93 90 51%

1367 1048 319 77%

955 229 81%

TIPO DE LEITO EXISTENTES OCUPADOS DISPONÍVEIS TAXA DE OCUPAÇÃO

Exist. Ocup. Livres
Tx de 

ocup.
Exist. Ocup. Livres

Tx de 

ocup.
Exist. Ocup. Livres

Tx de 

ocup.

LESTE 683 543 140 80% 2093 920 1173 44% 426 139 287 33%

OESTE 226 159 67 70% 1505 502 1003 33% 415 79 336 19%

NOROESTE 211 171 40 81% 1355 480 875 35% 334 102 232 31%

NORTE 247 175 72 71% 1906 828 1078 43% 442 102 340 23%

TOTAL 1367 1048 319 77% 6859 2730 4129 40% 1617 422 1195 26%

MACRO
TOTAL UTI ADULTO E PEDIÁTRICA LEITO CLÍNICO ADULTO LEITO CLÍNICO PEDIÁTRICO
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PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

MUNICÍPIOS COM CASOS E ÓBITOS CONFIRMADOS 
DE COVID-19

NÚMERO DE REPRODUÇÃO EFICAZ (RT) E CASOS 
CONFIRMADOS POR DIA DA COVID-19 

Fonte: Laboratório de Estatística e GeoInformação, da Universidade Federal do Paraná (LEG/UFPR), disponível em: 
http://shiny.leg.ufpr.br/elias/covid19t ime/. Dados do dia 08/12/2021, acessados em 14/12/2021 às 12h. 

10

Fonte: Dados do Paraná consultados da planilha de monitoramento diário de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/10/2021, às 12h. Esses e outros mapas 
estão presentes no Painel de Monitoramento do Coronavírus no Paraná, disponível em http://bi.pr.gov.br/COVID/index.html. Dados preliminares, 
sujeitos a alterações.
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PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA POR 
REGIONAL DE SAÚDE 
(CASOS CONFIRMADOS POR 100 MIL HABITANTES)

EMERGÊNCIA

50% acima da 

incidência 

estadual

ATENÇÃO

Entre 50% e a 

incidência 

estadual

ALERTA

Abaixo da 

incidência 

estadual

Dados do Paraná constam no gráfico para efeito comparativo. Cada linha refere-se a uma Regional de Saúde do Paraná que compreende 
vários municípios. 

11

* O município de Curitiba faz parte da 2ª Regional de Saúde, Regional Metropolitana.
Fontes: Dados do Paraná consultados da planilha de monitoramento diário de casos do CVIE/DAV/SESA, 15/12/2021, às 12h. Dados preliminares, sujeitos a 
alterações.
Dados populacionais resultados do CENSO 2010 – IBGE estimativa para DOU 2020.

13.970,2

14.394,4

14.482,7

14.518,4

14.626,3

14.794,7

14.812,8

14.897,9

15.197,9

16.458,8

16.529,3

16.842,7

17.020,8

10.528,1

10.950,2

12.079,0

12.113,7

12.187,7

12.858,0

12.861,1

13.358,6

13.426,6

13.759,5

 -  2.000,0  4.000,0  6.000,0  8.000,0  10.000,0  12.000,0  14.000,0  16.000,0  18.000,0

6ª RS - União da Vitória

5ª RS - Guarapuava

22ª RS - Ivaiporã

16ª RS - Apucarana

2ª RS - Metropolitana

13ª RS - Cianorte

14ª RS - Paranavaí

4ª RS - Irati

11ª RS - Campo Mourão

PARANÁ

18ª RS - Cornélio Procópio

12ª RS - Umuarama

19ª RS - Jacarezinho

10ª RS - Cascavel

3ª RS - Ponta Grossa

1ª RS - Paranaguá

15ª RS - Maringá

8ª RS - Francisco Beltrão

7ª RS - Pato Branco

20ª RS - Toledo

17ª RS - Londrina

21ª RS - Telêmaco Borba

9ª RS - Foz do Iguaçu
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PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR 
REGIONAL DE SAÚDE 
(ÓBITOS POR 100 MIL HABITANTES)

EMERGÊNCIA

50% acima da 

incidência 

estadual

ATENÇÃO

Entre 50% e a 

incidência 

estadual

ALERTA

Abaixo da 

incidência 

estadual

Dados Paraná constam no gráfico para efeito comparativo. Cada linha refere-se a uma Regional de Saúde do Paraná que compreende 
vários municípios. 
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6ª RS - União da Vitória

13ª RS - Cianorte

22ª RS - Ivaiporã

8ª RS - Francisco Beltrão

4ª RS - Irati

5ª RS - Guarapuava

14ª RS - Paranavaí

12ª RS - Umuarama

20ª RS - Toledo

10ª RS - Cascavel

11ª RS - Campo Mourão

7ª RS - Pato Branco

PARANÁ

3ª RS - Ponta Grossa

15ª RS - Maringá

19ª RS - Jacarezinho

18ª RS - Cornélio Procópio

17ª RS - Londrina

2ª RS - Metropolitana

1ª RS - Paranaguá

21ª RS - Telêmaco Borba

16ª RS - Apucarana

9ª RS - Foz do Iguaçu

* O município de Curitiba faz parte da 2ª Regional de Saúde, Regional Metropolitana.
Fontes: Dados do Paraná consultados da planilha de monitoramento diário de casos do CVIE/DAV/SESA, 15/12/2021, às 12h. Dados preliminares, sujeitos a 
alterações.
Dados populacionais resultados do CENSO 2010 – IBGE estimativa para DOU 2020.
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PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

13

CASOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA - PARANÁ

ÓBITOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA - PARANÁ
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-35,89% de decréscimo na SE 49 em 
relação a semana anterior
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-28,57% de decréscimo na SE 49 em 
relação a semana anterior

Fontes: Dados de casos confirmados de residentes no Paraná consultados da planilha de monitoramento diário de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021, às 
12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.
A Semana Epidemiológica segue o Calendário Epidemiológico disponível em: http://portalsinan.saude.gov.br/calendar io-epidem iologico.

Fontes: Dados de casos confirmados de residentes no Paraná consultados da planilha de monitoramento diário de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021, 
às 12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.
A Semana Epidemiológica segue o Calendário Epidemiológico disponível em: http://portalsinan.saude.gov.br/ calendar io-epidem iologico.
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PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

14

CASOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA -
MACRORREGIÃO OESTE

CASOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA -
MACRORREGIÃO LESTE

Fontes: Dados de casos confirmados de residentes no Paraná consultados da planilha de monitoramento diário de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021, às 
12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.
A Semana Epidemiológica segue o Calendário Epidemiológico disponível em: http://portalsinan.saude.gov.br/calendar io-epidem iologico.

Fontes: Dados de casos confirmados de residentes no Paraná consultados da planilha de monitoramento diário de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021, 
às 12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.
A Semana Epidemiológica segue o Calendário Epidemiológico disponível em: http://portalsinan.saude.gov.br/ calendar io-epidem iologico.
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15

CASOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA -
MACRORREGIÃO NORTE

CASOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA -
MACRORREGIÃO NOROESTE

Fontes: Dados de casos confirmados de residentes no Paraná consultados da planilha de monitoramento diário de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021, às 
12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.
A Semana Epidemiológica segue o Calendário Epidemiológico disponível em: http://portalsinan.saude.gov.br/calendar io-epidem iologico.

Fontes: Dados de casos confirmados de residentes no Paraná consultados da planilha de monitoramento diário de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021, 
às 12h. Dados preliminares, sujeitos a alterações.
A Semana Epidemiológica segue o Calendário Epidemiológico disponível em: http://portalsinan.saude.gov.br/ calendar io-epidem iologico.
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-42,80% de decréscimo na SE 49 em 
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3.726
56%

2.934
44%

34
0%

8
0%

42
0%

Cura Não se aplica Óbito por COVID-19 Óbito por outras causas

3.923
58%

2.053
31%

681
10%

45
1%

Fonte: SESA/DAV/CVIE/DVIEP. Notifica COVID-19: 14/12/2021. Atualizado em 14/12/2021. Notifica COVID. Dados preliminares, sujeitos a alteração.

CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19 -
CLASSIFICAÇÃO POR POVOS INDÍGENAS

CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 -
CLASSIFICAÇÃO EM ETNIAS INDÍGENAS

16

Fonte: SESA/DAV/CVIE/DVIEP. Notifica COVID-19: 14/12/2021. Atualizado em 14/12/2021. Notifica COVID. Dados preliminares, sujeitos a alteração.
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1.693
25%

KAINGANG GUARANI NHANDEVA

GUARANI MBYA GAVIÃO

GUARANÍ GUARANI KAIOWÁ

ACONÃ AIKANÃ

AHANENAWA KAIXANA

AJURU JAMAMADÍ

TUPI-GUARANI PACA

AICABA MAKUXÍ

KAIMBÉ AMANAYÉ

XETÁ GUAJAJARA

MEMKY TUXÁ

ATIKUM TUPI

TIKÚNA (TICUNA) BARÉ

BOTOCUDO NUKINÍ

CAMASURI ARAPÁSO

CATOKIN CHIQUITÁNO

DENÍ KAIABI

JERIPANCÓ ARARA DO ARIPUANÃ

AIKANÃ-KWASÁ ARARA DO ACRE

Não Informado

TOTAL: 6.684

TOTAL: 6.684
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3.992
51%

3.767
49%

15
0%

2
0%

17
0%

Cura Não se aplica Óbito por COVID-19 Óbito por outras causas

CASOS NOTIFICADOS E SUSPEITOS DE COVID-19 
EM TRABALHADORES DE SAÚDE 

CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19 EM POPULAÇÃO 
PRIVADA DE LIBERDADE

17

Fonte:  SESA/DAV/CVIE/DVIEP. Notifica Covid-19/SIM/Planilha de monitoramento CIEVS. Dados - 30/09/2021. Atualizado 08/10/2021. Dados preliminares, 
sujeitos a alteração.

Fonte: SESA/DAV/CVIE/DVIEP. Painel de monitoramento - Notifica Covid-19, 14/12/2021. Atualizado em 14/12/2021. Dados preliminares, sujeitos a alteração. 
Filtro de “Institucionalizados: Unidades Prisionais (presídios e cadeias) e Ocupação: outro e não informado. Excluídos: Profissional de Segurança Pública e 
Profissional de Saúde”. Tratam-se de dados  aproximados (não somente PPL), pois há a limitação do grau de preenchimento do campo: Ocupação.

Área PCR Teste Rápido/outros Confirmados Recuperados Óbitos Notificados

Enfermagem 7.178 1.778 8.956 7.526 209 22.518

Médico 1.304 626 1.930 1.543 95 5.178

Agente Comunitário de Saúde 986 341 1327 1188 25 4.621

Administrativa 953 384 1337 1138 6 4.183

Serviços 817 251 1068 938 5 3.299

Odontologia 574 276 850 746 52 2.595

Área Farmaceutica 560 285 845 722 114 2.569

Transporte 450 162 612 542 5 1.683

Área Laboratorial/Diagnóstico 477 164 641 536 24 1.629

Fisioterapia 402 135 537 465 9 1.437

Cuidador de Idosos 386 56 442 364 79 1270

Alimentação 293 91 384 329 6 1062

Psicologia 240 86 326 291 19 982

Serviço Social 144 33 177 149 28 561

Veterinária 51 26 77 69 16 256

Fonoaudiologia 47 22 69 53 - 187

Socorrista 26 5 31 27 - 78

Não informado¹ 2.874 1268 4.142 3.258 - 12.679

Outros Trabalhadores² 1.807 641 2.448 2.097 49 7.205

Total Geral 19.569 6.630 26.199 21.981 741 73.992

2.680
35%

2.333
30%

2.748
35%

15
0%

TOTAL: 7.870*
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CASOS E ÓBITOS DE SRAG* POR VÍRUS 
DE RESIDENTES NO PARANÁ

18

Fonte: Dado s consultado s no Bo let im Influenza de 26/11/2021, da SESA-PR/DAV/CVIE/DVVTR -SIVEP Gripe, onde podem ser consultado s maiores
detalhes sobre SRAG. Atualizado em 26/11/2021, dados sujeitos a alterações. Atualização semanal.
* SRAG: Síndrome Respiratória Aguda Grave.
** Observação: Os casos de SRAG não especificada são para contabilizar caso s com resultado s negativos pelos agent es testado s e par a os casos onde
não houve coleta de material biológico para envio ao laboratório. Nenhum caso hospitalizado que entra no banco é descartado, todos são SRAG.

ÍNDICE DE ISOLAMENTO ESTADUAL DIÁRIO

Fonte: Dados consultados na Plataforma Big Data no dia 11/12/2021. Atualizado no dia 13/12/2021.
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N % N %
SRAG por COVID-19 123.435 61,0 34.990 82,2

SRAG por Influenza 97 0 13 0

SRAG por outros vírus respiratórios 4.336 2 253 1

SRAG por outros agentes etiológicos 152 0,1 39 0,1

SRAG não especificada** 56.400 27,9 7.263 17,1

Em investigação 17.810 8,8 26 0,1

TOTAL 202.230 100 42.584 100

CLASSIFICAÇÃO FINAL
CASOS ÓBITOS
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PROPORÇÃO DE SRAG POSITIVOS PARA COVID-19 
SEGUNDO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 

Fonte: Dados retirados do Notifica COVID-19, data 14/12/2021 às 12h. Atualizado 14/12/2021.
Método: Classificação final para casos positivos / número de registros (residentes no Paraná)
*SG corresponde a síndrome gripal.

19

Fonte: Dados retirados do banco de SRAG Hospitalizados do SIVEP Gripe, data 14/12/2021. Atualizado 14/12/2021.
Método: Classificação final para casos positivos / número de registros (residentes no Paraná)

PROPORÇÃO DE SG POSITIVOS PARA COVID-19 
SEGUNDO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA* 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Casos confirmados 19945 16603 13508 12788 14092 16429 17067 15277 16193 14478 14969 12930 10148 8318 6417 6772 5691 4446 3790 2379 1979 1675 1129

Total testes 52643 50181 44319 43161 47118 54268 54897 48480 44875 40291 42789 41009 36016 31616 28740 35818 34426 27588 28040 22266 22643 20543 17979

Positividade (%) 38% 33% 30% 30% 30% 30% 31% 32% 36% 36% 35% 32% 28% 26% 22% 19% 17% 16% 14% 11% 9% 8% 6%
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FATORES DE RISCO EM CASOS CONFIRMADOS 
HOSPITALIZADOS POR COVID-19*

FATORES DE RISCO EM CASOS CONFIRMADOS 
HOSPITALIZADOS POR COVID-19 

Fonte de dados: SIVEP-gripe data 26/11/2021. Atualizado 26/11/2021.
* Foram incluídas para essa análise apenas os fatores de risco que constam nos campos da ficha do SIVEP-gripe, logo morbidades como hipertensão e 
neoplasias não foram incluídos por falta de campo específico para esse dado nesse sistema de informação. 
** Um mesmo caso pode ter mais de uma comorbidade.

20

Fonte de dados: SIVEP-gripe data 26/11/2021. Atualizado 26/11/2021.
* Foram incluídas para essa análise apenas os fatores de risco que constam nos campos da ficha do SIVEP-gripe, logo morbidades como hipertensão e 
neoplasias não foram incluídos por falta de campo específico para esse dado nesse sistema de informação.

FATOR DE RISCO N %

Idoso 53.586 43,14%

Doença Cardiovascular Crônica 36.736 29,57%

Diabetes mellitus 24.770 19,94%

Obesidade 12.946 10,42%

Pneumopatias Crônicas 4.081 3,29%

Doença Neurológica Crônica 4.469 3,60%

Doença Renal Crônica 3.540 2,85%

Asma 3.081 2,48%

Imunodeficiência/Imunodepressão 2.148 1,73%

Doença Hepática 966 0,78%

Crianças menores de 6 anos 732 0,59%

Gestante 1.031 0,83%

Doença Hematológica 636 0,51%

Síndrome de Down 310 0,25%

Puerpério (até 42 dias do parto) 189 0,15%

Indígenas 85 0,07%

TOTAL 149.306** -

CASOS POR COVID-19 (N=124.214)*

73.933
60%

50.281
40%

TOTAL = 124.214
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FATORES DE RISCO EM ÓBITOS POR COVID-19 

FATORES DE RISCO EM ÓBITOS POR COVID-19 

21

Fonte de dados: SIVEP-gripe data 26/11/2021. Atualizado 26/11/2021.
* Foram incluídas para essa análise apenas os fatores de risco que constam nos campos da ficha do SIVEP-gripe, logo morbidades como hipertensão e 
neoplasias não foram incluídos por falta de campo específico para esse dado nesse sistema de informação. 
** Um mesmo caso pode ter mais de uma comorbidade.

Fonte de dados: SIVEP-gripe data 26/11/2021. Atualizado 26/11/2021.
* Foram incluídas para essa análise apenas os fatores de risco que constam nos campos da ficha do SIVEP-gripe, logo morbidades como hipertensão e 
neoplasias não foram incluídos por falta de campo específico para esse dado nesse sistema de informação.

FATOR DE RISCO N %

Idoso 22.433 63,48%

Doença Cardiovascular Crônica 14.450 40,89%

Diabetes mellitus 9.891 27,99%

Obesidade 4.934 13,96%

Doença Neurológica Crônica 2.328 6,59%

Pneumopatias Crônicas 1.984 5,61%

Doença Renal Crônica 1.860 5,26%

Imunodeficiência/Imunodepressão 1.005 2,84%

Asma 866 2,45%

Doença Hepática 457 1,29%

Doença Hematológica 278 0,79%

Síndrome de Down 117 0,33%

Gestante 95 0,27%

Indígenas 19 0,05%

Crianças menores de 6 anos 24 0,07%

Puerpério (até 42 dias do parto) 31 0,09%

TOTAL 60.772** -

ÓBITOS POR COVID-19 (N=35.336)*

26.409
75%

8.927
25%

TOTAL = 35.336
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PERFIL DOS CASOS CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS POR 
COVID-19 SEGUNDO RAÇA/COR* 

22

PERFIL DOS ÓBITOS POR COVID-19 SEGUNDO 
RAÇA/COR

85.834
84%

15.661
15%

1.097
1%

85
0%

24.446
83%

4.752
16%

349
1%

19
0%

Fonte de dados: SIVEP-gripe data 26/11/2021. Atualizado 26/11/2021.
* Considerou-se população negra a soma de pretos e pardos; houve 83,7% de completude desse campo.

Fonte de dados: SIVEP-gripe data 26/11/2021. Atualizado 26/11/2021.
* Considerou-se população negra a soma de pretos e pardos; houve 82,6% de completude desse campo.

TOTAL = 102.677

TOTAL = 29.566
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QUANTIDADE DE CIDADES COM CASOS 
CONFIRMADOS, PACIENTES RECUPERADOS E 
ÓBITOS POR REGIONAIS DE SAÚDE 

Fonte: Dados do Paraná consultados da planilha de monitoramento diário de casos do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021, às 12h. Dados preliminares, sujeitos 
a alterações
Pacientes recuperados consultados da planilha de monitoramento diário de casos da Vigilância Epidemiológica da SESA no dia 15/12/2021, às 9h. Dados 
preliminares, sujeitos a alterações.

Dados populacionais resultados do CENSO 2010 – IBGE estimativa para DOU 2020.

23

REGIONAL DE SAÚDE População 
Cidades 

com Casos

Cidades 
com Óbitos

Confirmados Recuperados Óbitos Em análise

1ª RS - Paranaguá 299.824     7 7 44.358 42.830 1.178 8

2ª RS - Metropolitana 3.693.891   29 29 450.199 425.970 14.254 686

3ª RS - Ponta Grossa 642.624     12 12 93.992 89.393 2.291 24

4ª RS - Irati 176.074      9 9 23.521 22.713 462 4

5ª RS - Guarapuava 457.280     20 20 50.073 47.771 1.223 14

6ª RS - União da Vitória 178.227      9 9 18.764 18.160 358 8

7ª RS - Pato Branco 268.563     15 15 40.816 39.733 941 139

8ª RS - Francisco Beltrão 359.601      27 27 53.573 51.922 931 64

9ª RS - Foz do Iguaçu 405.246     9 9 68.976 64.691 1.665 1.004

10ª RS - Cascavel 554.233      25 25 80.466 77.754 1.815 127

11ª RS - Campo Mourão 327.595      25 25 43.985 42.248 1.081 13

12ª RS - Umuarama 277.003     21 21 39.873 37.918 761 13

13ª RS - Cianorte 162.273      11 11 20.865 20.044 350 4

14ª RS - Paranavaí 277.060     28 28 35.633 34.126 752 2

15ª RS - Maringá 847.559     30 30 125.547 120.333 3.069 50

16ª RS - Apucarana 387.414      17 17 46.930 42.787 1.583 13

17ª RS - Londrina 972.283     21 21 160.712 149.189 3.680 132

18ª RS - Cornélio Procópio 221.744      21 21 30.978 29.713 814 6

19ª RS - Jacarezinho 289.587     22 22 41.940 40.271 1.060 37

20ª RS - Toledo 401.772      18 18 66.127 63.860 1.274 105

21ª RS - Telêmaco Borba 189.750      7 7 31.959 30.775 763 5

22ª RS - Ivaiporã 127.237      16 16 15.369 14.702 322 2

TOTAL 11.516.840 399 399 1.584.656 1.506.903 40.627 2.460
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PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

Fonte: Dados do Paraná co nsultados da planilha de monitoramento diário de caso s do CVIE/DAV/SESA no dia 15/12/2021, às 12h. Dados preliminares, sujeitos a
alterações.
* O núm ero de recuperados é monitorado pela Vigilância Epidemio lógica da SESA, a partir de informaçõ es encam inhadas pelo s municípios às Regionais de
Saúde.

MUNICÍPIOS COM CASOS CONFIRMADOS, PACIENTES 
RECUPERADOS, ÓBITOS E AMOSTRAS EM ANÁLISE

24

H
Regional 
de Saúde

MUNICÍPIO População Confirmados Recuperados Óbitos 
Amostras em 

Análise 
(Investigação)

1 1 Antonina 18.949 2.657 2.574 73 1

2 1 Guaraqueçaba 7.594 760 739 19 0

3 1 Guaratuba 37.527 5.577 5.350 185 0

4 1 Matinhos 35.219 4.064 3.906 148 1

5 1 Morretes 16.446 2.294 2.216 56 2

6 1 Paranaguá 156.174 25.176 24.375 567 4

7 1 Pontal do Paraná 27.915 3.830 3.670 130 0

8 2 Adrianópolis 5.857 1.421 1.391 29 0

9 2 Agudos do Sul 9.470 977 918 33 0

10 2 Almirante Tamandaré 120.041 11.472 10.389 440 13

11 2 Araucária 146.214 30.046 29.466 559 27

12 2 Balsa Nova 13.092 1.767 1.633 37 0

13 2 Bocaiúva do Sul 13.129 2.241 2.158 29 1

14 2 Campina Grande do Sul 43.685 6.086 5.814 171 2

15 2 Campo do Tenente 8.045 368 349 19 1

16 2 Campo Largo 133.865 21.144 20.587 510 9

17 2 Campo Magro 29.740 3.643 3.310 91 0

18 2 Cerro Azul 17.833 1.491 1.433 54 2

19 2 Colombo 246.540 26.690 25.143 899 25

20 2 Contenda 18.837 2.699 2.543 72 0

21 2 Curitiba 1.948.626 222.966 209.633 7.871 481

22 2 Doutor Ulysses 5.552 364 352 8 0

23 2 Fazenda Rio Grande 102.004 16.668 15.863 479 22

24 2 Itaperuçu 29.070 3.982 3.822 123 0

25 2 Lapa 48.410 5.025 4.869 136 2

26 2 Mandirituba 27.315 3.676 3.519 98 2

27 2 Piên 12.882 1.948 1.903 31 0

28 2 Pinhais 133.490 19.454 18.231 608 21

29 2 Piraquara 114.970 14.017 13.151 347 5

30 2 Quatro Barras 23.911 3.894 3.726 107 7

31 2 Quitandinha 19.221 1.745 1.678 60 0

32 2 Rio Branco do Sul 32.517 5.758 5.485 157 0

33 2 Rio Negro 34.411 2.240 2.167 72 5

34 2 São José dos Pinhais 329.058 35.295 33.421 1.115 59

35 2 Tijucas do Sul 17.084 2.311 2.233 76 0

36 2 Tunas do Paraná 9.022 811 783 23 2
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37 3 Arapoti 28.300 3.422 3.333 68 0

38 3 Carambeí 23.825 3.889 3.796 72 0

39 3 Castro 71.809 12.013 11.587 255 1

40 3 Ipiranga 15.251 1.387 1.287 32 0

41 3 Ivaí 13.965 1.226 1.188 25 0

42 3 Jaguariaíva 35.027 4.853 4.693 156 0

43 3 Palmeira 33.994 4.408 4.289 95 9

44 3 Piraí do Sul 25.617 3.429 3.246 86 0

45 3 Ponta Grossa 355.336 55.426 52.336 1.410 14

46 3 Porto Amazonas 4.874 520 484 20 0

47 3 São João do Triunfo 15.241 855 656 10 0

48 3 Sengés 19.385 2.564 2.498 62 0

49 4 Fernandes Pinheiro 5.602 642 557 14 0

50 4 Guamiranga 8.811 1.306 1.263 21 0

51 4 Imbituva 32.940 5.105 4.961 117 1

52 4 Inácio Martins 11.121 1.399 1.246 19 0

53 4 Irati 61.088 9.743 9.523 195 1

54 4 Mallet 13.663 880 866 14 0

55 4 Rebouças 14.946 1.956 1.895 42 0

56 4 Rio Azul 15.336 1.459 1.399 24 0

57 4 Teixeira Soares 12.567 1.031 1.003 16 2

58 5 Boa Ventura de São Roque 6.365 626 573 8 0

59 5 Campina do Simão 3.859 413 394 15 0

60 5 Candói 16.053 1.627 1.586 33 0

61 5 Cantagalo 13.329 1.193 1.111 30 0

62 5 Foz do Jordão 4.556 578 539 17 0

63 5 Goioxim 7.053 448 435 7 0

64 5 Guarapuava 182.644 22.913 21.626 615 11

65 5 Laranjal 5.784 414 399 13 0

66 5 Laranjeiras do Sul 32.139 3.124 2.945 102 0

67 5 Marquinho 4.340 391 379 8 0

68 5 Nova Laranjeiras 11.507 1.001 988 12 1

69 5 Palmital 12.960 1.503 1.455 39 0

70 5 Pinhão 32.559 2.455 2.343 87 0

71 5 Pitanga 29.994 4.016 3.930 57 1

72 5 Porto Barreiro 3.184 327 322 4 0

73 5 Prudentópolis 52.513 4.412 4.249 109 0

74 5 Reserva do Iguaçu 8.069 676 663 9 0

75 5 Rio Bonito do Iguaçu 13.255 1.003 983 15 1

76 5 Turvo 13.095 2.565 2.526 36 0

77 5 Virmond 4.022 388 325 7 0
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78 6 Antônio Olinto 7.427 589 558 16 0

79 6 Bituruna 16.400 1.482 1.408 22 0

80 6 Cruz Machado 18.741 1.421 1.389 27 0

81 6 General Carneiro 13.685 913 864 35 0

82 6 Paula Freitas 5.908 713 681 16 0

83 6 Paulo Frontin 7.387 463 396 2 0

84 6 Porto Vitória 4.061 172 166 6 0

85 6 São Mateus do Sul 46.705 4.664 4.518 87 1

86 6 União da Vitória 57.913 8.347 8.180 147 7

87 7 Bom Sucesso do Sul 3.254 529 520 9 3

88 7 Chopinzinho 19.167 2.663 2.609 53 1

89 7 Clevelândia 16.450 2.258 2.115 89 14

90 7 Coronel Domingos Soares 7.518 1.231 1.213 18 1

91 7 Coronel Vivida 20.580 3.385 3.289 85 3

92 7 Honório Serpa 5.119 616 602 11 3

93 7 Itapejara D'Oeste 12.094 2.118 2.068 47 17

94 7 Mangueirinha 16.642 2.185 2.132 51 1

95 7 Mariópolis 6.632 751 710 25 9

96 7 Palmas 51.755 6.910 6.744 165 2

97 7 Pato Branco 83.843 14.168 13.815 304 82

98 7 São João 10.181 1.620 1.594 25 1

99 7 Saudade do Iguaçu 5.539 868 853 15 0

100 7 Sulina 2.930 389 382 7 0

101 7 Vitorino 6.859 1.125 1.087 37 2

102 8 Ampére 19.311 2.726 2.640 60 7

103 8 Barracão 10.312 1.394 1.354 37 0

104 8 Bela Vista da Caroba 3.457 237 227 7 0

105 8 Boa Esperança do Iguaçu 2.470 198 193 1 0

106 8 Bom Jesus do Sul 3.506 531 522 8 0

107 8 Capanema 19.148 2.787 2.758 28 0

108 8 Cruzeiro do Iguaçu 4.240 540 526 14 0

109 8 Dois Vizinhos 41.038 7.082 6.953 99 3

110 8 Enéas Marques 5.933 789 771 17 4

111 8 Flor da Serra do Sul 4.603 637 610 25 0

112 8 Francisco Beltrão 92.216 16.852 16.057 280 34

113 8 Manfrinópolis 2.506 245 239 5 3

114 8 Marmeleiro 14.387 2.402 2.347 50 1

115 8
Nova Esperança do 

Sudoeste
5.030 668 637 11 0

116 8 Nova Prata do Iguaçu 10.544 1.290 1.267 22 0

117 8 Pérola D'Oeste 6.288 529 515 8 1

118 8 Pinhal de São Bento 2.737 196 194 1 0

119 8 Planalto 13.431 1.280 1.260 20 2
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120 8 Pranchita 5.095 770 745 8 0

121 8 Realeza 16.950 2.603 2.555 42 2

122 8 Renascença 6.787 849 819 21 2

123 8 Salgado Filho 3.483 500 488 11 0

124 8 Salto do Lontra 14.872 1.855 1.821 31 0

125 8 Santa Izabel do Oeste 14.794 1.363 1.319 35 0

126 8 Santo Antônio do Sudoeste 20.261 2.547 2.461 32 4

127 8 São Jorge D'Oeste 9.028 1.512 1.478 34 1

128 8 Verê 7.174 1.191 1.166 24 0

129 9 Foz do Iguaçu 258.248 46.165 42.548 1.191 931

130 9 Itaipulândia 11.385 1.613 1.567 27 6

131 9 Matelândia 18.107 3.082 2.972 66 14

132 9 Medianeira 46.574 8.297 8.077 146 11

133 9 Missal 10.704 1.287 1.253 21 1

134 9 Ramilândia 4.476 487 471 12 0

135 9 Santa Terezinha de Itaipu 23.699 3.665 3.543 111 27

136 9 São Miguel do Iguaçu 27.576 3.710 3.604 77 14

137 9 Serranópolis do Iguaçu 4.477 670 656 14 0

138 10 Anahy 2.788 470 456 13 0

139 10 Boa Vista da Aparecida 7.540 1.169 1.133 35 0

140 10 Braganey 5.382 683 671 11 0

141 10 Cafelândia 18.456 3.022 2.978 43 1

142 10 Campo Bonito 3.763 466 448 14 0

143 10 Capitão Leônidas Marques 15.834 2.001 1.967 31 0

144 10 Cascavel 332.333 49.901 48.132 1.133 98

145 10 Catanduvas 10.167 1.190 1.168 21 1

146 10 Céu Azul 11.819 1.692 1.649 35 9

147 10 Corbélia 17.117 2.989 2.927 47 0

148 10 Diamante do Sul 3.424 550 530 17 0

149 10 Espigão Alto do Iguaçu 4.048 506 499 7 0

150 10 Formosa do Oeste 6.460 741 713 22 0

151 10 Guaraniaçu 12.217 1.868 1.746 33 4

152 10 Ibema 6.370 580 553 27 1

153 10 Iguatu 2.253 333 320 12 0

154 10 Iracema do Oeste 2.251 249 237 5 0

155 10 Jesuítas 8.330 1.135 1.112 21 0

156 10 Lindoeste 4.592 641 594 10 0

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 20/12/2021 11:45:34 - efb94e2

Fls.: 282

Assinado eletronicamente por: JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - Juntado em: 21/12/2021 16:13:06 - 31d752f

ID. 31d752f - Pág. 39

Fls.: 331



PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

28

157 10 Nova Aurora 10.299 1.848 1.786 48 0

158 10 Quedas do Iguaçu 34.409 3.959 3.871 81 3

159 10 Santa Lúcia 3.793 274 265 8 0

160 10 Santa Tereza do Oeste 10.096 1.344 1.254 35 5

161 10 Três Barras do Paraná 12.038 1.594 1.535 58 0

162 10 Vera Cruz do Oeste 8.454 1.261 1.210 48 5

163 11 Altamira do Paraná 1.682 312 299 13 0

164 11 Araruna 14.000 2.227 2.187 37 0

165 11 Barbosa Ferraz 11.426 1.527 1.439 46 0

166 11 Boa Esperança 4.047 508 488 19 0

167 11 Campina da Lagoa 14.043 1.835 1.764 63 0

168 11 Campo Mourão 95.488 16.236 15.824 352 8

169 11 Corumbataí do Sul 3.127 439 431 7 0

170 11 Engenheiro Beltrão 13.981 1.663 1.622 31 0

171 11 Farol 3.041 203 186 8 0

172 11 Fênix 4.748 463 438 8 0

173 11 Goioerê 28.808 2.133 1.984 75 0

174 11 Iretama 10.098 1.139 1.041 21 0

175 11 Janiópolis 5.095 549 527 22 0

176 11 Juranda 7.292 1.120 1.085 33 0

177 11 Luiziana 7.240 813 793 15 0

178 11 Mamborê 13.014 1.505 1.381 29 0

179 11 Moreira Sales 12.042 1.136 1.092 39 0

180 11 Nova Cantu 5.061 825 802 20 0

181 11 Peabiru 14.007 1.741 1.691 40 0

182 11 Quarto Centenário 4.465 323 302 6 0

183 11 Quinta do Sol 4.508 627 616 10 0

184 11 Rancho Alegre D'Oeste 2.628 294 285 9 0

185 11 Roncador 9.645 1.266 1.119 20 0

186 11 Terra Boa 17.200 2.690 2.611 59 2

187 11 Ubiratã 20.909 2.411 2.241 99 3

188 12 Alto Paraíso 2.685 384 364 9 0

189 12 Alto Piquiri 9.778 1.167 1.065 29 0

190 12 Altônia 22.176 1.877 1.720 50 1

191 12 Brasilândia do Sul 2.585 433 410 12 0

192 12 Cafezal do Sul 4.009 477 467 8 0

193 12 Cruzeiro do Oeste 20.947 3.197 3.095 88 0

194 12 Douradina 8.869 1.114 1.071 13 0

195 12 Esperança Nova 1.665 316 308 8 0

196 12 Francisco Alves 5.993 528 496 8 0

197 12 Icaraíma 7.786 998 936 16 0
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198 12 Iporã 13.782 2.165 1.795 21 1

199 12 Ivaté 8.240 748 606 4 0

200 12 Maria Helena 5.634 582 546 5 0

201 12 Mariluz 10.336 1.524 1.442 53 0

202 12 Nova Olímpia 5.826 719 689 19 0

203 12 Perobal 6.160 982 969 8 1

204 12 Pérola 11.321 1.558 1.414 33 1

205 12 São Jorge do Patrocínio 5.586 993 977 7 0

206 12 Tapira 5.495 628 616 12 1

207 12 Umuarama 112.500 18.847 18.351 350 8

208 12 Xambrê 5.630 636 581 8 0

209 13 Cianorte 83.816 10.307 9.733 186 3

210 13 Cidade Gaúcha 12.797 1.959 1.920 34 0

211 13 Guaporema 2.241 265 250 5 0

212 13 Indianópolis 4.465 947 928 11 0

213 13 Japurá 9.500 1.245 1.204 17 0

214 13 Jussara 7.041 758 749 7 0

215 13 Rondon 9.622 1.179 1.136 21 0

216 13 São Manoel do Paraná 2.163 220 215 3 0

217 13 São Tomé 5.750 750 744 5 0

218 13 Tapejara 16.345 2.089 2.047 37 1

219 13 Tuneiras do Oeste 8.533 1.146 1.118 24 0

220 14 Alto Paraná 14.859 1.375 1.338 26 0

221 14 Amaporã 6.332 477 462 8 0

222 14 Cruzeiro do Sul 4.449 533 521 12 0

223 14 Diamante do Norte 5.030 401 383 16 0

224 14 Guairaçá 6.609 567 418 16 0

225 14 Inajá 3.116 416 406 10 0

226 14 Itaúna do Sul 2.781 286 279 5 0

227 14 Jardim Olinda 1.320 72 70 2 0

228 14 Loanda 23.242 3.507 3.399 60 0

229 14 Marilena 7.084 802 755 19 0

230 14 Mirador 2.196 311 301 3 0

231 14 Nova Aliança do Ivaí 1.551 150 147 2 0

232 14 Nova Londrina 13.200 1.947 1.905 31 0

233 14 Paraíso do Norte 14.023 2.264 2.214 48 0

234 14 Paranapoema 3.241 252 246 4 0

235 14 Paranavaí 88.922 12.571 11.968 310 1

236 14 Planaltina do Paraná 4.272 466 455 6 0

237 14 Porto Rico 2.556 491 479 7 0

238 14 Querência do Norte 12.232 1.410 1.388 10 1
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239 14 Santa Cruz de Monte Castelo 7.751 1.083 1.039 20 0

240 14 Santa Isabel do Ivaí 8.523 1.588 1.541 31 0

241 14 Santa Mônica 4.017 395 381 12 0

242 14 Santo Antônio do Caiuá 2.626 266 247 9 0

243 14 São Carlos do Ivaí 6.920 1.097 1.074 20 0

244 14 São João do Caiuá 5.837 601 531 13 0

245 14 São Pedro do Paraná 2.289 251 244 2 0

246 14 Tamboara 5.158 581 563 14 0

247 14 Terra Rica 16.924 1.473 1.372 36 0

248 15 Ângulo 2.930 395 378 7 2

249 15 Astorga 26.209 3.923 3.767 95 1

250 15 Atalaia 3.881 491 426 24 0

251 15 Colorado 24.145 3.190 2.921 79 0

252 15 Doutor Camargo 5.983 689 672 17 1

253 15 Floraí 4.906 777 750 12 0

254 15 Floresta 6.851 1.279 1.221 22 1

255 15 Flórida 2.699 321 303 11 0

256 15 Iguaraçu 4.440 654 603 23 0

257 15 Itaguajé 4.446 352 328 9 0

258 15 Itambé 6.109 804 758 34 0

259 15 Ivatuba 3.279 299 279 13 0

260 15 Lobato 4.819 598 573 15 0

261 15 Mandaguaçu 23.100 4.246 4.094 85 1

262 15 Mandaguari 34.515 5.244 4.878 131 2

263 15 Marialva 35.804 6.642 6.491 135 3

264 15 Maringá 430.157 66.777 64.863 1.629 31

265 15 Munhoz de Melo 4.009 522 510 9 0

266 15 Nossa Senhora das Graças 4.008 646 632 10 0

267 15 Nova Esperança 27.984 2.574 2.361 87 0

268 15 Ourizona 3.425 364 339 13 0

269 15 Paiçandu 41.773 5.812 5.375 142 0

270 15 Paranacity 11.580 1.084 1.052 29 0

271 15 Presidente Castelo Branco 5.351 713 682 14 0

272 15 Santa Fé 12.186 1.012 935 48 1

273 15 Santa Inês 1.594 193 156 3 0

274 15 Santo Inácio 5.416 586 565 18 0

275 15 São Jorge do Ivaí 5.543 844 829 14 0

276 15 Sarandi 97.803 14.393 13.473 338 7

277 15 Uniflor 2.614 123 119 3 0

278 16 Apucarana 136.234 11.750 10.256 490 10

279 16 Arapongas 124.810 15.360 13.598 589 2

280 16 Bom Sucesso 7.068 1.362 1.334 20 0
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281 16 Borrazópolis 6.439 1.096 1.061 34 0

282 16 Califórnia 8.606 1.375 1.334 39 0

283 16 Cambira 7.917 1.214 1.184 28 1

284 16 Faxinal 17.316 2.538 2.402 74 0

285 16 Grandes Rios 5.497 664 644 18 0

286 16 Jandaia do Sul 21.230 3.193 2.947 87 0

287 16 Kaloré 4.047 1.311 1.236 29 0

288 16 Marilândia do Sul 8.814 1.244 1.197 42 0

289 16 Marumbi 4.677 770 737 13 0

290 16 Mauá da Serra 10.800 1.381 1.344 25 0

291 16 Novo Itacolomi 2.840 336 316 7 0

292 16 Rio Bom 3.182 377 363 13 0

293 16 Sabáudia 6.891 1.480 1.416 26 0

294 16 São Pedro do Ivaí 11.046 1.479 1.418 49 0

295 17 Alvorada do Sul 11.503 887 815 29 0

296 17 Assaí 14.954 1.788 1.718 57 0

297 17 Bela Vista do Paraíso 15.399 2.411 2.060 81 0

298 17 Cafeara 2.954 478 435 13 0

299 17 Cambé 107.341 14.890 13.330 362 12

300 17 Centenário do Sul 10.764 1.296 1.255 36 0

301 17 Florestópolis 10.453 1.784 1.707 38 0

302 17 Guaraci 5.530 648 639 9 0

303 17 Ibiporã 55.131 8.158 7.456 200 2

304 17 Jaguapitã 13.742 2.282 1.943 62 1

305 17 Jataizinho 12.638 2.001 1.762 46 0

306 17 Londrina 575.377 106.211 99.947 2.248 108

307 17 Lupionópolis 4.945 444 418 21 0

308 17 Miraselva 1.796 278 245 8 0

309 17 Pitangueiras 3.262 530 421 13 0

310 17 Porecatu 12.748 1.822 1.761 50 0

311 17 Prado Ferreira 3.780 105 86 18 0

312 17 Primeiro de Maio 11.130 720 531 33 1

313 17 Rolândia 67.383 9.702 8.676 266 7

314 17 Sertanópolis 16.413 2.914 2.678 49 1

315 17 Tamarana 15.040 1.363 1.306 41 0

316 18 Abatiá 7.408 1.182 1.155 21 0

317 18 Andirá 19.926 2.788 2.540 96 0

318 18 Bandeirantes 31.211 5.395 5.192 148 0

319 18 Congonhinhas 8.857 1.167 1.108 30 1

320 18 Cornélio Procópio 47.842 7.854 7.660 174 2

321 18 Itambaracá 6.549 918 872 20 0

322 18 Leópolis 3.925 528 503 13 0

323 18 Nova América da Colina 3.434 467 454 8 1

324 18 Nova Fátima 8.136 719 700 14 1
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325 18 Nova Santa Bárbara 4.277 613 573 20 0

326 18 Rancho Alegre 3.784 562 548 7 0

327 18 Ribeirão do Pinhal 12.948 1.754 1.682 53 0

328 18 Santa Amélia 3.266 521 474 11 0

329 18 Santa Cecília do Pavão 3.293 541 525 13 0

330 18 Santa Mariana 11.622 1.472 1.403 53 0

331 18 Santo Antônio do Paraíso 2.068 302 296 5 0

332 18 São Jerônimo da Serra 11.128 840 804 31 0

333 18 São Sebastião da Amoreira 8.859 938 910 28 0

334 18 Sapopema 6.722 799 779 18 0

335 18 Sertaneja 5.216 744 726 17 0

336 18 Uraí 11.273 874 809 34 1

337 19 Barra do Jacaré 2.781 273 261 7 0

338 19 Cambará 25.466 3.136 3.061 68 0

339 19 Carlópolis 14.356 815 759 34 0

340 19 Conselheiro Mairinck 3.876 761 743 17 0

341 19 Figueira 7.696 986 950 29 0

342 19 Guapirama 3.784 707 690 15 0

343 19 Ibaiti 31.644 4.328 4.160 161 4

344 19 Jaboti 5.303 604 590 14 1

345 19 Jacarezinho 39.322 6.797 6.620 115 0

346 19 Japira 4.930 654 633 15 0

347 19 Joaquim Távora 12.009 2.078 2.018 54 3

348 19 Jundiaí do Sul 3.269 185 174 9 0

349 19 Pinhalão 6.324 922 897 21 1

350 19 Quatiguá 7.477 1.591 1.543 35 1

351 19 Ribeirão Claro 10.645 1.331 1.307 22 0

352 19 Salto do Itararé 4.898 990 945 38 0

353 19 Santana do Itararé 4.954 914 884 30 0

354 19 Santo Antônio da Platina 46.251 7.124 6.628 153 24

355 19 São José da Boa Vista 6.160 667 643 24 0

356 19 Siqueira Campos 21.249 3.781 3.682 85 3

357 19 Tomazina 7.807 975 852 29 0

358 19 Wenceslau Braz 19.386 2.321 2.231 85 0

359 20 Assis Chateaubriand 33.340 5.503 5.343 135 2

360 20 Diamante D'Oeste 5.266 675 653 20 0

361 20 Entre Rios do Oeste 4.596 521 507 6 1

362 20 Guaíra 33.310 4.229 4.106 104 87

363 20 Marechal Cândido Rondon 53.495 7.560 7.388 155 1

364 20 Maripá 5.582 773 727 19 0

365 20 Mercedes 5.577 636 625 10 0

366 20 Nova Santa Rosa 8.266 1.093 1.064 18 0

367 20 Ouro Verde do Oeste 6.016 1.029 987 34 0

368 20 Palotina 32.121 6.636 6.510 97 4
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PUBLICADO ÀS 15H30
15/12/2021

33

RESIDENTES FORA DO PARANÁ

FORA DO PR CASOS ÓBITOS
Amostras em 

análise 

(investigação)

TOTAL 6.282 221 165

369 20 Pato Bragado 5.684 667 597 11 0

370 20 Quatro Pontes 4.029 739 688 9 0

371 20 Santa Helena 26.767 3.820 3.721 86 0

372 20 São José das Palmeiras 3.627 487 469 13 0

373 20 São Pedro do Iguaçu 5.820 727 696 23 0

374 20 Terra Roxa 17.522 2.323 2.251 44 1

375 20 Toledo 142.645 27.772 26.623 467 9

376 20 Tupãssi 8.109 937 905 23 0

377 21 Curiúva 15.196 1.445 1.305 34 0

378 21 Imbaú 13.282 2.037 1.971 59 0

379 21 Ortigueira 21.960 2.493 2.314 52 1

380 21 Reserva 26.825 3.430 3.346 80 0

381 21 Telêmaco Borba 79.792 18.521 17.957 393 2

382 21 Tibagi 20.607 2.768 2.672 93 0

383 21 Ventania 12.088 1.265 1.210 52 2

384 22 Arapuã 3.009 395 384 9 0

385 22 Ariranha do Ivaí 2.066 188 184 4 0

386 22 Cândido de Abreu 14.809 1.662 1.610 20 0

387 22 Cruzmaltina 2.921 362 351 7 0

388 22 Godoy Moreira 2.898 267 262 4 0

389 22 Ivaiporã 31.935 4.002 3.730 96 2

390 22 Jardim Alegre 11.196 1.124 1.086 33 0

391 22 Lidianópolis 3.231 493 481 9 0

392 22 Lunardelli 4.744 601 591 8 0

393 22 Manoel Ribas 13.510 1.842 1.802 33 0

394 22 Mato Rico 3.206 192 182 5 0

395 22 Nova Tebas 5.448 712 673 17 0

396 22 Rio Branco do Ivaí 4.109 465 432 13 0

397 22 Rosário do Ivaí 4.689 652 632 8 0

398 22 Santa Maria do Oeste 9.410 993 964 29 0

399 22 São João do Ivaí 10.056 1.419 1.338 27 0

11.516.840 1.584.656 1.506.903 40.627 2.460Total no Paraná
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
GABINETE DO PLANTÃO 

 MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA E 
OUTROS (3) 
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU 
BRAZ E OUTROS (7) 

Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por  SINDICATO
DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANÁ E OUTROS (2) contra ato do Juízo da 3ª
Vara do Trabalho de Curitiba nos autos de ACP nº 0001064-30.2021.5.09.0003, que, em
plantão judiciário, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender
o retorno dos trabalhadores substituídos às atividades presenciais.

As medidas de caráter urgente, sujeitas à apreciação em regime
de plantão, encontram-se disciplinadas no Regimento Interno deste E. Regional, que
assim dispõe:

Art. 302. Na Justiça do Trabalho da 9ª Região, em todos os seus
órgãos, o expediente interno será cumprido das 10h às 19h00 e o externo das 12h às
18h00, sempre de segunda a sexta-feira. Se houver necessidade, por motivo de força
maior, de alteração nos referidos horários, a matéria será apreciada pelo Órgão
Especial, através de Resolução Administrativa.

(...)

§ 2º - Consideram-se medidas de caráter urgente aquelas que,
sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, necessitarem de apreciação,

, ressalvadas as matérias deinadiavelmente, fora do horário do expediente forense
competência privativa do Presidente do Tribunal, ou do Relator. A providência deverá
objetivar afastar dano iminente, com a demonstração objetiva de que fora inviável a

. dedução do requerimento respectivo no horário previsto no caput deste artigo
(destaquei) 

Considerando que o ato impugnado foi proferido em 20.12.2021
(fls. 325/330) e a alegação feita na inicial de que há determinação, pelas empregadoras
Litisconsortes, de retorno ao trabalho presencial em 03.01.2022, entendo presentes os
pressupostos descritos no artigo supra transcrito, pelo que, passo à analise do
mandado de segurança. 
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Narram os Impetrantes que discutem “a validade de
determinação das Litisconsortes de retorno imediato dos trabalhadores substituídos
ao regime de trabalho presencial a partir do dia  , sem que fosse03/01/2022
apresentado à entidade sindical, ou mesmo à categoria profissional, qualquer plano de
contingência à disseminação do novo coronavírus (em especial, medidas de

”distanciamento social, retorno gradual, ou ainda medidas de prevenção e de higiene)
(fl. 6). 

Assinalam que, atualmente, os trabalhadores se encontram em
regime de labor remoto, por força de decisão proferida na ACP n° 0000425-
49.2020.5.09.0002, na qual foi assegurada tal condição até 31.12.2021. 

Aduzem que “a decisão ora atacada, ao negar que os
trabalhadores substituídos, que desempenhem atualmente atividades em trabalho
remoto, possam se manter nesta condição, até haja plano ordenado para o retorno à
atividade presencial acabou por violar o disposto no inciso XXII, do art. 7°; a Lei n° 8.213
/1991, artigo 19, § 1º, 2º e 3º, Norma Regulamentadora n° 17 (Portaria n° 3.214/1977),

(fl. 23).Convenção n° 155 e 154 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)” 

No que tange aos requisitos do art. 300 do CPC, argumentam
que “é manifesta na plausibilidade da tese jurídica levantada, sendo notória a violação
a princípios fundamentais e postulados constitucionais: (1) considerando a
responsabilidade das Litisconsortes em editar as normas relativas a saúde, higiene e
segurança no ambiente de trabalho, para o molde, justamente, de garantir patamares
mínimos destes aspectos, (2) o direito e o dever de que tais normas não sejam
simplesmente impostas pelas empresas, mas sim, sejam negociadas com os Sindicatos

, como forma de que seja observada não apenas a realidade/vontade dasimpetrantes
terceiras interessadas, mas também a realidade/interesse dos trabalhadores, e que

 (fl. 23).sejam fiscalizados os patamares propostos de segurança, saúde e higiene”

Já o  estaria evidenciado pela  urgência dopericulum in mora 
provimento jurisdicional buscado, “visto que se aproxima perigosamente a data para o
retorno às atividades presenciais, evidenciando  , que se renovaráLESÃO A DIREITO

 (fl. 24).diariamente, a cada ida ao trabalho”

Pugnam pela concessão de liminar para que “seja cassada a
decisão proferida pela Autoridade Coatora, que indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado na exordial doa autos de Ação Civil Pública
originária,  determinando-se, desde logo, a  suspensão do retorno às atividades
presenciais dos trabalhadores substituídos, sendo mantida a forma de trabalho atual
(trabalho remoto), por tempo indeterminado, com determinação, continuamente, para
que as Litisconsortes iniciem o competente processo negocial para os aspectos
relativos ao retorno às atividades presenciais e sobre o regulamento do trabalho
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remoto, que ante a sua ausência, faria com que TODOS os empregados tivessem que
(fl. 24)respeitar a data imposta (03/01/2022)” 

Nos termos do art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009, são dois os
pressupostos para a concessão de liminar em mandado de segurança, que devem ser
observados cumulativamente: existência de fundamento relevante e a evidência de
risco de a manutenção do ato impugnado importar na ineficácia da medida, caso seja
ao final deferida.

No caso, vislumbro a presença desses dois pressupostos.

A decisão atacada foi proferida nos seguintes termos (fls. 325
/330):

 “Vistos, etc.

Busca a parte autora tutela de urgência a fim de que se
“determine a suspensão do retorno às atividades presenciais dos trabalhadores
substituídos, sendo mantida a forma de trabalho atual (trabalho remoto) por tempo
indeterminado, com determinação, continuamente, para que as Reclamadas iniciem o
competente processo negocial para os aspectos relativos ao retorno às atividades
presenciais e sobre o regulamento do trabalho remoto”.

Conforme relato da parte requerente, existe outra ação civil
pública em curso (autuada sob o nº 0000425-49.2020.5.09.0002) na qual, por decisão
liminar (já avaliada a estendida pelo E. TRT), o trabalho remoto vinculado à pandemia
de COVID foi garantido e limitado até 31.12.2021.

Contudo, a pretensão liminar não merece ser acolhida.

O quadro atual da pandemia de COVID é mais ameno em
relação ao que já o foi no passado e há notícias divulgadas pelos meios de imprensa
que os números de morte caíram significativamente, inclusive com dias em que não há
internamentos em UTI registrados em hospitais de algumas grandes cidades
paranaenses, dado a provável vinculação aos índices de vacinação com as duas doses
na população paranaense.

A pendência de uma terceira dose da vacina não é elemento que
fragiliza tal realidade, pois se trata de reforço, inclusive em relação à eventuais
mutações do vírus.

Não por outros motivos, nota-se que quase todos os segmentos
tem retomado ou estão para retomar as atividades presenciais, como é o caso do
próprio TRT9.
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Os demais argumentos expostos na exordial, como a surpresa e
apreensão dos trabalhadores com o retorno do labor presencial, bem assim a ausência
de plano pormenorizado de estruturas físicas aptas a receber os funcionários ou
demais medidas acautelatórias não se confirmam, pois aquela liminar na outra ACP
tinha data prevista para término e a Minuta Circular acostada ao id e875f6c demonstra
que haverá medidas protetivas e gerais para o regular exercício laboral.

As tratativas entre empresa e os Sindicatos das categorias
econômicas ocorreram, embora infrutíferas e não na amplitude esperada sob o ponto
de vista da parte autora. Ao menos é o que se extrai dos documentos trazidos com a
inicial.

De tal modo, entende-se não haver a probabilidade do direito,
por ora.

Cita-se, em reforço, recente decisão em situação semelhante (da
Sanepar) em que a liminar com objetivo similar foi revogada pelo E. TRT em análise do
MS 0001149-25.2021.5.09.0000.

Pela adequação, transcrevem-se os argumentos traçados
naquela decisão que revogou a liminar então deferida pelo Juízo de Primeiro Grau:

Vistos, etc…

Trata-se de ação de segurança impetrada pela COMPANHIA DE
SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR, contra ato da Exma. Juíza Ana Maria São João
Moura, da 06ª Vara do Trabalho de Curitiba, nos autos 0000993-19.2021.5.09.0006 que,
nos autos da ação civil pública, ajuizada pelo SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO
DO PARANÁ - SINAP/PR, deferiu a antecipação parcial da tutela pretendida,
determinando, no prazo inicial de 30 (trinta) dias, a suspensão de quaisquer atos que
venham a exigir atividade presencial dos trabalhadores representados pelo Sindicato
autor, bem como, a apresentação, em 10 (dez) dias, de “comprovação de adoção de
medidas de higidez e profilaxia em face da pandemia, assim como layout para a
execução das atividades pelos trabalhadores representados pelo Sindicato autor, em
condições satisfatórias de efetivo distanciamento não inferior a 1,5m, como requerido
na inicial”, fixando, ainda, “multa diária de R$ 1.000,00 por trabalhador em situação
irregular, que incidirá a cada constatação de descumprimento desta decisão.” (fls.164
/165), ao fundamento de que "… a mudança do regime de trabalho, de remoto para
presencial, no momento e pela natureza dos serviços prestados, não se mostra urgente
tampouco aparenta ser crucial para o bom andamento das atividades da requerida,
enquanto, pelo lado oposto, entendo que o aguardo na adoção do trabalho presencial,
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não oferece riscos para as atividades da mesma, não havendo, pois, prejuízo no caso
de deferimento parcial da pretensão formulada, tampouco impossibilidade de reversão
dos efeitos da medida, caso acolhida." (destaquei).

Segundo a impetrante, em síntese, não há determinação legal
que a obrigue a apresentar plano de retomada das atividades para a volta do trabalho
presencial, nem “lei que impeça ou determine a continuidade das atividades laborais
pelos colaboradores apenas em regime de teletrabalho,” ressaltando que “a Autoridade
Coatora sequer consultou a Impetrante sobre os diversos protocolos e medidas por ela
implementadas destinadas à prevenção da COVID, antes mesmo de conceder a tutela
de urgência. Se a Autoridade Coatora demandado que a Impetrante comprovasse as
medidas preventivas de saúde por si adotadas, antes mesmo de conceder a liminar,
teria a plena ciência sobre a seriedade com que a Impetrante tratou do tema desde o
início da pandemia até os dias atuais, não havendo o risco para os trabalhadores em
relação ao retorno ao regime presencial.”, acrescentando que a forma de trabalho é
uma decisão do empregador e que “o Judiciário só poderia intervir nesta determinação
da Impetrante de retorno ao labor presencial se houvesse risco à saúde dos
colaboradores, o que decididamente não é o caso”, e que, “no caso dos advogados
empregados representados pelo SINAP/PR, há 4 gerentes, 6 coordenadores na capital,
6 coordenadores do interior e 2 assessores na capital, para os quais o teletrabalho
integral é inviável, pois lideram equipes e interagem constantemente com a diretoria,
devendo permanecer de forma presencial na Impetrante”. Aduz, ainda, que “o
periculum in mora também resta evidenciado, na medida que a Impetrante está
impedida de ter o retorno presencial de seus colaboradores, causando-lhe prejuízo no
bom andamento dos trabalhos e, por conseguinte, nos serviços essenciais que a
empresa presta aos seus clientes e à população”, além de apontar “o risco que a
Impetrante sofre de ser obrigada ao pagamento de multa diária”. E pretende seja
concedida a segurança liminarmente e “inaudita altera pars”, "para suspender a tutela
de urgência que foi deferida pela Autoridade Coatora, que obstou o retorno do
trabalho presencial por parte dos empregados representados pelo SINAP/PR, bem
como a imposição do pagamento de multa diária em caso de descumprimento da
referida decisão.” (fl.12 - destaques acrescidos).

Aditando a peça de ingresso (fls.396/397), informa a impetrante
que “o que se busca, com este retorno dos funcionários, é possibilitar a opção destes
pela adesão ao regime de Teletrabalho, caso seja possível em suas respectivas funções,
justamente devido a existência deste risco de contaminação, conforme documentações
nos autos. Sendo assim, fica nítido que a intenção da Impetrante é de apenas
regularizar sua situação e de seus empregados”, requerendo, assim, “a anulação da r.
decisão a quo para seja permitida a volta dos funcionários sindicalizados a fim de que
seja aplicado o ACT em cada um dos contratos de trabalho e seja autorizada a opção
do trabalhador pelo teletrabalho, sujeita a avaliação dos órgãos responsáveis na
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empresa, a fim de que a Impetrante possa fornecer os materiais necessários para o
desenvolvimento da atividade do empregado neste regime de labor”. (fl. 397 – original
sem destaque).

Pois bem.

Nos termos do inciso III, do artigo 7º, da Lei 12.016/2009, à
concessão da liminar em sede de mandado de segurança, mister a presença de
fundamento relevante e evidência de risco de a manutenção do ato impugnado ensejar
ineficácia da medida, se, ao final, deferida.

A impetrante informa e comprova, mediante os documentos
juntados, a adoção de diversos protocolos à prevenção da contaminação pelo
Coronavírus, inclusive, Parecer Técnico n. 377/2021, elaborado pela Comissão Especial
COVID 19, que atesta as medidas de segurança adotadas, dentre elas o
“Distanciamento Físico nas Estações de Trabalho ocupadas por Profissionais
Advogados da Sanepar”, consignando, igualmente, que “o distanciamento social
adequado entre as pessoas, em alinhamento às legislações vigentes locais e a
organização dos espaços físicos no ambiente de trabalho é de fundamental
importância. Neste sentido, destacamos que os mobiliários utilizados por profissionais
advogados da Companhia, seja na sede da empresa ou em núcleos jurídicos, atende a
Norma Regulamentadora Nº 17 e seus anexos, Portaria MTb nº 3.214 , de 08 de junho
de 1978, sendo projetado de acordo com as condições de trabalho, às características
psicofisiológicas dos trabalhadores, visando proporcionar um máximo de conforto e
segurança quanto às distâncias entre os espaços individuais de trabalho e isolamento.”

(destaque acrescido). O mesmo se verifica da Circular Conjunta
16/2021-DA, expedida em 05.11.2021, cientificados os empregados pelos meios de
comunicação interna (fls. 367 e segts.).

Observa-se na peça de ingresso da ACP 0000993-
19.2021.5.09.0006 (fls.127 e segts.), a ausência de qualquer notícia ou prova de que
não observadas pela impetrante, efetivamente, as medidas de prevenção ao contágio
pelo Coronavírus, recomendadas pelas autoridades sanitárias, restringindo-se os
argumentos à suposta insuficiência daquelas a obstar qualquer contágio.

Consoante disposto no § 2º, do artigo 75-C, da CLT, incluído pela
Lei 13.467/20217, “a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por
determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias,
com correspondente registro em aditivo contratual.”, de modo que , observados tais
requisitos, ausente direito dos empregados à manutenção do teletrabalho, exceto se
devidamente comprovadas condições inadequadas do local de trabalho, com potencial
violação à outras normas de proteção à saúde e vida dos trabalhadores, o que não se
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verifica, na hipótese, mormente quando, fato público e notório, nada obstante a
manutenção do estado pandêmico, exitoso o programa de vacinação instituído pelo
poder público, tal qual reconhecido pela própria autoridade dita coatora.

Ainda. Cumpridos os requisitos legais à convocação dos
empregados ao retorno do trabalho presencial, conferida, assim, a probabilidade do
direito, presente, também, o risco de prejuízo à impetrante, vez que, o ato atacado
inviabiliza o retorno dos trabalhadores a essa forma de trabalho, na data pretendida
pela empregadora (01/12/2021), não se podendo olvidar, ademais, que a avaliação de
tal necessidade e determinação, insere-se em seu poder diretivo-potestativo.

Por tudo, vislumbrados os pressupostos, CONCEDO A LIMINAR
pretendida, suspendendo a tutela de urgência e respectiva multa diária, deferidas nos
autos da ACP 0000993-19.2021.5.09.0006, até final decisão do presente mandamus.

Intime-se a impetrante. 

Assim, pelos argumentos acima expostos, indefere-se a tutela de
urgência pleiteada.

Intimem-se as partes.

Após o término do recesso judiciário venham conclusos para
determinação dos demais atos processuais cabíveis.

CURITIBA/PR, 20 de dezembro de 2021.

JAMES JOSEF SZPATOWSKI

Juiz do Trabalho Substituto”

Diante do avanço vacinal e da diminuição das taxas de
transmissão e mortalidade, é certo que a pandemia causada pelo Coronavírus
encontra-se amenizada. Contudo, ainda não foi completamente controlada,
permanecendo a situação de vulnerabilidade, especialmente em face da disseminação
de nova variante (Ômicron), já detectada e se alastrando em território nacional.  

No caso, a prova preconstituída apresentada demonstra que
subsiste dissenso entre os sindicatos Impetrantes e as Litisconsortes (Copel e suas
subsidiárias) acerca da efetiva implementação das medidas protetivas, necessárias
para o retorno do trabalho presencial (fls. 213/216), o que evidencia ser prematura a
manutenção da ordem patronal de volta integral do trabalho presencial já a partir de
03.01.2022 (fl. 276). 
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Observa-se, assim, aparente violação às normas invocadas na
inicial, seja porque as tratativas de retorno do trabalho presencial com as entidades
sindicais não foram concluídas, seja porque se constitui dever do empregador
preservar a saúde dos seus empregados, como se extrai do art. 7º, XXII, da Constituição
Federal ("XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,

").higiene e segurança

Por outro lado, a atual organização dos empregados da Copel
em trabalho remoto em todas as atividades não essenciais, cuja manutenção até
31.12.2021 encontra-se determinada pelo Acórdão deste Regional proferido nos autos
da ACP n° 0000425-49.2020.5.09.0002 (fls. 1025/1040 daquele feito, conforme consulta
realizada pelo sistema PJe), tem se revelado eficiente e não vem comprometendo ou
prejudicado os serviços prestados pela mesma. 

Logo, não se vislumbra, ao menos em cognição sumária,
eventual prejuízo às Litisconsortes com a preservação do regime atual de trabalho, ao
menos até o término do período de recesso judiciário e a análise da presente questão,
tanto no âmbito da ação originário, como no presente mandado de segurança, pelo
Juízo natural, ou seja, respectivamente pelo Juízo da causa e pelo Relator sorteado. 

Portanto, em regime de plantão judiciário, sopesadas as
circunstâncias acima, que evidenciam plausibilidade jurídica da pretensão,  reputo que
se mostra conveniente a liminar pleiteada paradeferir parcialmente  manter as atuais

, de forma provisória, dos empregados dascondições de trabalho remoto
Litisconsortes, até que o Relator sorteado possa reapreciar a questão, já com o
exercício do contraditório, a fim de manter ou cassar a presente liminar. Sem prejuízo,
evidentemente, de que seja entabulada, nesse ínterim, pactuação entre os Impetrantes
e as Litisconsortes acerca das condições para a retomada das atividades presenciais
desses trabalhadores.

Fixo, para o caso de descumprimento da ordem acima pelas
empregadoras, a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por empregado, sendo
que a fiscalização e a eventual exigibilidade da multa deverão ser feitas perante o Juízo
em que tramita a referida ação civil pública.  

Intimem-se os Impetrantes. 

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, COM
, para que cumpra a presente decisão, bem como para que, em dez dias,URGÊNCIA

preste as informações que entender necessárias.

Após, remetam-se os autos ao Relator sorteado. 
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ARION MAZURKEVIC

Desembargador em Plantão

ds

CURITIBA/PR, 22 de dezembro de 2021.

ARION MAZURKEVIC
Desembargador do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
SEÇÃO ESPECIALIZADA
Relator: ARAMIS DE SOUZA SILVEIRA

 MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA E 
OUTROS (3) 
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU 
BRAZ E OUTROS (7) 

DESTINATÁRIO: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO
PARANA E OUTROS (3) 

 

Senhor(a) Procurador(a),

Intimo Vossa Senhoria da decisão de Id ff663fc ,   da lavra do(a)
Exmo(a). Desembargador(a) Relator(a)  ARION MAZURKEVIC, em regime de plantão, a
seguir parcialmente transcrita:

"(…) Portanto, em regime de plantão judiciário, sopesadas as
circunstâncias acima, que evidenciam plausibilidade jurídica da pretensão,  reputo que
se mostra conveniente a liminar pleiteada paradeferir parcialmente  manter as atuais

, de forma provisória, dos empregados dascondições de trabalho remoto
Litisconsortes, até que o Relator sorteado possa reapreciar a questão, já com o
exercício do contraditório, a fim de manter ou cassar a presente liminar. Sem prejuízo,
evidentemente, de que seja entabulada, nesse ínterim, pactuação entre os Impetrantes
e as Litisconsortes acerca das condições para a retomada das atividades presenciais
desses trabalhadores.

Fixo, para o caso de descumprimento da ordem acima pelas
empregadoras, a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por empregado, sendo
que a fiscalização e a eventual exigibilidade da multa deverão ser feitas perante o Juízo
em que tramita a referida ação civil pública.  

Intimem-se os Impetrantes. 

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, COM
, para que cumpra a presente decisão, bem como para que, em dez dias,URGÊNCIA

preste as informações que entender necessárias.

Após, remetam-se os autos ao Relator sorteado. "
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CURITIBA/PR, 23 de dezembro de 2021.

SANDRA GIAMBARRESI DE ALMEIDA
Assessor
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
SEÇÃO ESPECIALIZADA
Relator: ARAMIS DE SOUZA SILVEIRA

 MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA E 
OUTROS (3) 
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU 
BRAZ E OUTROS (7) 

DESTINATÁRIO: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO
PARANA E OUTROS (3) 

 

Senhor(a) Procurador(a),

Intimo Vossa Senhoria da decisão de Id ff663fc ,   da lavra do(a)
Exmo(a). Desembargador(a) Relator(a)  ARION MAZURKEVIC, em regime de plantão, a
seguir parcialmente transcrita:

"(…) Portanto, em regime de plantão judiciário, sopesadas as
circunstâncias acima, que evidenciam plausibilidade jurídica da pretensão,  reputo que
se mostra conveniente a liminar pleiteada paradeferir parcialmente  manter as atuais

, de forma provisória, dos empregados dascondições de trabalho remoto
Litisconsortes, até que o Relator sorteado possa reapreciar a questão, já com o
exercício do contraditório, a fim de manter ou cassar a presente liminar. Sem prejuízo,
evidentemente, de que seja entabulada, nesse ínterim, pactuação entre os Impetrantes
e as Litisconsortes acerca das condições para a retomada das atividades presenciais
desses trabalhadores.

Fixo, para o caso de descumprimento da ordem acima pelas
empregadoras, a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por empregado, sendo
que a fiscalização e a eventual exigibilidade da multa deverão ser feitas perante o Juízo
em que tramita a referida ação civil pública.  

Intimem-se os Impetrantes. 

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, COM
, para que cumpra a presente decisão, bem como para que, em dez dias,URGÊNCIA

preste as informações que entender necessárias.

Após, remetam-se os autos ao Relator sorteado. "
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CURITIBA/PR, 23 de dezembro de 2021.

SANDRA GIAMBARRESI DE ALMEIDA
Assessor
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
SEÇÃO ESPECIALIZADA
Relator: ARAMIS DE SOUZA SILVEIRA

 MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA E 
OUTROS (3) 
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU 
BRAZ E OUTROS (7) 

DESTINATÁRIO: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO
PARANA E OUTROS (3) 

 

Senhor(a) Procurador(a),

Intimo Vossa Senhoria da decisão de Id ff663fc ,   da lavra do(a)
Exmo(a). Desembargador(a) Relator(a)  ARION MAZURKEVIC, em regime de plantão, a
seguir parcialmente transcrita:

"(…) Portanto, em regime de plantão judiciário, sopesadas as
circunstâncias acima, que evidenciam plausibilidade jurídica da pretensão,  reputo que
se mostra conveniente a liminar pleiteada paradeferir parcialmente  manter as atuais

, de forma provisória, dos empregados dascondições de trabalho remoto
Litisconsortes, até que o Relator sorteado possa reapreciar a questão, já com o
exercício do contraditório, a fim de manter ou cassar a presente liminar. Sem prejuízo,
evidentemente, de que seja entabulada, nesse ínterim, pactuação entre os Impetrantes
e as Litisconsortes acerca das condições para a retomada das atividades presenciais
desses trabalhadores.

Fixo, para o caso de descumprimento da ordem acima pelas
empregadoras, a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por empregado, sendo
que a fiscalização e a eventual exigibilidade da multa deverão ser feitas perante o Juízo
em que tramita a referida ação civil pública.  

Intimem-se os Impetrantes. 

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, COM
, para que cumpra a presente decisão, bem como para que, em dez dias,URGÊNCIA

preste as informações que entender necessárias.

Após, remetam-se os autos ao Relator sorteado. "
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CURITIBA/PR, 23 de dezembro de 2021.

SANDRA GIAMBARRESI DE ALMEIDA
Assessor
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
SEÇÃO ESPECIALIZADA
Relator: ARAMIS DE SOUZA SILVEIRA

 MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA E 
OUTROS (3) 
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU 
BRAZ E OUTROS (7) 

Assunto: ENCAMINHA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA

Processo de referência: ACP nº 0001064-30.2021.5.09.0003

 

Excelentíssimo Juiz,

De ordem do Excelentíssimo Desembargador ARION
MAZURKEVIC, em regime de plantão, comunico Vossa Excelência do deferimento
parcial de pedido liminar e solicita informações.

Para consulta aos autos acesse: www.trt9.jus.br - PJe/Processos
de 2º Grau/Consulta Pública de Processos.

Encaminho o presente ofício via malote digital, nos termos da
Resolução CSJT 44, de 30 de novembro de 2007.

Obs.: Solicita-se que a devolução da informação seja feita por
malote digital, direcionado para a Secretaria do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da
Seção Especializada.

Respeitosamente,

CURITIBA/PR, 23 de dezembro de 2021.

SANDRA GIAMBARRESI DE ALMEIDA
Assessor
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Impresso em: 23/12/2021 às 08:16

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de
rastreabilidade:

509202118939646

Documento: decisão MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000.pdf

Remetente: Secretaria do Tribunal Pleno, Órgão Especial e Seção Especializada ( SANDRA GIAMBARRESI DE ALMEIDA )

Destinatário: 3ª VT CURITIBA ( TRT9 )

Data de Envio: 23/12/2021 08:15:26

Assunto:
Encaminha decisão com LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA nos autos de MSCiv
0001215-05.2021.5.09.0000 (ACP nº 0001064-30.2021.5.09.0003)

Código de
rastreabilidade:

509202118939647

Documento: petição inicial MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000.pdf

Remetente: Secretaria do Tribunal Pleno, Órgão Especial e Seção Especializada ( SANDRA GIAMBARRESI DE ALMEIDA )

Destinatário: 3ª VT CURITIBA ( TRT9 )

Data de Envio: 23/12/2021 08:15:26

Assunto:
Encaminha decisão com LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA nos autos de MSCiv
0001215-05.2021.5.09.0000 (ACP nº 0001064-30.2021.5.09.0003)

Código de
rastreabilidade:

509202118939645

Documento: oficio MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000.pdf

Remetente: Secretaria do Tribunal Pleno, Órgão Especial e Seção Especializada ( SANDRA GIAMBARRESI DE ALMEIDA )

Destinatário: 3ª VT CURITIBA ( TRT9 )

Data de Envio: 23/12/2021 08:15:26

Assunto:
Encaminha decisão com LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA nos autos de MSCiv
0001215-05.2021.5.09.0000 (ACP nº 0001064-30.2021.5.09.0003)
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
SEÇÃO ESPECIALIZADA
Relator: ARAMIS DE SOUZA SILVEIRA

 MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA E 
OUTROS (3) 
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA 

CERTIDÃO

 

Em cumprimento à determinação de Id ff663fc, certifico que
encaminhei cópia da decisão por malote digital e que dei ciência ao MM. Juízo de
origem do deferimento parcial do pedido liminar, na pessoa da servidora Bronilde, via
WhatsApp, nesta data, que fará as intimações da parte litisconsorte para cumprimento.

CURITIBA/PR, 23 de dezembro de 2021.

SANDRA GIAMBARRESI DE ALMEIDA
Assessor
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Decisão MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000 (liminar parcialmente

deferida)

Prezados,

Encaminha-se decisão com liminar parcialmente deferida, ref. MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000, para
ciência.

Atenciosamente,

Secretaria do Tribunal Pleno, Órgão Especial e da Seção Especializada

Tel.: (41) 3310-7108

pleno_oe@trt9.jus.br - assuntos rela2vos ao Tribunal Pleno e ao Órgão Especial

se@trt9.jus.br - assuntos rela2vos à Seção Especializada

Seção Especializada

qui 23/12/2021 08:46

Para:trindadeearzeno@tea.adv.br <trindadeearzeno@tea.adv.br>;

1 anexos (112 KB)

decisão MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000.pdf;

Decisão MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000 (liminar parc... - Seção E... https://correio.trt9.jus.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&Item...
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
SEÇÃO ESPECIALIZADA
Relator: ARAMIS DE SOUZA SILVEIRA

 MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA E 
OUTROS (3) 
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA 

CERTIDÃO
 

Certifico que, em regime de plantão, tentei entrar em contato
com o escritório dos advogados da parte impetrante, no número de telefone fornecido
na petição inicial, porém sem sucesso.

Certifico, ainda, que encaminhei a decisão de id ff663fc para o e-
mail do escritório dos advogados da parte impetrante "trindadeearzeno@tea.adv.br”,
conforme documento de id e58a047.

CURITIBA/PR, 23 de dezembro de 2021.

SANDRA GIAMBARRESI DE ALMEIDA
Assessor
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Resposta e Pedido de Reconsideração com Urgência em documentos anexos.

ID. 9975deb - Pág. 1

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - 9975deb
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122414361395000000046142999
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122414361395000000046142999

Fls.: 360



 

_____________________________________________________________________________________________ 
COPEL 

DIRETORIA JURÍDICA E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

1 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDEN TE DO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA NONA REGIÃO 

 

 

 

 

 

Autos nº 0001215-05.2021.5.09.0000 

Impetrantes: Sindicato dos Engenheiros no Estado do  Paraná - SENGE e Outros 

Autoridade coatora: Juízo da 3.ª Vara do Trabalho d e Curitiba/PR 

Litisconsortes: Companhia Paranaense de Energia – C OPEL e Outras 

 

 

 

 

 

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL , pessoa 

jurídica de direito privado, sociedade de economia mista constituída sob a forma de 

sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 76.483.817/0001-20, com sede na 

Rua Coronel Dulcídio, n.º 800, bairro do Batel, Curitiba – PR, por seu advogado ao final 

firmado, com escritório profissional situado na Rua Chile, n.º 10 - A, na cidade e Comarca 

de Londrina, Estado do Paraná; COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, sociedade por ações, 

concessionária de serviço público federal de distribuição de energia, inscrita no CNPJ/MF 

sob número 04.368.898/0001-06, subsidiária integral da Companhia Paranaense de 

Energia – COPEL, com sede na Rua José Izidoro Biazetto, 158, bloco “C”, CEP 81200-

240, bairro Mossunguê, na cidade e Comarca de Curitiba, Estado do Paraná; COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A , sociedade por ações, concessionária de serviço 

público federal de distribuição de energia, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.368.898/0001-

06, subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, com sede na 

Rua José Izidoro Biazetto, n.º 158, bloco “C”, CEP: 81200-240, bairro Mossunguê, na 

cidade e Comarca de Curitiba, Estado do Paraná; COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A , 

sociedade por ações, concessionária de serviço público federal de distribuição de 

energia, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 19.125.927/0001-86, subsidiária integral da 

Companhia Paranaense de Energia – COPEL, com sede na Rua José Izidoro Biazetto, 

n.º 158, bloco “C”, CEP: 81200-240, bairro Mossunguê, na cidade e Comarca de Curitiba, 
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Estado do Paraná e COPEL SERVIÇOS S/A, sociedade por ações, concessionária de 

serviço público federal de distribuição de energia, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

19.126.003/0001-02, subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – 

COPEL, com sede na Rua José Izidoro Biazetto, n.º 158, bloco “C”, CEP: 81200-240, 

bairro Mossunguê, na cidade e Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, já devidamente 

qualificadas nos autos em epígrafe, por seu advogado com procurações em anexo, vêm 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência prestar  

 

 

RESPOSTA E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COM URGÊNCIA 

 

 

no processo de mandado de segurança epigrafado, na qualidade de litisconsortes do 

Meritíssimo Juízo da 3.ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, o que faz nos seguintes 

termos.  

 

 

1 – DO PROCESSO ORIGINÁRIO E DO PRESENTE WRIT 

O presente mandado de segurança foi impetrado em face de 

decisão proferida pelo Meritíssimo Juízo Plantonista, Dr. James Josef Szpatowski, nos 

autos n.º 0001064-30.2021.5.09.0003 que negou a liminar almejada pelos Sindicatos 

Impetrantes, a fim de obstar o retorno ao trabalho presencial dos empregados 

representados pelos respectivos sindicatos, programado para o dia 03/01/2022: 

 

“Vistos, etc. 
Busca a parte autora tutela de  urgência  a  fim  de  que  se “determine  a  
suspensão  do  retorno  às  atividades  presenciais  dos  trabalhadores 
substituídos, sendo mantida a forma de trabalho atual (trabalho remoto) 
por tempo indeterminado, com determinação, continuamente, para que 
as Reclamadas iniciem o competente  processo  negocial  para  os  
aspectos  relativos  ao  retorno  às  atividades presenciais e sobre o 
regulamento do trabalho remoto”. Conforme relato da  parte  requerente,  
existe  outra  ação  civil pública em curso (autuada sob o nº 0000425-
49.2020.5.09.0002) na qual, por decisão liminar (já avaliada a estendida 
pelo E. TRT), o trabalho remoto vinculado à pandemia de COVID foi 
garantido e limitado até 31.12.2021.Contudo, a pretensão liminar não 
merece ser acolhida. O  quadro  atual  da  pandemia  de  COVID  é  mais  
ameno  em relação ao que já o foi no passado e há notícias divulgadas 
pelos meios de imprensa que os números de morte caíram 
significativamente, inclusive com dias em que não há internamentos  em  
UTI  registrados  em  hospitais  de  algumas  grandes  cidades 
paranaenses, dado a provável vinculação aos índices de vacinação com 
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as duas doses na população paranaense. A pendência de uma terceira 
dose da vacina não é elemento que fragiliza tal realidade,  pois  se  trata  
de  reforço,  inclusive  em  relação  à  eventuais mutações do vírus. Não 
por outros motivos, nota-se que quase todos os segmentos tem 
retomado ou estão para retomar as atividades presenciais, como é o 
caso do próprio TRT9. 
 
Os demais argumentos expostos na exordial, como a surpresa e 
apreensão dos trabalhadores com o retorno do labor presencial, bem 
assim a ausência de  plano  pormenorizado  de  estruturas  físicas  aptas  
a  receber  os  funcionários  ou demais medidas acautelatórias não se 
confirmam, pois aquela liminar na outra ACP tinha data prevista para 
término e a Minuta Circular acostada ao id e875f6c demonstra que 
haverá medidas protetivas e gerais para o regular exercício laboral. As  
tratativas  entre  empresa  e  os  Sindicatos  das  categorias econômicas 
ocorreram, embora infrutíferas e não na amplitude esperada sob o ponto 
de vista da parte autora. Ao menos é o que se extrai dos documentos 
trazidos com a inicial. De tal modo, entende-se não haver a 
probabilidade do direito, por ora. Cita-se, em reforço, recente decisão em 
situação semelhante (da Sanepar) em que a liminar com objetivo similar 
foi revogada pelo E. TRT em análise do MS 0001149-25.2021.5.09.0000. 
Pela  adequação,  transcrevem-se  os  argumentos  traçados naquela 
decisão que revogou a liminar então deferida pelo Juízo de Primeiro 
Grau: 
 
Vistos, etc...Trata-se de ação de segurança impetrada pela COMPANHIA 
DESANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR, contra ato da Exma. 
Juíza Ana Maria São João Moura, da 06ª Vara do Trabalho de Curitiba, 
nos autos 0000993-19.2021.5.09.0006 que, nos autos da ação civil 
pública, ajuizada pelo SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADODO  
PARANÁ  -  SINAP/PR,  deferiu  a  antecipação  parcial  da  tutela  
pretendida, determinando, no prazo inicial de 30 (trinta) dias, a 
suspensão de quaisquer atos que venham a exigir atividade presencial 
dos trabalhadores representados pelo Sindicato autor, bem como, a 
apresentação, em 10 (dez) dias, de “comprovação de adoção de 
medidas  de  higidez  e  profilaxia  em  face  da  pandemia,  assim  como  
layout  para  a execução das atividades pelos trabalhadores 
representados pelo Sindicato autor, em condições satisfatórias de efetivo 
distanciamento não inferior a 1,5m, como requerido na inicial”, fixando, 
ainda, “multa diária de R$ 1.000,00 por trabalhador em situação irregular, 
que incidirá a cada constatação de descumprimento desta decisão.” 
(fls.164/165), ao fundamento de que "... a mudança do regime de 
trabalho, de remoto para presencial, no momento e pela natureza dos 
serviços prestados, não se mostra urgente tampouco aparenta ser 
crucial para o bom andamento das atividades da requerida, enquanto, 
pelo lado oposto, entendo que o aguardo na adoção do trabalho 
presencial, não oferece riscos para as atividades da mesma, não 
havendo, pois, prejuízo no caso de deferimento parcial da pretensão 
formulada, tampouco impossibilidade de reversão dos efeitos da medida, 
caso acolhida." (destaquei).Segundo a impetrante, em síntese, não há 
determinação legal que a obrigue a apresentar plano de retomada das 
atividades para a volta do trabalho presencial, nem “lei que impeça ou 
determine a continuidade das atividades laborais pelos colaboradores 
apenas em regime de teletrabalho,” ressaltando que “a Autoridade 
Coatora sequer consultou a Impetrante sobre os diversos protocolos e 
medidas por ela implementadas destinadas à prevenção da COVID, 
antes mesmo de conceder a tutela de urgência. Se a Autoridade Coatora 
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demandado que a Impetrante comprovasse as medidas preventivas de 
saúde por si adotadas, antes mesmo de conceder a liminar, teria a plena 
ciência sobre a seriedade com que a Impetrante tratou do tema desde o 
início da pandemia até os dias atuais, não havendo o risco para os 
trabalhadores em relação ao retorno ao regime presencial.”, 
acrescentando que a forma de trabalho é uma decisão do empregador e 
que “o Judiciário só poderia intervir nesta determinação da  Impetrante  
de  retorno  ao  labor  presencial  se  houvesse  risco  à  saúde  dos 
colaboradores, o que decididamente não é o caso”, e que, “no caso dos 
advogados empregados representados pelo SINAP/PR, há 4 gerentes, 6 
coordenadores na capital,6 coordenadores do interior e 2 assessores na 
capital, para os quais o teletrabalho integral é inviável, pois lideram 
equipes e interagem constantemente com a diretoria, devendo  
permanecer  de  forma  presencial  na  Impetrante”.  Aduz,  ainda,  que  
“o periculum  in  mora  também  resta  evidenciado,  na  medida  que  a  
Impetrante  está impedida de ter o retorno presencial de seus 
colaboradores, causando-lhe prejuízo no bom  andamento  dos  
trabalhos  e,  por  conseguinte,  nos  serviços  essenciais  que  a 
empresa presta aos seus clientes e à população”, além de apontar “o 
risco que a Impetrante sofre de ser obrigada ao pagamento de multa 
diária”. E pretende seja concedida a segurança liminarmente e “inaudita 
altera pars”, "para suspender a tutela de  urgência  que  foi  deferida  
pela  Autoridade  Coatora,  que  obstou  o  retorno  do trabalho  
presencial  por  parte  dos  empregados  representados  pelo  SINAP/PR,  
bem como a imposição do pagamento de multa diária em caso de 
descumprimento da referida decisão.” (fl.12 - destaques 
acrescidos).Aditando a peça de ingresso (fls.396/397), informa a 
impetrante que “o que se busca, com este retorno dos funcionários, é 
possibilitar a opção destes pela adesão ao regime de Teletrabalho, caso 
seja possível em suas respectivas funções, justamente devido a 
existência deste risco de contaminação, conforme documentações nos  
autos.  Sendo  assim,  fica  nítido  que  a  intenção  da  Impetrante  é  de  
apenas regularizar sua situação e de seus empregados”, requerendo, 
assim, “a anulação da r. decisão a quo para seja permitida a volta dos 
funcionários sindicalizados a fim de que seja aplicado o ACT em cada 
um dos contratos de trabalho e seja autorizada a opção do  trabalhador  
pelo  teletrabalho,  sujeita  a  avaliação  dos  órgãos  responsáveis  na 
empresa, a fim de que a Impetrante possa fornecer os materiais 
necessários para o desenvolvimento da atividade do empregado neste 
regime de labor”. (fl. 397 – original sem destaque).Pois bem. Nos  termos  
do  inciso  III,  do  artigo  7º,  da  Lei  12.016/2009,  à concessão  da  
liminar  em  sede  de  mandado  de  segurança,  mister  a  presença  de 
fundamento relevante e evidência de risco de a manutenção do ato 
impugnado ensejar ineficácia da medida, se, ao final, deferida. A  
impetrante  informa  e  comprova,  mediante  os  documentos juntados,  
a  adoção  de  diversos  protocolos  à  prevenção  da  contaminação  
pelo Coronavírus, inclusive, Parecer Técnico n. 377/2021, elaborado pela 
Comissão Especial COVID  19,  que  atesta  as  medidas  de  segurança  
adotadas,  dentre  elas  o “Distanciamento  Físico  nas  Estações  de  
Trabalho  ocupadas  por  Profissionais Advogados  da  Sanepar”,  
consignando,  igualmente,  que  “o  distanciamento  social adequado  
entre  as  pessoas,  em  alinhamento  às  legislações  vigentes  locais  e  
a organização  dos  espaços  físicos  no  ambiente  de  trabalho  é  de  
fundamental importância. Neste sentido, destacamos que os mobiliários 
utilizados por profissionais advogados da Companhia, seja na sede da 
empresa ou em núcleos jurídicos, atende a Norma Regulamentadora Nº 
17 e seus anexos, Portaria MTb nº 3.214 , de 08 de junho de 1978, 
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sendo projetado de acordo com as condições de trabalho, às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, visando proporcionar 
um máximo de conforto e segurança quanto às distâncias entre os 
espaços individuais de trabalho e isolamento.”(destaque acrescido). O 
mesmo se verifica da Circular Conjunta16/2021-DA, expedida  em  
05.11.2021,  cientificados  os  empregados  pelos  meios  de 
comunicação interna (fls. 367 e segts.).Observa-se  na  peça  de  
ingresso  da  ACP  0000993-19.2021.5.09.0006 (fls.127 e segts.), a 
ausência de qualquer notícia ou prova de que não observadas pela 
impetrante, efetivamente, as medidas de prevenção ao contágio pelo  
Coronavírus,  recomendadas  pelas  autoridades  sanitárias,  
restringindo-se  os argumentos à suposta insuficiência daquelas a obstar 
qualquer contágio. Consoante disposto no § 2º, do artigo 75-C, da CLT, 
incluído pela Lei  13.467/20217,  “a  alteração  do  regime  de  
teletrabalho  para  o  presencial  por determinação do empregador, 
garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com 
correspondente registro em aditivo contratual.”, de modo que , 
observados tais requisitos, ausente direito dos empregados à 
manutenção do teletrabalho, exceto se devidamente comprovadas 
condições inadequadas do local de trabalho, com potencial violação à 
outras normas de proteção à saúde e vida dos trabalhadores, o que não 
se verifica,  na  hipótese,  mormente  quando,  fato  público  e  notório,  
nada  obstante  a manutenção do estado pandêmico, exitoso o programa 
de vacinação instituído pelo poder público, tal qual reconhecido pela 
própria autoridade dita coatora. Ainda.  Cumpridos  os  requisitos  legais  
à  convocação  dos empregados ao retorno do trabalho presencial, 
conferida, assim, a probabilidade do direito, presente, também, o risco de 
prejuízo à impetrante, vez que, o ato atacado inviabiliza o retorno dos 
trabalhadores a essa forma de trabalho, na data pretendida pela 
empregadora (01/12/2021), não se podendo olvidar, ademais, que a 
avaliação de tal necessidade e determinação, insere-se em seu poder 
diretivo-potestativo. Por tudo, vislumbrados os pressupostos, CONCEDO 
A LIMINAR pretendida, suspendendo a tutela de urgência e respectiva 
multa diária, deferidas nos autos da ACP 0000993-19.2021.5.09.0006, 
até final decisão do presente mandamus. Intime-se a impetrante. Assim, 
pelos argumentos acima expostos, indefere-se a tutela de urgência 
pleiteada. Intimem-se as partes. Após o término do recesso judiciário 
venham conclusos para determinação dos demais atos processuais 
cabíveis. CURITIBA/PR, 20 de dezembro de 2021.JAMES JOSEF 
SZPATOWSKI Juiz do Trabalho Substituto”  
 

Em suas razões, os Sindicados Impetrantes desenham um 

cenário de autoritarismo e descaso por parte da COPEL ao decidir o retorno pelas 

atividades presenciais no próximo mês, sendo que por cautela a Vice-Presidência desta 

Corte, na figura do Desembargador Dr. Arion Mazurkevic entendeu por bem deferir a 

medida liminar pleiteada nos seguintes termos: 

 

“(...) 
Portanto,  em  regime  de  plantão  judiciário,  sopesadas  as 
circunstâncias acima, que evidenciam plausibilidade jurídica da 
pretensão,  reputo que se mostra conveniente a liminar pleiteada para 
deferir parcialmente  manter as atuais,  de  forma  provisória,  das 
condições  de  trabalho  remoto dos empregados das 
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Litisconsortes ,  até  que  o  Relator  sorteado  possa  reapreciar  a  
questão,  já  com  o exercício do contraditório, a fim de manter ou cassar 
a presente liminar. Sem prejuízo, evidentemente, de que seja 
entabulada, nesse ínterim, pactuação entre os Impetrantes e as 
Litisconsortes acerca das condições para a retomada das atividades 
presenciais desses trabalhadores. Fixo, para o caso de descumprimento 
da ordem acima pelas empregadoras, a multa diária de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), por empregado, sendo que a fiscalização e a eventual 
exigibilidade da multa deverão ser feitas perante o Juízo em que tramita 
a referida ação civil pública. 
(...) 
 

Ocorre que tal cenário apresentado pelos Sindicatos Impetrantes 

é completamente inverídico, razão pela qual resta devidamente impugnado, inclusive os 

documentos que acompanham a exordial. 

 

A COPEL irá apresentar nos próximos tópicos a realidade dos 

fatos, bem como, as razões pelas quais deve haver a denegação do presente writ e 

revogação da liminar concedida com urgência. 

 

 

2 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS. DO HISTÓRICO DA COPEL N O COMBATE A 

COVID-19 

a) Eméritos Julgadores, ao contrário do cenário apresentado pelos 

Sindicatos Impetrantes, a postura da COPEL no combate a pandemia do COVID-19 foi 

exemplar (fato reconhecido por esta Corte no julgamento da ACP n.º 0000425-

49.2020.5.09.0002), tendo fixado o trabalho remoto para todos os empregados elegíveis 

logo no seu início, em março de 2020. 

 

 E o trabalho remoto permaneceu até a presente data, mesmo 

apesar dos Governos Estaduais e Municipais, Tribunais Estaduais e Federais, bem como, 

vários setores da economia, terem determinado o retorno dos servidores e empregados 

ao trabalho presencial. 

 

Ou seja, a COPEL não teve pressa em realizar o retorno. 

 

E por qual motivo? E a resposta é uma só, garantir um retorno 

seguro do seu corpo funcional ao trabalho presencial, mitigando qualquer risco de 

contágio pelo COVID-19. 
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As tratativas para o retorno presencial foram acompanhadas por 

todos os Sindicatos, em reuniões específicas realizados ao longo da pandemia, onde as 

medidas e estratégias adotadas eram apresentadas e esclarecidas. 

 

Além disso, a COPEL não optou por um retorno presencial 

simplesmente, como realizado pelos demais setores da economia, inclusive, outras 

empresas públicas e privadas. 

 

Após estudos, e consulta aos empregados, a COPEL optou por 

um regime hibrido de trabalho, onde os empregados, dependendo da área onde atuam, 

poderão laborar alguns dias de forma remota e outros presencialmente. 

 

Para adoção deste sistema deverá o Sindicato representativo de 

cada categoria assinar um Acordo Coletivo de Trabalho - ACT específico para tal fim, 

com posterior adesão do empregado ao sistema hibrido e assinatura do aditivo do 

contrato de trabalho, com assistência do ente sindical. 

 

E o sistema em questão viabilizará o labor de forma remota desde 

04 (quatro) dias até 01 (um) dia. 

 

Esse sistema permitirá aos empregados gozarem dos benefícios 

do trabalho remoto, bem como permitirá a empresa manter a sinergia obtida na interação 

do seu corpo funcional. 

Mas de forma especial neste momento da pandemia, a adoção do 

trabalho hibrido evitará qualquer possibilidade de aglomerações nos dias em que o labor 

ocorrer  de forma presencial. 

 

Assim, sustentar que a COPEL não está preocupada com a saúde 

de seus empregados é uma inverdade. 

 

b) A adoção do trabalho de forma hibrida foi uma decisão de 

gestão empresarial da empresa, principalmente em razão de que a última liminar que 

impedia o retorno de forma presencial, ao menos parcialmente, tinha data para perder a 

sua vigência, no caso, o dia 31/12/2021. 
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A decisão em questão foi proferida nos autos n.º 0000425-

49.2020.5.09.0002 em data de 13/10/2021, sendo que todos os Sindicatos tinham ciência 

do prazo em questão desde outubro, e não interpuseram nenhuma medida de urgência a 

fim de alterar esta data. 

 

E a fixação do término de vigência da liminar tinha como objetivo 

mobilizar a empresa e os sindicatos. 

 

A COPEL, conforme abordado anteriormente, preparou-se para o 

fim da liminar, tendo estruturado um trabalho hibrido, que diga-se de passagem teve a 

adesão da maioria dos sindicatos representativos das categorias dos empregados, ou 

seja, das 17 entidades sindicais, 11 já assinaram, sendo que estes representam 70% do 

quadro. 

 

Já os Sindicatos Impetrantes, não se mobilizaram, não se tendo 

conhecimento se levaram as bases a consulta sobre a adesão ao trabalho híbrido, tendo 

optado por ingressar com uma medida judicial logo no início do recesso judiciário, a fim 

de obter, indiretamente, a postergação de uma liminar que teria data para acabar e que já 

tinham ciência desde outubro/2021. 

 

Pergunta-se: Qual postura deve ser chancelada? Da empresa que 

sabendo do fim da liminar, estruturou um retorno de forma segura? Ou dos Sindicatos 

Impetrantes, que mesmo sabendo do término da vigência da liminar, nada fizeram? 

 

Evidentemente, a boa-fé da COPEL deve prevalecer, pois a 

fórmula encontrada, o trabalho híbrido, visa criar um ambiente favorável para todos, 

empresa e empregados, bem como, tem como premissa garantir a segurança e saúde 

destes. 

 

c) Realizadas tais considerações iniciais, passa a COPEL a 

impugnar todas as alegações apresentadas pelos Sind icatos Impetrantes nas 

razões do mandado de segurança . 
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3 – DA EXISTÊNCIA DE DIALÓGO PERMANENTE COM OS SIND ICATOS NO CURSO 

DA PANDEMIA DO COVID-19 E DO PLANO DE RETORNO.  

 

a) Eméritos Julgadores, ao contrário do alegado pelos Sindicatos 

Impetrantes, no curso de toda a pandemia do Covid-19 houve um constante diálogo com 

a COPEL, inclusive, com reuniões específicas para tratar do tema. 

 

Assim, em razão deste canal de comunicação aberto com os 

sindicatos, foram apresentados os dados de acompanhamento, tirando dúvidas e 

avaliando sugestões que se apresentam periodicamente em reuniões que são realizadas 

semanalmente. Durante todo esse tempo, a empresa vem apresentando aos sindicatos o 

acompanhamento dos cenários no âmbito estadual, municipal e federal, sendo este 

acompanhamento uma das principais premissas para as deliberações sobre o plano de 

retorno. 

 

A seguir elencamos as principais ações realizadas nos últimos 

meses com foco na preparação para o retorno, a saber: 

 

• A data de previsão de retorno ao trabalho presencial foi 

comunicada aos sindicatos no dia 20.09.2021, em reunião 

semanal realizada com as entidades sindicais para 

acompanhamento das ações sobre o Covid-19. No dia 

23.09.2021, foi enviada, por e-mail, a CIRCULAR-

050/2021, a qual formalizava a previsão de retorno. (e-mail 

e circular) ;  

 

• Na 3ª Reunião Quadrimestral, realizada em 11.11.2021, a 

COPEL apresentou aos sindicatos a proposta de 

teletrabalho, sendo a apresentação e minuta do ACT 

Teletrabalho enviadas por e-mail no dia 17.11.2021. (ata e 

lista de presença) ; 

 

• Atendendo a solicitação do CSEC foram realizadas reuniões 

nos dias 25 e 29.11.2021, para esclarecimentos a respeito 

do teletrabalho. (convites reunião) ;  
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• No dia 14.12.2021 foi realizada reunião entre a COPEL e 

sindicatos para apresentação do Plano de Retorno, sendo 

a apresentação e minuta da circular encaminhadas no 

mesmo dia aos sindicatos, com prazo até dia 16.12.2021 

para manifestação das entidades sindicais. O Plano de 

Retorno foi elaborado considerando medidas de prevenção 

como: intensificação da limpeza, instalação de divisórias 

de acrílico, orientações sobre distanciamento, 

disponibilização de álcool 70%, reforço sobre a utilização 

de máscara, incentivo da vacinação, entre outras ações 

focadas em oferecer um ambiente cada vez mais seguro. 

Além de abranger as orientações de segurança, o Plano 

de Retorno também prevê o contínuo monitoramento dos 

casos e a manutenção do protocolo de testes para casos 

sintomáticos. (convites reunião e e-mail enviado) ; 

 

• No dia 17.12.2021 a COPEL enviou resposta aos ofícios de 

01, 10 e 15 de dezembro de 2021 enviados pelo CSEC. 

 

Assim, é um absurdo, para não se dizer mentirosa, a  alegação 

lançada na exordial pelos Sindicatos Impetrantes, d e que não houve preparação ou 

diálogo por parte da COPEL ao estabelecer o retorno  ao trabalho de forma 

presencial, em regime hibrido . 

 

b) E a prova do efetivo diálogo com as atividades s indicais foi 

que a proposta da implantação do trabalho híbrido t eve expressiva adesão, bem 

como, dos 17 Sindicatos, apenas os 3 impetrantes aj uizaram ação judicial 

questionando o retorno, ou seja, para os sindicatos  que representam pelo menos 

70% da base da Copel, a negociação existiu e foi ef etiva. 

 

Nunca é demais lembrar que o trabalho em home office foi uma 

das iniciativas tomadas pela Companhia visando a segurança e prevenção da saúde de 

seus profissionais desde março/2020. Considerando a redução dos casos na Companhia, 

bem como no estado do Paraná, e o avanço da vacinação, já estamos com 80% de 

empregados com o esquema vacinal completo, sendo que em relação a primeira dose 
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atingimos um percentual de 95,9%, a empresa compreendeu que há possibilidade de 

voltar, mas mantendo parte de seus profissionais em casa, seguindo sempre o princípio 

de tomada de decisão de forma equilibrada, cadenciada e buscando a saúde e 

segurança de seus profissionais em primeiro plano.  

 

O Acordo Coletivo de Trabalho – ACT do programa de home office 

já contou com a aprovação da maioria dos sindicatos que representam os empregados 

da COPEL, conforme pode ser observado na tabela a seguir. 

 

Agrup. Sigla Sindicato Assinatura e data 
Quantidade 

empregados 

Percentual do 

quadro 

CSMEC 

SINDASP Sindicato dos Assistentes Sociais do Paraná 

Ok. Abrangidos 

por outra 

representação 

9 0,14% 

SINDELPAR 

Sindicato dos Trabalhadores nas 

Concessionárias de Energia Elétrica e 

Alternativa no Estado do Paraná 

Assinado (15/12) 1.000 15,64% 

SINDENEL 

Sindicato dos Empregados em 

Concessionárias dos Serviços de Geração, 

Transmissão, Distribuição e Comercialização 

de Energia Elétrica de Fontes Hídricas, 

Térmicas ou Alternativas de Curitiba 

Assinado (30/11) 1.542 24,12% 

SINDESPAR 

Sindicato dos Trabalhadores, Desenhistas 

Técnicos, Artísticos, Industriais, Copistas, 

Projetistas Técnicos e Auxiliares do Estado do 

Paraná 

Ok. Abrangidos 

por outra 

representação 

17 0,27% 

SINTEC 
Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível 

Médio do Estado do Paraná 
Assinado (02/12) 1.478 23,12% 

SINTESPAR 
Sindicato dos Técnicos de Segurança do 

Trabalho no Estado do Paraná 
Assinado (26/11) 56 0,88% 

CSEC 

SENGE 
Sindicato dos Engenheiros no Estado do 

Paraná 
pendente 632 9,89% 

SINDEL 

Sindicato dos Trabalhadores nas 

Concessionárias de Energia Elétrica e 

Alternativa de Londrina e Região 

pendente 398 6,23% 

SINEL 

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas 

Concessionárias de Energia Elétrica de 

Fontes Hídricas, Térmicas ou Alternativas de 

Ponta Grossa 

pendente 185 2,89% 

STEEM 

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas 

de Energia Elétrica de Maringá e Região 

Noroeste do Paraná 

pendente 516 8,07% 

STIECP 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

de Energia Hidro e Termoelétrica e de Fontes 

Alternativas de Cornélio Procópio e Região 

pendente 106 1,66% 

Minoritário 

SICONTIBA Sindicato dos Contabilistas de Curitiba pendente 112 1,75% 

SINAEP Sindicato dos Administradores do Paraná Assinado (15/12) 140 2,19% 

SINAP 
Sindicato dos Advogados do Estado do 

Paraná 
Assinado (13/12) 84 1,31% 

SINDECON Sindicato dos Economistas do Paraná Assinado (02/12) 52 0,81% 

SINEFI 

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas 

de Produção, Transmissão e Distribuição de 

Energia Elétrica de Fontes Hídricas, Térmicas 

e Alternativas de Foz do Iguaçu 

Assinado (17/12) 41 0,64% 

SINSEPAR 
Sindicato das Secretárias e Secretários do 

Estado do Paraná 
Assinado (07/12) 24 0,38% 
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Ou seja, das 17 entidades sindicais representantes dos 

profissionais da Companhia, 11 entidades, que repre sentam 70% dos profissionais, 

já aprovaram o ACT Teletrabalho, estando pendente a inda entidades, que 

representam os 30% restantes .  

 

Inclusive, os Sindicatos Impetrantes representam ap enas 

24,19% do quadro da COPEL . 

 

c) Assim, face aos argumentos lançados, constata-se  que cai 

por terra as alegações de falta de diálogo da COPEL  com as entidades sindicais, 

bem como, a ausência de preparação para o retorno d o trabalho presencial, a ser 

realizado de forma híbrida . 

 

4 – DO QUADRO EPIDEMIOLOGICO NO ESTADO E AS MEDIDAS  ADOTADAS PELA 

COPEL PARA GARANTIR A SEGURANÇA E SAÚDE DO SEU CORP O FUNCIONAL  

 

a) Como já salientado, desde o início da pandemia, a COPEL tem 

adotado todas as medidas de prevenção à contaminação do Covid-19, seguindo as 

orientações dos órgãos oficiais de Saúde, estando atenta, portanto, durante toda a 

pandemia, à tendência epidemiológica no Paraná e na COPEL, ao avanço da vacinação 

e aos decretos e resoluções federais, estaduais e municipais.  

 

Considerando o aumento progressivo da cobertura vacinal da 

população contra Covid-19 no Estado e na Companhia e a tendência epidemiológica de 

estabilidade e redução dos casos, conforme os Boletins de Informe Epidemiológico da 

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – SESA, conforme gráfico a seguir, a 

Companhia decidiu pelo retorno presencial dos empregados a partir de 03/01/2022. 

 

No gráfico a seguir, demonstra-se uma das informações 

acompanhadas semanalmente com os sindicatos, que se refere à redução da média 

móvel de casos do estado do Paraná. 
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E nos gráficos a seguir, demonstra-se o acompanhamento dos 

números de casos na COPEL, considerando a média de casos por semana e a média de 

número de casos novos por semana: 

 

 
 

Ou seja, a tomada de qualquer decisão no âmbito da COPEL 

terá como norte o quadro epidemiológico, as diretri zes fixadas pelos órgãos 

públicos, as necessidades da empresa, e principalme nte, a segurança e saúde do 

seu quadro de empregados . 

 

Oportuno consignar que a nova variante (Omicron), não ensejou a 

adoção de quaisquer medidas restritivas que envolvam fechamento de atividades 
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empresariais ou mesmo do retorno das aulas presenciais no próximo ano, razão pela 

qual não pode ser utilizado como fundamento para obstar o retorno programado pela 

COPEL. 

 

Inclusive, segundo a Agência de Notícias do Estado do Paraná 

(https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Sete-casos-suspeitos-da-variante-Omicron-sao-

descartados-no-Parana) e Portal Paraná (https://paranaportal.uol.com.br/cidades/curitiba-

rmc-litoral/huculak-curitiba-variante-omicron-alerta/) não existem casos da variante 

Omicron em nosso Estado até a presente data.  

 

b) Ademais, é importante salientar que a maioria, para não falar 

na totalidade, das medidas restritivas no âmbito estadual e municipal foram revogadas. 

 

Os servidores do Executivo Estadual do Paraná tiveram o seu 

retorno presencial determinado, sendo que o TJPR afirmou a legalidade da decisão. 

 

Já os três municípios que fazem parte da base dos Sindicatos 

Impetrantes, Londrina (Sindel), Maringá (Steem) e Paraná (engenheiros – Senge), já 

determinaram o retorno dos seus servidores ao trabalho presencial, conforme 

documentação que acompanha esta manifestação. 

 

E nunca é demais lembrar que o próprio Judiciário Estadual 

determinou a retomada de seus servidores de forma presencial, bem como, este Tribunal 

Regional do Trabalho da 9.ª Região, além de grandes empresas privadas do Estado do 

Parná. 

 

Inclusive, outra estatal paranaense, a SANEPAR, teve o retorno 

presencial judicializado, sendo confirmada a legalidade do retorno, conforme decisão 

proferida nos autos de Mandado de Segurança n.º MS 0001149-25.2021.5.09.0000 que 

tramitou nesta Corte, conforme consta na decisão transcrita pelo juiz de primeiro grau 

que indeferiu inicialmente a liminar pleiteada pelos Sindicatos Impetrantes.  

 

Assim, constata-se que a COPEL foi extremamente zel osa 

com a saúde e segurança do seu quadro funcional, po is manteve a grande maioria 

em trabalho integralmente remoto até a presente dat a, sendo que está em 
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implantação o trabalho híbrido . 

 

c) E por fim, Eméritos Julgadores, não se pode desconsiderar os 

gastos realizados pela empresa no curso da pandemia, bem como, a fim de viabilizar a 

implantação do sistema hibrido de trabalho. 

 

Tais custos giram na ordem de R$ 1.207.877,53, apenas com as 

medidas necessárias para o trabalho híbrido, sendo que até novembro de 2021 a COPEL 

gastou o valor de R$ 874.679,65 com testes de Covid-19. 

 

Evidentemente, tratam-se de gastos decorrentes do risco da 

atividade empresarial exercida pela COPEL, mas deve ser considerado como elemento 

para comprovar a preocupação da empresa com seus empregados e em especial, com a 

saúde destes. 

 

d) E por fim, deve ser salientado que em 21/12/2021 , a COPEL 

regulamentou o retorno do trabalho presencial no di a 03/01/2020, através da 

Circular nº 71/2021, exigindo a comprovação de vaci nação dos empregados, de 

testagem periódica e obrigatória pelos empregados q ue por algum motivo não se 

vacinaram, inclusive com aplicação de medidas admin istrativas, bem como, a 

manutenção das gestantes no regime de teletrabalho . 

 

Eis os trechos da circular: 
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Além disso, elencaram e reforçaram uma série de med idas 

que devem ser adotadas pelos empregados ao trabalha rem presencialmente . 
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e) Deve ser destacado, ainda, que a COPEL construiu  um 

plano de retorno ao trabalho presencial, sendo adot adas várias medidas para evitar 

aglomerações, bem como, reduzir o risco de qualquer  contágio. 

 

Os sindicatos falam em mais de 3.000 em Curitiba no Km3, sendo 

que o número real é 1.851 empregados, sendo que já está previsto na reforma realizada 

no polo em questão o distanciamento de no mínimo 1 metro de distância entre cada 

colaborador, bem como, a utilização de acrílico para dividir as áreas.  

 

Além disso, o Km3 tem 18.000 m2, ou seja, estamos falando em 

média 20,8 m2 por empregado. 

 

Inclusive, o material que acompanha a presente manifestação 

demonstra como ficou o polo Km3 após a reforma realizada. 

 

Isso sem falar nas demais medidas obrigatórias, como utilização 

de álcool em gel e utilização de máscaras nas dependências da empresa. 

 

f) Assim, mais do que comprovado o cuidado da COPEL  com 

seus empregados, inclusive, com o retorno ao trabal ho presencial, que será 

realizado de forma híbrida . 
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5 – DAS PECULIARIDADES ENVOLVENDO OS SINDICATOS IMP ETRANTES. 

EMPREGADOS QUE JÁ SE ENCONTRAM EXERCENDO ATIVIDADE PRESENCIAL 

EM RAZÃO DA FUNÇÃO DESEMPENHADA 

 

Os três Sindicatos Impetrantes, que respondem por menos de 

25% do quadro da COPEL, já possuem vários empregados trabalhando de forma 

presencial, mesmo antes do retorno que está programado para o próximo dia 03/01/2022. 

 

O SINDEL, STEEM e SENGE representam os eletricistas, 

leituristas e engenheiros da COPEL nas suas respectivas bases, ou seja, maioria das 

funções que continuaram a laborar de forma presencial no curso da pandemia, já que são 

atividades essenciais para o negócio da empresa, uma vez que garantem a estabilidade 

do sistema elétrico (eletricistas) e permitem a cobrança da energia consumida 

(leituristas), bem como, alguns engenheiros que também exercem atividades essenciais. 

 

E vamos aos números Eméritos Julgadores, colocando como 

exemplo o polo do Km3 citado na exordial. 

 

Os sindicatos falam em mais de 3.000 empregados em Curitiba, 

sendo que o número real é 1.851 no polo do Km3.  

 

Mas vejamos os empregados que já se encontram trabalhando de 

forma presencial nos Sindicatos Impetrantes e aqueles que são elegíveis ao teletrabalho. 

 

  

 

Lembramos que os empregados, por sindicato, que estão 

trabalhando de forma presencial são aqueles identificados como atuantes em atividades 

essenciais. 
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Em relação ao SENGE temos a seguinte situação, levando-se em 

consideração um total de 632 empregados: 

 

- 258 em atividades essenciais, trabalhando presencialmente; e 

 

- 560 elegíveis para o Home Office em sistema híbrido, lembrando 

que o SENGE responde por engenheiros em todo o Estado do Paraná.  

 

Já em relação ao SINDEL, temos a seguinte situação, levando-se 

em consideração um total de 398 empregados: 

 

- 258 em atividades essenciais, trabalhando presencialmente; e 

 

- 118 elegíveis para o Home Office em sistema híbrido, lembrando 

que o SINDEL possui a sua base somente em Londrina e região.  

 

E por fim, em relação ao STEEM, cuja base é Maringá e região, 

eis a situação em relação aos empregados que já estão em trabalho presencial e outros 

que ficaram no sistema híbrido de um total de 516: 

 

- 373 em atividades essenciais, trabalhando presencialmente; e 

 

- 126 elegíveis para o Home Office em sistema híbrido.  

 

Apenas para contextualizar Eméritos Julgadores, o SINDENEL, 

cuja base territorial é a capital Curitiba, representando 24,12% do quadro, abrangendo, 

também, eletricistas e leituristas, não questionou o retorno ao trabalho presencial e 

assinou os Acordos Coletivos de Trabalho para adoção do trabalho híbrido. 

 

É a mesma situação do SINDELPAR, que representa 15,64%.  
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Assim, não se justifica a irresignação dos Sindicat os 

Impetrantes, pois além de representar menos de 25% do quadro, boa parte das 

funções que representam já estão trabalhando de for ma presencial  por serem 

atividades essenciais.  

 

6 – DA QUESTÃO DO PROCEDIMENTO PARA O RETORNO AO TR ABALHO 

PRESENCIAL  

 

Eméritos Julgadores, apesar da COPEL sempre ter mantido 

diálogo com os Sindicatos durante o enfrentamento da pandemia, bem como, para 

implementar todas as medidas, inclusive, o trabalho hibrido, não se pode acolher o 

pedido formulado na exordial de que o retorno ao trabalho presencial ocorra após a 

celebração de Acordo Coletivo de Trabalho específico com os sindicatos. 

 

Afinal de contas, os empregados da COPEL foram contratados 

para trabalharem presencialmente, sendo que em razão da pandemia, a empresa adotou 

o trabalho remoto como ferramenta para garantir a integridade do seu corpo funcional. 

 

Assim, a rigor, não há necessidade de celebração de Acordo 

Coletivo de Trabalho específico para o simples retorno ao trabalho presencial, uma vez 

que se trata de questão afeta a gestão empresarial, que deverá estar alinhada com as 

decisões governamentais, que atualmente liberam a realização do trabalho presencial, 

inclusive, permitindo festividades e amplo funcionamento de atividades. 

 

Entretanto, a COPEL tomou o cuidado de negociar com os 

sindicatos a implementação do trabalho hibrido, já que implica na modificação do contrato 

de trabalho individual dos empregados, conforme já salientado anteriormente. 

 

Ademais, o parágrafo 2.º do art. 75-C da CLT não exige 

apresentação de plano de retorno ou negociação coletiva para o retorno ao trabalho 

presencial, sendo tal decisão parte do poder diretivo da empresa: 
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Art. 75-C.  A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá 
constar expressamente do contrato individual de trabalho, que 
especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. 
              (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)         (Vigência) 
§ 1o  Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de 
teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em 
aditivo contratual.                   (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017)         (Vigência) 
§ 2o  Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o 
presencial por determinação do empregador, garantido prazo de 
transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo 
contratual.                   (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017)         (Vigência) 
 

Portanto, não pode prosperar a alegação de que o re torno 

deve ser precedido de formalização de Acordo Coleti vo de Trabalho - ACT 

específico, sob pena de violação do princípio da li vre iniciativa (art. 170 da CF) . 

 

7 – DA QUESTÃO ENVOLVENDO A NECESSIDADE DA RETOMADA  DAS 

ATIVIDADES DE FORMA PRESENCIAL  

 

A continuidade da pandemia por tanto tempo acaba por gerar a 

impressão que algumas atividades podem ser realizadas de forma remota 

indefinidamente. 

 

Tal conclusão não é verdadeira, não existindo prova nos autos 

que a sustentem. 

 

O trabalho remoto realizado por força da pandemia decorre do 

caráter emergencial da questão sanitária apresentada, sendo que a necessidade de 

interação presencial dos membros da equipe como forma de reforçar a sinergia e obter 

ganhos de escala pela empresa é fator que deve ser considerado. 

 

Apesar dos recursos tecnológicos permitirem o diálogo entre a 

chefia e equipe, bem como, entre esses, eventual reunião presencial dos membros tem 

permitido o estreitamento de laços que vão impactar na produtividade. 

 

Assim, neste momento da pandemia, onde os índices são 

baixíssimos, com a retirada das medidas restritivas, o retorno do trabalho presencial, em 

formato hibrido, é a forma de aplicar o princípio da proporcionalidade a relação laboral, já 
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que viabiliza a segurança do empregado e permite a empresa garantir a sua 

produtividade. 

 

É importante destacar ainda a sobrecarga e pressão que os 

empregados que estão realizando as suas atividades presenciais estão sentindo em 

razão da manutenção irrestrita e indefinida dos empregados em teletrabalho, mais um 

motivo pelo qual a empresa determinou o retorno presencial híbrido. Tal alegação pode 

ser evidenciada a partir de prints de manifestação dos empregados nas redes sociais em 

relação à notícia da suspensão do retorno presencial (os prints na sua totalidade 

seguem em anexo ): 

 

 

  

Os prints também revelam que a base e os Sindicatos Impetrantes 

não estão em sintonia com relação à demanda ajuizada, tanto que criticam a atuação dos 

referidos Sindicatos. 
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Portanto, não pode a liminar ser deferida apenas co m a 

conclusão, sem lastro probatório, de que a manutenç ão das atividades de forma 

remota não causam prejuízos as atividades da empres a, pois estão causando 

prejuízos para a empresa, aos empregados que realiz am as atividades essenciais e 

a estão exercendo de forma presencial, bem como, à sociedade paranaense que 

depende da entrega de qualidade da energia elétrica  para o desenvolvimento de 

todas as atividades econômicas . 

 

8 – DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A OBTENÇÃO DO WRIT 

 

Eméritos Julgadores, não há qualquer ilegalidade na decisão de 

1.º Grau que rejeitou a liminar almejada pelos Sindicatos Impetrantes. 

 

Na realidade, a decisão considerou o quadro atual da pandemia 

no Brasil e Estado do Paraná, o retorno as atividades presenciais em vários segmentos, e 

principalmente o precedente desta Corte no julgamento do caso SANEPAR. 

 

Portanto, a decisão não pode ser considerada teratológica a ponto 

de justificar a impetração de um mandado de segurança. 

 

Na realidade, o presente mandado de segurança acabou por se 

mostrar um artificio dos Sindicatos Impetrantes, que utilizam de forma indevida o Plantão 

Judiciário mediante artifício de urgência fabricada, alteram a verdade dos fatos, ocultam 

informações relevantes, a fim de obter uma indevida liminar no início do recesso 

judiciário, mesmo sabendo há meses que a outra liminar proferida nos autos n.º 0000425-

49.2020.5.09.0002 iria perder a vigência no dia 31/12/2021. 

 

A postura dos Sindicatos Impetrantes não pode ser chancelada. 

 

Assim, uma vez que não padece de qualquer ilegalidade a 

decisão proferido pelo Juízo de 1.º Grau, não há que se falar em concessão da ordem, 

razão pela qual deve ser rejeitado o presente mandado de segurança, com a 

consequente revogação da liminar proferido no seu bojo.  
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9 – CONCLUSÕES  

 

Com base em todos os elementos e argumentos apresentados na 

presente manifestação, devidamente comprovados pela documentação que a 

acompanha, conclui-se: 

 

- o quadro atual da pandemia é ameno em relação ao passado, o 

número de mortes caíram significativamente, há dias em que não 

há internamentos nas UTIs das grandes cidades paranaenses, 

bem como, há vacinação de toda a população com as duas 

doses; 

 

- a nova variante Omicron não impede o retorno as atividades 

presenciais, pois sequer existe a sua confirmação no Paraná, 

sendo que os números da pandemia, em relação as demais 

variantes estão controlados no Estado; 

 

- todos os segmentos tem retomado ao trabalho presencial ou 

estão aptos a retomar, inclusive o TRT9, além de empresas 

públicas e privadas; 

 

- a partir do dia 03/01/2022 a COPEL já implantará o sistema 

de trabalho híbrido, portanto, haverá um rodízio mu ito grande 

de empregados, o que evitará aglomerações em qualqu er 

polo de trabalho . A Copel terá em média 50% do quadro no KM 

(maior polo e sede da empresa), pois podemos ter variações em 

decorrência da flexibilidade que o modelo de teletrabalho permite; 

  

- não há surpresa no retorno presencial eis que no acórdão 

proferido na outra Ação Civil Pública ( autos n.º 0000425-

49.2020.5.09.0002) em outubro de 2021 já havia sido 

estabelecido data prevista para o término daquela l iminar 

para 31/12/2021 e não houve interposição de medida urgente 

pelos Sindicatos a fim de alterar a referida data, aguardando o 

plantão, para tanto ;  
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- a nova Circular prevê a apresentação do comprovan te 

vacinal ou exame periódico e obrigatório de 72 em 7 2 horas, 

sob pena de aplicação de medidas administrativas. R essalta-

se ainda que a COPEL possui um alto índice de empre gados 

vacinados, 95,9% com primeira dose e mais de 80% com ciclo 

completo; 

 

- o Boletim médico da COPEL demonstra o baixo índic e de 

empregados infectados e de mortes ; 

 

- o laudo técnico e médico demonstra que a COPEL es tá em 

plena condições de trabalho para o retorno presenci al; 

 

- as diversas atas de reunião demonstram que os Sin dicatos 

Impetrantes estavam cientes da data de retorno, bem  como, 

da existência de negociação exaustiva entre empresa  e 

sindicatos ; 

 

- a COPEL tem 17 sindicatos e somente 3 ajuizaram a  Ação 

Civil Pública. Inclusive os sindicatos mais represe ntativos 

como o Sindenel e Sindelpar não estão no polo ativo , ou seja, 

somente a minoria questionou a data de retorno, o q ue por 

certo, não representa a maioria dos copelianos e co pelianas ; 

 

- os 3 Sindicatos Impetrantes respondem por 25% do quadro, 

no caso, 1.652, e estão espalhados principalmente e m três 

municípios, Curitiba (O Senge representa os engenhe iros de 

todo o Paraná, mas a maioria está em Curitiba), Lon drina e 

Maringá, sendo que a maior parte dos empregados já está 

trabalhando de forma presencial, já que desenvolvem  

atividades essenciais, como é o caso dos eletricist as, 

leituristas e alguns engenheiros ;  
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- o artigo 75-C, §2º da CLT possibilita a alteração do regime de 

teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, 

garantido o prazo mínimo de 15 dias; 

 

- o precedente desta Corte no caso SANEPAR (MS 0001149-

25.2021.5.09.0000); e 

 

- a ausência de qualquer ilegalidade da decisão de 1.º Grau que 

rejeitou a liminar pleiteada pelos Sindicatos Impetrantes, a qual foi 

devidamente fundamentada. 

 

Face aos argumentos expostos, sob todos os matizes 

jurídicos, os pleitos dos Impetrantes devem ser afa stados, sendo denegada a 

ordem no mandamus.  

 

10 – DA RECONSIDERAÇÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR  

 

Os argumentos levantados pela COPEL na presente manifestação 

são relevantes e devidamente fundamentados, lastreados em provas ora apresentadas. 

 

Os prejuízos para a COPEL são evidentes, pois lhe está sendo 

tolhida a possibilidade de realizar a gestão de seu pessoal, diminuir a sobrecarga dos 

empregados atualmente exercentes das atividades essenciais e presenciais, o exercício 

do seu poder diretivo e o retorno dos empregados às atividades presenciais de forma 

híbrida, apesar de restar comprovado o amplo diálogo com todas as entidades sindicais 

sobre o retorno e a implantação do sistema híbrido de trabalho, que diga-se de passagem 

foi amplamente acolhido por mais de 70% dos sindicatos. 

 

 De outro lado, tem-se a postura desleal dos Sindicatos 

Impetrantes, que distorcem os fatos em seu próprio benefício e omitem informações 

relevantes, a fim de obter a liminar. 

 

Assim, não há outro caminho senão a revogação da pr esente 

liminar, seja em razão dos elementos trazidos pela COPEL, mas principalmente por 

não existir qualquer ilegalidade na decisão de 1.º Grau que rejeitou o pleito . 
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Face aos argumentos expostos, pugna pela revogação da 

liminar obtido no presente writ. 

 

11 – DO PEDIDO 

 

Ante todo o exposto, requer seja reconhecido o pedido de 

reconsideração para revogar a liminar, bem como, pugna-se pelo julgamento de total 

improcedência deste Mandado de Segurança, com a revogação da liminar obtida. 

 

Requer-se também a juntada aos autos dos diversos documentos 

que comprovam as alegações acima mencionadas.   

 

Pede deferimento. 

 

Curitiba, 24 de Dezembro de 2021. 

 

 

Leonardo Santos Bomediano Nogueira 

OAB/PR 33.191 
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COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 
CNPJ nº 76.483.817/0001-20 

COMPANHIA ABERTA 
Registro na CVM nº 1431-1 

 
 

Ata da 3ª Reunião Quadrimestral 2021 
 
 
11.11.2021 
 
Após os cumprimentos, trataram-se os seguintes assuntos: 

1. Pauta Copel 

1.1. Teletrabalho 

Copel apresentou proposta do modelo para teletrabalho. 

Sindicatos solicitam que a Copel avalie a adequação de infraestrutura do 

teletrabalho, referente ao fornecimento de equipamentos de informática, cadeira, 

entre outros. Sindicatos também questionam se a homologação será feita em 

lote ou de forma individual por empregado. Por fim, as entidades sindicais 

solicitam a lista dos empregados em funções elegíveis ao teletrabalho, para que 

esses participem da assembleia sobre o assunto. 

Copel informa que nesse momento não vislumbra viabilidade no atendimento do 

pleito sobre o fornecimento de infraestrutura, considerando que o posto de 

trabalho dos empregados, com a infraestrutura necessária, está preservado no 

local de trabalho. Com relação à homologação, a Copel informa que será 

individual e está abrangida pelo acordo de homologação. 

Não tendo mais pontos a discutir sobre o tema, a Copel enviará aos sindicatos a 

minuta do ACT específico, bem como as documentações complementares para 

avaliação dos sindicatos e posterior assinatura do ACT. Além disso, a Copel 

informa que encaminhará a lista dos empregados elegíveis para providencias, 

conforme estatuto de cada sindicato. 

Programa de Demissão Incentivada 

Copel informa que as adesões do Programa de Demissão Incentivada – PDI 

foram encerradas, tendo 85 adesões na 1ª fase, 14 adesões na 2ª fase, e 410 

adesões na 3ª fase, entre adesões dentro do limite de vagas, excedentes e 

pedidos de exceção recebidos no período de adesão. Assim, o PDI totalizou 509 

adesões, com possibilidade de alguma alteração, conforme confirmações das 

adesões após o envio das documentações e eventuais desistências. 
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Sindicatos questionam se os desligamentos dos pedidos de exceção também 

ocorrerão em fev/2022, e solicitam o envio da lista das adesões por sindicatos, 

com a data prevista de desligamento. 

Copel informa que a princípio todos os desligamentos estão previstos para 

fevereiro, e enviará a lista das adesões por entidade sindical. 

Com relação à venda da Copel Telecom, a Copel informa que elaborou termo 

aditivo aos acordos, retirando o CNPJ da Copel Telecom dos acordos e incluindo 

a Copel Serviços, apenas para ajuste documental. Por isso, solicita que os 

sindicatos avaliem os documentos e providenciem as assinaturas o mais breve 

possível. 

2. Pauta coletivos  

2.1. Troca de seguradora da Fundação Copel / Convênio Fundação 

Copel com Panvel /Centralização do posto de atendimento de Foz 

para Cascavel - fundação Copel 

Copel informa que vai agendar nova reunião para tratar estes assuntos 

específicos que envolvem a Fundação Copel. 

2.2. Licença para acompanhamento de dependentes - ajuste na 

cláusula do ACT 

Sindicatos solicitam ajuste na cláusula de licença para acompanhamento de 

dependentes, para deixar mais claro que o limite de horas considera o período 

do ano fiscal e não o período da vigência do acordo, de 01.10 a 30.09 do ano 

seguinte. 

Copel informa que está de acordo com a sugestão e irá incluir a alteração na 

cláusula no próximo ACT, conforme solicitado. 

2.3. Falta de pessoal vs sobrecarga de trabalho frente ao período 

chuvoso vindouro 

Sindicatos informam que os empregados e terceiros estão sobrecarregados, 

devido a maior frequência de temporais, e acionamento em forças tarefas. A 

sobrecarga gera problemas pessoais, físicos, sociais e psicológicos. Solicitam 

que a Copel avalie possibilidades para resolver essa questão, a fim de evitar 

acidentes de trabalho. 

Copel informa que irá verificar com a área responsável e apresentará 

esclarecimentos na próxima reunião. 

3
2

Inserido ao protocolo 18.358.052-3 por: Ana Dora Sartorio em: 24/11/2021 18:12. As assinaturas deste documento constam às fls. 7a. A autenticidade deste documento
pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 650db6a4f691f6072e33ea1179e0a2c2.

ID. 9e487d8 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - 9e487d8
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122414445044100000046143001
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122414445044100000046143001

Fls.: 389



 

Ata 3ª Reunião Quadrimestral 2021  Página 3 
 

2.4. Manutenção preventiva vs falhas no sistema de distribuição 

Sindicatos informam que identificam falta de manutenção preventiva, com foco 

apenas na manutenção corretiva. A redução do quadro também impacta nesse 

aspecto, pois entendem que não há pessoal suficiente para realizar as 

manutenções preventivas necessárias. 

Copel informa que irá verificar com a área responsável e apresentará 

esclarecimentos na próxima reunião. 

2.5. Acidentes de terceiros (empreiteiras e sociedade) 

Sindicatos informam que houve um acidente fatal com terceirizado 

recentemente. Além desse acidente, outras situações preocupam, pela 

sobrecarga dos profissionais. Informam ainda que os operadores também tem 

trabalhado no limite e que alguns terceirizados não tem qualificação necessária 

para o trabalho. Solicitam providências da Copel para evitar que a saída de 

profissionais sem reposição sobrecarregue mais os empregados que 

permanecem trabalhando. 

Copel informa que irá verificar com a área responsável e apresentará 

esclarecimentos na próxima reunião. 

3. SINEFI 

3.1.  Falta de verba na DIS. 

Sindicatos informam um caso de veículo que apresentou problema e precisava 

de manutenção, mas os empregados foram informados que não seria realizado 

o conserto, devido à falta de verba. Além disso, os carros locados que seriam 

enviados para a cidade permaneceram em Curitiba. 

Copel informa que irá verificar com a área responsável e apresentará 

esclarecimentos na próxima reunião. 

3.2.  Adoecimento dos empregados 

Item já contemplado. 

3.3. Relação da quantidade de empregados que responderam a 

pesquisa da vacina e não vacinou, por entidade 

Item já contemplado, pois a relação já foi encaminhada para as entidades 

sindicais.  

4
2

Inserido ao protocolo 18.358.052-3 por: Ana Dora Sartorio em: 24/11/2021 18:12. As assinaturas deste documento constam às fls. 7a. A autenticidade deste documento
pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 650db6a4f691f6072e33ea1179e0a2c2.

ID. 9e487d8 - Pág. 3

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - 9e487d8
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122414445044100000046143001
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122414445044100000046143001

Fls.: 390



 

Ata 3ª Reunião Quadrimestral 2021  Página 4 
 

3.4. Saúde e segurança  

Sindicatos informam que a Copel faz diversas ações de segurança, porém 

identificam que em algumas análises de acidentes a avaliação visa não 

prejudicar a empreiteira. 

Copel informa que irá verificar com a área responsável e apresentará 

esclarecimentos na próxima reunião. 

3.5. terceirização do atendimento personalizado 

Sindicatos solicitam informações sobre possibilidade de terceirização do 

atendimento personalizado. 

Copel informa que irá verificar com a área responsável e apresentará 

esclarecimentos na próxima reunião. 

3.6. Índices das metas da PLR. 

Sindicatos solicitam atualização dos indicadores da PLR. 

Copel informa que vai apresentará a atualização dos indicadores na próxima 

reunião. 

 

Curitiba, 11 de novembro de 2021. 

 

Pela Copel Holding Pela Copel Holding 
CNPJ - 76.483.817/0001-20 CNPJ - 76.483.817/0001-20 

 

 (assinado eletronicamente) 

 

 (assinado eletronicamente)  

Cassio Vargas Pinto Josiane da Silva O. Santiago 
CPF - 648.446.760-91 CPF - 008.749.199-08 
Superintendente SGG 

 
Gerente DPGG 

 
 

Pela Copel Holding 

 
 

Pela Copel Distribuição 
CNPJ - 76.483.817/0001-20 CNPJ - 04.368.898/0001-06 

 
 (assinado eletronicamente) 

 
 (assinado eletronicamente)  

  
Patricia Dittrich F. Diniz Fabiano Nezello 
CPF - 032.791.579-00 CPF - 019.335.149-81 

Gerente NDTR Gerente DGID 
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Pela Copel Geração Pela Copel Telecomunicações 
CNPJ - 04.370.282/0001-70 CNPJ - 04.368.865/0001-66 

 

 (assinado eletronicamente) 

  

(assinado eletronicamente)  

Silvia Cristina de Oliveira da Rocha Katia de Fatima Antonio 
CPF – 873.527.299-68 CPF - 755.572.159-72 

Gerente VAGG Gerente DPPS 
  
 

Pelo SINDELPAR  Pelo SINTEC  
CNPJ - 84.891.589/0001-55  CNPJ - 80.377.336/0001-07  

 
 (assinado eletronicamente) 

  
(assinado eletronicamente)  

 
Paulo Sérgio dos Santos  

 
Gerson Luiz Faedo  

CPF - 882.787.788-68  CPF - 396.187.229-53  
Diretor Presidente  Diretor Presidente  

  
   

  

Pelo SINTESPAR  Pelo SINDESPAR  
CNPJ - 76.085.893/0001-87  CNPJ - 76.882.869/0001-79  

  
(assinado eletronicamente) 

 (assinado eletronicamente)  

    
Adir de Souza Jorge Luiz Piotto  

CPF - 274.113.389-15 CPF - 109.500.281-34  
Diretor Presidente Tesoureiro  

    
    

Pelo SINAEP  Pelo STEEM  
CNPJ - 77.974.434/0001-17  CNPJ - 80.893.035/0001-36  

     
 (assinado eletronicamente)  (assinado eletronicamente)  

 
Felipe José Vidigal dos Santos  

 
Claudeir Fernandes  

CPF – 271.707.647-68  CPF - 527.330.769-49  
Diretor Presidente  Diretor Presidente  

  
  

    

Pelo SINDENEL  Pelo SENGE  
CNPJ - 01.295.051/0001-50  CNPJ - 76.684.828/0001-78   

    

 (assinado eletronicamente)  (assinado eletronicamente)  

 
Alexandre Donizete Martins  

 
Leandro Jose Grassmann  

CPF - 462.359.069-00  CPF - 849.203.009-72  
Diretor Presidente  Diretor Presidente  
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Pelo SINDEL  Pelo STIECP  
CNPJ - 01.011.244/0001-32  CNPJ - 01.124.499/0001-01  

 
 (assinado eletronicamente) 

 
 (assinado eletronicamente)  

    
Sandro Adão Ruhnke  Valdemir Meiado Romero 
CPF -641.419.509-04  CPF - 705.196.259-00 

Diretor Presidente  Diretor Presidente  
  

  
 

Pelo SINEL  Pelo SICONTIBA  
CNPJ - 03.690.095/0001-00  CNPJ - 76.686.963/0001-52  

 
 (assinado eletronicamente) 

  
(assinado eletronicamente)  

    
Jimi Helio Ferreira  Juarez Tadeu Morona Filho   

CPF - 437.720.729-68  CPF - 016.350.069-02 
Diretor Presidente  Diretor Presidente  

    
    

Pelo SINAP  Pelo SINDECON  
CNPJ - 81.172.900/0001-18  CNPJ - 77.086.684/0001-10  

 
 (assinado eletronicamente) 

 
 (assinado eletronicamente)  

  
Vitor Hugo Paes Loureiro Filho  Odisnei Antônio Bega  

CPF - 436.944.119-68  CPF - 184.147.299-91  
Diretor Presidente  Diretor Presidente  

  
    

Pelo SINSEPAR  Pelo SINDASP  
CNPJ - 80.328.370/0001-91  CNPJ - 77.948.727/0001-20  

  
(assinado eletronicamente) 

 
 (assinado eletronicamente)  

    
Neuralice Cesar Maina  Kristiane Plaisant Marcon  
CPF - 209.978.509-06  CPF – 032.451.589-80  

Diretora Presidente  Diretora Presidente  
  

    
Pela FENATEMA  Pelo SINEFI 

CNPJ - 62.286.034/0001-41  CNPJ – 01.437.126/0001-90  
 

 (assinado eletronicamente) 
 (assinado eletronicamente)  

  
 

Alexandre Donizete Martins  Paulo Henrique Guerra Zuchoski 
CPF - 462.359.069-00  CPF – 633.765.040-91 

Vice-Presidente  Diretor Presidente 
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NOME ENTIDADE PRESENÇA
Adir Gnoatto SICONTIBA
Airton Lima dos Santos SINDENEL Presente

Alexandre Donizete Martins SINDENEL Presente

Aloísio Merlin SINAEP

Ana Dora Sartorio COPEL Presente

Ana Letícia Feller COPEL

Carlos Guerra Lima COPEL

Carlos Roberto Bittencourt SENGE

Cassio Vargas Pinto COPEL Presente

Cladiovan Ruy de Oliveira SINDELPAR

Claudeir Fernandes STEEM Presente

Cristiano D'Angelo Sekula SINDELPAR

Dalmo Luis Borba COPEL

Denise Merino SINDENEL

Denise Scoparo Penitente SINAP

Edgard Jankowski SINDEL

Edimo Luiz Machado SINDELPAR

Erick Cardoso Hasselmann Motter COPEL

Eusebio José Conchi SINEFI

Fabiano Camargo da Silva DIEESE

Fabiano Nezello COPEL

Fernanda Cagol de Almeida COPEL

Gerson Luiz Faedo SINTEC

Hemerson Luiz Barbosa Pedroso COPEL

Itamar Pinto Paz COPEL

Ivan Oliveira Soares STIECP

Jennifer Reid Arcain COPEL

Jimi Helio Ferreira SINEL

João Carlos Fassina SINTESPAR

Jonas Braz STEEM Presente

José Valdomiro Pedroso SINDELPAR

Josiane da Silva Oliveira Santiago COPEL

Juarez Tadeu Morona Filho SICONTIBA

Kalil Karam Netto SINDECON

Katia de Fatima Antonio COPEL Presente

Kristiane Plaisant Marcon SINDASP

Larissa de Moraes Goncalves COPEL

LISTA DE PRESENÇA 3ª REUNIÃO QUADRIMESTRAL
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NOME ENTIDADE

Leandro Grassmann SENGE Presente

Luis Eduardo Reway Nunes SINDENEL Presente

Luiz Tomaz SINTEC Presente

Marcos Meneghin STEEM Presente

Marcos Paulo Boaventura S Rezende COPEL

Maria Izabel Ienkot Kuzma COPEL Presente

Mariangela Teles Higuchi COPEL Presente

Marisa Caparica SINDENEL

Mauricio Candido de Mello COPEL

Neuralice Cesar Maina SINSEPAR

Ney Daniel SINAP

Odisnei Antônio Bega SINDECON

Oneil Schlemmer COPEL

Patricia Dittrich Ferreira Diniz COPEL Presente

Patricia Maeso SINDELPAR

Paulo Henrique Guerra Zuchoski SINEFI

Paulo Sérgio dos Santos SINDELPAR Presente

Regine Baptista Venturi COPEL

Ricardo Weber SICONTIBA

Roberto Bispo dos Santos SINEFI Presente

Roberto Salvatti SINDESPAR

Rogério Kormann SINDELPAR

Ronaldo Bosco Soares COPEL

Rosemary Brisola Vieira SINSEPAR

Sandro Adão Ruhnke SINDEL Presente

Sergio Roberto Biss SINDECON

Ubirajara Antonio Pinto SICONTIBA Presente

Valdeci Luiz da Silva STIECP

Valdemir Meiado Romero STIECP

Wilson Leite de Morais SINDEL

Silvia Cristina de Oliveira Rocha COPEL Presente

Edgard Montanarin SINAEP Presente
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Convite reunião solicitada pelo CSEC

Rela��es Sindicais Copel <relacoessindicais@copel.com>
Seg, 22/11/2021 09:34
Para:  sindicatosindel@hotmail.com <sindicatosindel@hotmail.com>; sandro adao ruhnke <sandro.ruhnke@yahoo.com.br>; edgardjankowski@hotmail.com
<edgardjankowski@hotmail.com>; STIECP - Sindicato dos Eletricitários de Cornélio Procópio e Região <stiecp@stiecp.org.br>; Valdemir Meiado Romero
<romero@copel.com>; Valdemir Romero <valdemiromero@gmail.com>; sinel-pgo@hotmail.com <sinel-pgo@hotmail.com>; jimi.ferreira@hotmail.com
<jimi.ferreira@hotmail.com>; STEEM <steem@wnet.com.br>; Claudeir Fernandes <claudeirsteem@hotmail.com>; steem.org@gmail.com <steem.org@gmail.com>;
brazjonas@bol.com.br <brazjonas@bol.com.br>; meneghinadv@hotmail.com <meneghinadv@hotmail.com>; senge-pr@senge-pr.org.br <senge-pr@senge-
pr.org.br>; negociacao@senge-pr.org.br <negociacao@senge-pr.org.br>; Leandro Grassmann <leandro@senge-pr.org.br>; ciceromartinsjr
<ciceromartinsjr@gmail.com>
Cc:  Fernanda Cagol De Almeida <fernanda.cagol@copel.com>; Josiane Da Silva Oliveira Santiago <josiane.santiago@copel.com>; Cassio Vargas Pinto
<cassio.pinto@copel.com>; Ana Dora Sartorio <ana.sartorio@copel.com>; Pamela Vilma Suzin <pamela.suzin@copel.com>; Maria Izabel Ienkot Kuzma
<maria.izabel@copel.com>; Fabiano Nezello <fabiano.nezello@copel.com>; Mariangela Teles Higuchi <mariangela.higuchi@copel.com>; Katia De Fatima Antonio
<katia@copel.com>; Silvia Cristina De Oliveira Da Rocha <scrocha@copel.com>; Ana Leticia Feller <alfeller@copel.com>; Patricia Dittrich Ferreira Diniz
<patricia.ferreira@copel.com>

  
  

 

 

 
Prezados(as),
                                                                                                                     
Convidamos para a reunião solicitada pelo CSEC, a realizar-se em:
Data: 23/11/2021
Horário:15h30 às 17h00

Segue abaixo o link para acesso à reunião via Teams:
Link Reunião 

Atenciosamente,

Relações Sindicais
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Convite reunião solicitada pelo CSEC (continuação)

Rela��es Sindicais Copel <relacoessindicais@copel.com>
Qui, 25/11/2021 18:11
Para:  sindicatosindel@hotmail.com <sindicatosindel@hotmail.com>; sandro adao ruhnke <sandro.ruhnke@yahoo.com.br>; edgardjankowski@hotmail.com
<edgardjankowski@hotmail.com>; STIECP - Sindicato dos Eletricitários de Cornélio Procópio e Região <stiecp@stiecp.org.br>; Valdemir Meiado Romero
<romero@copel.com>; Valdemir Romero <valdemiromero@gmail.com>; sinel-pgo@hotmail.com <sinel-pgo@hotmail.com>; jimi.ferreira@hotmail.com
<jimi.ferreira@hotmail.com>; STEEM <steem@wnet.com.br>; Claudeir Fernandes <claudeirsteem@hotmail.com>; steem.org@gmail.com <steem.org@gmail.com>;
brazjonas@bol.com.br <brazjonas@bol.com.br>; meneghinadv@hotmail.com <meneghinadv@hotmail.com>; senge-pr@senge-pr.org.br <senge-pr@senge-
pr.org.br>; negociacao@senge-pr.org.br <negociacao@senge-pr.org.br>; Leandro Grassmann <leandro@senge-pr.org.br>; ciceromartinsjr
<ciceromartinsjr@gmail.com>
Cc:  Fernanda Cagol De Almeida <fernanda.cagol@copel.com>; Josiane Da Silva Oliveira Santiago <josiane.santiago@copel.com>; Cassio Vargas Pinto
<cassio.pinto@copel.com>

  
  

 

 

 
Prezados(as),
                                                                                                                     
Convidamos para a continuação da reunião solicitada pelo CSEC, a realizar-se em:
Data: 29/11/2021
Horário:11h00 às 12h00

Segue abaixo o link para acesso à reunião via Teams:
Link Reunião 

Atenciosamente,

Relações Sindicais
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Plano de Retorno

Rela��es Sindicais Copel <relacoessindicais@copel.com>
Ter, 14/12/2021 15:39
Para:  sindelpar@sindelpar.com.br <sindelpar@sindelpar.com.br>; sindelpar@gmail.com <sindelpar@gmail.com>;
secretaria@sindelpar.com.br <secretaria@sindelpar.com.br>; paulo@sindelpar.com.br <paulo@sindelpar.com.br>; Edimo
Luiz Machado <edimo.machado@copel.com>; sindenel <sindenel@terra.com.br>; alexandre@sindenel.com.br
<alexandre@sindenel.com.br>; reway@ig.com.br <reway@ig.com.br>; Airton Lima. <airton_lima@bol.com.br>;
sindicatosindel@hotmail.com <sindicatosindel@hotmail.com>; sandro adao ruhnke <sandro.ruhnke@yahoo.com.br>;
edgardjankowski@hotmail.com <edgardjankowski@hotmail.com>; STIECP - Sindicato dos Eletricitários de Cornélio
Procópio e Região <stiecp@stiecp.org.br>; Valdemir Meiado Romero <romero@copel.com>; Valdemir Romero
<valdemiromero@gmail.com>; sinel-pgo@hotmail.com <sinel-pgo@hotmail.com>; jimi.ferreira@hotmail.com
<jimi.ferreira@hotmail.com>; sintespar@yahoo.com.br <sintespar@yahoo.com.br>; João Carlos Fassina
<jc.fassina@gmail.com>; sindespar@sindespar.org.br <sindespar@sindespar.org.br>
Cc:  Fernanda Cagol De Almeida <fernanda.cagol@copel.com>; Josiane Da Silva Oliveira Santiago
<josiane.santiago@copel.com>; Cassio Vargas Pinto <cassio.pinto@copel.com>; Pamela Vilma Suzin
<pamela.suzin@copel.com>

Prezados, 
 
Conforme acordado em reunião, encaminhamos os seguintes documentos: 
- Apresentação Plano de Retorno 
- Minuta Circular Plano de Retorno 
 
Aguardamos eventuais manifestações até dia 16/12, após essa data encaminharemos a Circular para
publicação. 
 
Qualquer dúvida estamos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
Relações Sindicais 
Companhia Paranaense de Energia - COPEL 
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Curitiba, Paraná, 10 de dezembro de 2021     
 
 
À 
Companhia Paranaense de Energia – COPEL 
At. Sr. Cássio Vargas Pinto 
Superintendente de Gente & Gestão 
 
 

Ref.: Ausência de resposta pela Copel / Suspensão de Retorno Presencial  

  

   

Prezado Senhor, 
 
 
Os Sindicatos componentes do Coletivo Sindical, signatários deste Ofício, Entidades Sindicais 
de representação de primeiro grau, pessoas jurídicas de direito privado, considerando que: 

• A Organização Mundial de Saúde estabeleceu em 26 de novembro de 2021 a variante 
COVID Omicron1 como sendo uma variante preocupante, baseado no fato de que esta 
variante apresenta alto índice de mutações que podem impactar no índice de contágios 
e na severidade da doença; 

• A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) afirma que a variante Omicron do 
Coronavírus deve se espalhar em breve no continente americano2. E que a situação 
é mais preocupante na América Latina e Caribe devido às baixas taxas de vacinação 
(54% das pessoas nestes locais foram totalmente vacinadas); 

• A Organização Mundial de Saúde recomenda1, em função do surgimento da variante 
Omicron que os países continuem a implementar medidas de saúde pública eficientes 
para reduzir a circulação do vírus, entre elas: uso correto de máscaras, manter 
ambientes bem ventilados, evitar ambientes lotados, manter as mãos limpas; 

• A Organização Mundial de Saúde afirmou que é esperado que o número de casos de 
Covid cresça por causa da variante Omicron3; 
 

 
1 https://www.who.int/news/item/28-11-2021-update-on-omicron 
2 https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/01/coronavirus-variante-omicron-deve-se-espalhar-pelas-americas-diz-

opas.ghtml 
3 https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/com-c3-b4micron-casos-de-covid-devem-subir-muito-mais-afirma-oms/ar-

AARlNs9?ocid=uxbndlbing 
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• Segundo Dame Sarah Gilbert, cocriadora da vacina Oxford-Astrazeneca4, "...há 
mudanças adicionais que podem significar que os anticorpos induzidos pelas vacinas, ou 
pela infecção com outras variantes, podem ser menos eficazes na prevenção da 
infecção pela ômicron", e "Até que saibamos mais, devemos ser cautelosos e tomar 
medidas para desacelerar a disseminação dessa nova variante."; 

• Ômicron já foi detectada no Brasil e outros cinco países das Américas, diz Opas5. 
Argentina, Canadá, Chile, México e Estados Unidos também registraram casos da nova 
variante; 'devemos continuar vigilantes', afirmou a Organização Pan-Americana da 
Saúde. 

• Amazonas vê casos de covid triplicarem e restringe eventos6. Surtos no interior e 
resistência de comunidades em relação à vacina preocupam; não é registrado, porém, 
aumento de hospitalizações. 

• O sistema de saúde da África do Sul registrou uma alta de 255% no número de 
infectados pela covid-19 nos últimos 7 dias7, segundo relatório da agência sul-africana 
NICD (Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis, na sigla em inglês) publicado nesta 
5ª feira (9.dez.2021). O aumento foi impulsionado pela disseminação da variante 
ômicron, identificada pela 1ª vez no país no final de novembro. 

• A Prefeitura de Curitiba ainda adota a bandeira amarela, medida iniciada há 155 dias. 
Segundo a própria Prefeitura, bandeira amarela significa um sinal de alerta constante 
devido à pandemia e não haver segurança e situação de normalidade. Todos devem 
estar o tempo todo em alerta e adotando as medidas de precaução largamente 
anunciadas e orientadas e cumprir todas as orientações do protocolo de 
responsabilidade sanitária e social8; 

• A Copel estabeleceu unilateralmente que todos os empregados deverão retornar ao 
trabalho presencial em 03 de janeiro de 2022, independente de anteriormente estarem 
classificados como grupo de risco; 

• A Copel foi notificada pelas Entidades Sindicais signatárias em 01 de dezembro de 2021 
(e-protocolo 18.387.987-1) para que fornecesse informações cruciais e que pudessem, 
no entendimento da Companhia, permitir o retorno ao trabalho presencial da totalidade 
dos empregados. Tal solicitação fez-se necessária em função da decisão do retorno 
presencial ao trabalho sem prévia negociação coletiva ou participação dos Sindicatos. 
Até a emissão deste ofício, não houve manifestação ou resposta pela Copel; 

 
4 https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/bbc/2021/12/06/interna_internacional,1328719/proxima-pandemia-pode-

ser-mais-letal-diz-criadora-de-vacina-contra-covid.shtml 
5 https://operamundi.uol.com.br/coronavirus/72435/omicron-ja-foi-detectada-no-brasil-e-outros-cinco-paises-das-americas-diz-

opas 
6 https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/amazonas-ve-casos-de-covid-triplicarem-e-restringe-

eventos,6c8b6e6c85d9e81cef8619c233265c94jrij35kg.html 
7 https://www.poder360.com.br/coronavirus/africa-do-sul-registra-255-mais-casos-de-covid-em-uma-semana/ 
8 https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/ 
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• O desconhecimento acerca da variante Ômicron, bem como as recomendações de 
entidades de saúde e profissionais da área são muito similares àquelas observadas em 
março de 2020, no início da pandemia. Situações que motivaram as Entidades Sindicais 
a buscar auxílio no Poder Judiciário (ACPCiv 0000425-49.2020.5.09.002) para garantir 
a higidez física e moral dos empregados; 

• Da referida Ação Civil Pública, restou a determinação de que a Companhia 
estabelecesse diálogo permanente com as Entidades Sindicais no intuito de construir 
protocolos de enfrentamento ao coronavírus. São exemplos deste canal de diálogo e 
negociação: reuniões semanais com informes de acompanhamento da pandemia, 
estabelecimento de protocolos para atividades essenciais, acompanhamento de 
empregados em viagens em situações emergenciais; 

• Diversas empresas já anunciaram que estão suspendendo o retorno ao trabalho 
presencial por tempo indeterminado9. É o caso de gigantes como a Google e a Apple. 
Outras estão observando a situação e afirmam que há possibilidade de modificar os 
planos de retorno10.  

• Várias cidades suspenderam as festas de final de ano e até mesmo o Carnaval11. 
Fortaleza, Recife, Salvador, São Luis, Aracaju, João Pessoa, Campo Grande, Palmas e 
Florianópolis até o momento. 

• As poucas informações sobre as vacinas são de que a Pfizer tem eficácia contra o vírus 
após 3 meses da terceira dose12 13. Cientistas afirmam que a Coronavac pode ser 
“adaptada” para a variante Ômicron em três meses14. Segundo o Ministério de Saúde15, 
foram vacinadas 139.436.680 pessoas com a primeira e segunda dose (ou dose única 
no caso da vacina Janssen). Ou seja, apenas 65,8% dos 211,7 milhões de brasileiros 
receberam a vacinação completa. Receberam a terceira dose apenas 15.469.019 
pessoas (7,3% da população). Em outras palavras, 92,7% da população está sujeita 
ao contágio pela variante ômicron. 

 

 
9 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/omicron-faz-google-adiar-retorno-ao-escritorio-e-frustra-planos-de-outras-

empresas.shtml 
10 https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/03/micron-faz-empresas-adiarem-volta-ao-trabalho-presencial.ghtml 
11 https://oquartopoder.com/colunas/celia-lima/o-avanco-da-omicron-e-o-cancelamento-de-festas-de-reveillon-pelo-brasil/ 
12 https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/12/08/terceira-dose-de-vacina-contra-covid-19-

neutraliza-omicron-afirmam-fabricantes.ghtml 
13 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/12/dose-de-reforco-contra-covid-e-segura-3-meses-apos-ultima-

injecao-diz-agencia-europeia.shtml 
14 https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/coronavac-poderia-ser-adaptada-a-variante-omicron-em-tres-meses-

diz-cientista/ 
15 https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html 
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Neste sentido, as Entidades Sindicais supracitadas, por entender que as possíveis soluções de 
combate ao Covid variante ômicron estão longe de acontecer, solicitam à Companhia que: 

1) Suspenda imediatamente e por tempo indeterminado o retorno presencial ao trabalho 
previsto para ocorrer em 03 de janeiro de 2022.  

2) Estabeleça novamente comitê de crise, com a participação ativa das Entidades 
Sindicais, buscando definir protocolos de enfrentamento ao Covid – Ômicron, bem como 
garantir a integridade física e psicológica dos empregados e seus dependentes. 

 

 

Com nossos melhores cumprimentos, 

 
 

_____________________________________ 
Coletivo Sindical dos Empregados da Copel 
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Curitiba, Paraná, 15 de dezembro de 2021     
 
 
 
 
À 
Companhia Paranaense de Energia – COPEL 
At. Sr. Cássio Vargas Pinto 
Superintendente de Gente & Gestão 
 
 
 

Ref.: Manifestações dos Sindicatos sobre procedimentos para retorno presencial 

  

   

Prezado Senhor, 
 
 
Os Sindicatos componentes do Coletivo Sindical, signatários deste Ofício, Entidades Sindicais 
de representação de primeiro grau, pessoas jurídicas de direito privado, considerando que: 

• Em 01 de dezembro de 2021 os Sindicatos solicitaram à Copel que apresentasse 
informações referentes à profilaxia e procedimentos adotados pela Companhia para 
possibilitar o pretendido retorno presencial em 03 de janeiro; 

• Em 10 de dezembro de 2021, diante da ausência de resposta aos questionamentos, os 
Sindicatos protocolaram pedido de que a Companhia postergasse a iniciativa de retorno 
ao trabalho presencial; 

• Em 13 de dezembro, em reunião semanal de acompanhamento de assuntos referentes 
ao Covid, a Copel informou que apresentaria os procedimentos para retorno presencial 
em reunião específica, agendada para 14 de dezembro; 

• Em 14 de dezembro, na referida reunião, a Companhia apresentou as medidas que, sob 
sua ótica, atenderiam às necessidades e permitiriam o retorno presencial com 
segurança aos empregados. A Copel solicita que os Sindicatos se manifestem sobre 
estes procedimentos até dia 16 de dezembro, visando publicá-los e divulgá-los em 17 de 
dezembro; 
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• As informações apresentadas pela Copel não contemplam o que foi solicitado mediante 
ofício em 01 de dezembro, a saber:  

o Plano de escalonamento do retorno às atividades presenciais, incluindo medidas 
para mitigar filas e concentração de empregados em vias e portas de acesso; 

o Quantidade de empregados que se utilizam de transporte coletivo e medidas para 
evitar exposição dos mesmos a ônibus lotados; 

o Densidade ocupacional nas instalações, quantidade de banheiros; 

o Medidas de adequação dos refeitórios. 

• As medidas apresentadas pela Companhia carecem de detalhamento, vez que somente 
citam ou sugerem ações. Muitas situações apresentadas no arquivo Apresentação Plano 
de Retorno.pdf não constam na minuta de circular. Por exemplo: 

o A circular não cita cuidados com transportes coletivos. A apresentação somente 
cita a questão, sem detalhar, imputando ao indivíduo estes cuidados; 

o Não há informações mínimas de quais serão as alterações no restaurante que 
permitirão que os 3.000 empregados possam utilizá-lo com segurança e sem a 
formação de filas; 

o Cita-se que será intensificada a limpeza de locais comuns (corrimões, 
interruptores, banheiros, etc) sem detalhamento. Qual a frequência? Os 
banheiros conseguem atender a todos os empregados, sem aglomerações e 
permitindo sua limpeza com a frequência necessária? 

o Cita-se instalação de divisórias de acrílico nas mesas, mas não foi citado quando 
as mesmas estariam instaladas; 

o Cita-se uma Cartilha de saúde, segurança e bem estar, a ser distribuída aos 
empregados e que supõe-se conteria o detalhamento das ações individuais de 
profilaxia. Esta cartilha não foi disponibilizada aos Sindicatos; 

o Não há nenhuma menção sobre a metodologia de verificação quanto ao 
cumprimento das ações. Tampouco há informações sobre quais medidas serão 
adotadas para aqueles que não as cumprirem; 

o Não há nenhuma previsão quanto aos procedimentos a serem adotados pelo 
pessoal terceirizado e que atua na Copel. Haverá verificação se foram 
vacinados? Quais protocolos serão exigidos das empresas que os contratam? 

o Não há qualquer menção à variante ômicron. Quando questionados a respeito, 
limitaram-se a dizer que não há casos da variante no Paraná e que, se a variante 
começar a se disseminar, avaliarão as medidas a serem tomadas. “Se precisar 
parar de novo, a gente para.” 
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• Desde março de 2021 os Sindicatos têm alertado a Copel de que haveria a necessidade 
de se discutir e estabelecer procedimentos para um futuro momento de retorno. Em 
todas as oportunidades em que a Copel foi questionada, remeteu a questão para 
discussão futura. Agora, ao final do ano, observa-se que a gestão da Companhia define 
unilateralmente a data de retorno ao trabalho presencial e utiliza-se do exíguo lapso 
temporal entre esta decisão e sua implementação para atropelar as discussões e forçar 
os Sindicatos a “concordarem” com os procedimentos impostos, dando-lhes a ilusória 
chancela de “negociadas”; 

• Todas as sugestões dos Sindicatos foram ignoradas. As respostas remetiam a um rol de 
procedimentos já “definidos e aprovados” pela Diretoria, sem a possibilidade de 
alteração; 

• Atualmente, mais de 4.500 empregados da Copel já trabalham de forma remota, 
realizando normalmente suas atividades. Caso ocorra o retorno presencial de todos, 
estes 4.500 empregados retornarão a seus postos de trabalho. Perto de 3.000 em um 
único local, situado no km3 da BR-277 em Curitiba.  

 

Neste sentido, as Entidades Sindicais supracitadas, por entender que as possíveis soluções de 
combate ao Covid variante ômicron estão longe de acontecer, solicitam e reiteram à 
Companhia que: 

1) Suspenda imediatamente e por tempo indeterminado o retorno presencial ao trabalho 
previsto para ocorrer em 03 de janeiro de 2022.  

2) Estabeleça novamente comitê de crise, com a participação ativa das Entidades 
Sindicais, buscando definir protocolos de enfrentamento ao Covid – Ômicron, bem como 
garantir a integridade física e psicológica dos empregados e seus dependentes. 

 

 

 

Com nossos melhores cumprimentos, 

 
 

_____________________________________ 
Coletivo Sindical dos Empregados da Copel 
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DGE/SGG – 012/2021 
Curitiba, 17 de dezembro de 2021 
 
 
Coletivo Sindical dos Empregados da Copel 
SENGE-PR - STEEM - SINDEL - SINEL – STIECP 
 
 
Ref.: Resposta aos Ofícios de 01, 10 e 15 de dezembro de 2021 

  
  
Em resposta aos Ofícios de 01, 10 e 15 de dezembro de 2021, enviados via e-protocolos nº 18.387.987-1, 

18.426.974-0 e 18.447.564-2 respectivamente, informamos que desde o início da Pandemia do Covid-19, a 

Copel tem adotado todas as medidas de prevenção à contaminação do Covid-19, seguindo as orientações 

dos órgãos oficiais de Saúde, estando atenta, portanto, durante toda a pandemia, à tendência 

epidemiológica no Paraná e na Copel, ao avanço da vacinação e aos decretos e resoluções federais, 

estaduais e municipais. Ainda, a Companhia tem canal aberto com os sindicatos, apresentando os dados de 

acompanhamento, tirando dúvidas e avaliando sugestões que se apresentam periodicamente em reuniões 

que são realizadas semanalmente. 

Com este acompanhamento, considerando o aumento progressivo da cobertura vacinal da população 

contra Covid-19 no Estado e na Companhia e a tendência epidemiológica de estabilidade e redução dos 

casos, conforme os Boletins de Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – SESA, 

a Companhia decidiu pelo retorno presencial dos empregados a partir de 03.01.2022. 

Os questionamentos apresentados no ofício estão todos cobertos pelas medidas de segurança adotadas 

pela empresa, buscando oferecer as melhores condições de trabalho para seus profissionais. Nesse sentido, 

a seguir, discorre-se sobre as ações internas relacionadas como forma de esclarecer sobre tais 

questionamentos: 

 A data de previsão de retorno ao trabalho presencial foi comunicada aos sindicatos no dia 

20.09.2021, em reunião semanal realizada com as entidades sindicais para acompanhamento das 

ações sobre o Covid-19. No dia 23.09.2021, foi enviada, por e-mail, a CIRCULAR-050/2021, a qual 

formalizava a previsão de retorno. Ao longo do tempo, a Companhia sinalizou aos sindicatos, em 

reuniões semanais, o acompanhamento dos cenários no âmbito estadual e municipal e federal, 

sendo este uma das principais premissas para as deliberações sobre o plano de retorno. 
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 Conforme apresentado na reunião realizada no dia 14.12.2021, o Plano de Retorno foi elaborado 

considerando medidas de prevenção como: intensificação da limpeza, instalação de divisórias de 

acrílico, orientações sobre distanciamento, disponibilização de álcool 70%, reforço sobre a 

utilização de máscara, incentivo da vacinação, entre outras ações focadas em oferecer um 

ambiente cada vez mais seguro. Além de abranger as orientações de segurança, o Plano de Retorno 

também prevê o contínuo monitoramento dos casos e a manutenção do protocolo de testes para 

casos sintomáticos.  

 Com relação ao escalonamento no retorno das atividades presenciais informamos que a Copel 

possui o horário flexível, que permite que os empregados iniciem o expediente entre 7h00 e 9h30, 

realizem o intervalo de almoço entre 11h30 e 15h00 e finalizem a jornada de trabalho entre 17h00 

e 19h30, evitando assim a concentração de empregados em determinados horários. Além disso, 

informamos que no Km3 será realizada a alteração do sentido do trânsito na entrada/saída do polo 

em alguns horários, a fim de mitigar filas nos acessos. Ainda, cabe ressaltar que o retorno físico 

ocorrerá conforme escalonamento previsto no Programa de Home Office, e por isso os polos terão 

ocupação parcial de sua capacidade. 

 Sobre o questionamento em relação ao transporte coletivo, informamos que a Companhia tem 

empenhado todos os esforços em medidas sanitárias contra o coronavírus dentro dos ambientes 

que estão sob seu controle. Reforçamos que a Copel orienta quanto as ações de prevenção que 

seus profissionais precisam dar atenção, em qualquer ambiente, e oferece o horário flexível e o 

home office híbrido, que contribuem para evitar a utilização do transporte público em horários de 

pico. 

 Em relação à preocupação com a quantidade de empregados nos ambientes de trabalho, banheiros 

e refeitórios da Companhia, reiteramos que o Programa de Home Office permite que seja feito o 

escalonamento de empregados, a fim de evitar aglomerações. 

 Em relação às medidas de prevenção ao Covid-19 no refeitório, informa-se que o ambiente foi 

organizado respeitando o limite de 50% da ocupação possível; os espaços para filas de buffet e filas 

de caixa foram delimitados considerando o distanciamento mínimo adequado; será disponibilizado 

recursos de uso individual para autoproteção como álcool, luva plástica no buffet e cartazes com 

orientações para o uso obrigatório de máscaras; higienização nas mesas, encostos de cadeiras, 

maçanetas, catracas, corrimão, guarda corpo, utensílios e talheres; limpeza e desinfecção de 

objetos e superfícies tocados com frequência; e utilização de máscaras e luvas por todos os 

colaboradores do fornecedor. 
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 Sobre a cartilha de saúde, segurança e bem estar, mencionada no plano de retorno apresentado, 

informamos que está em processo de revisão de conteúdo e organização de visual, antes de ser 

disponibilizada aos empregados. No entanto, cabe lembrar que o conteúdo é o que foi apresentado 

apresentação na reunião realizada no dia 14.12.2021, ou seja, engloba pilares relevantes para o 

cuidado da saúde de nossos profissionais abrangendo aspectos de cuidado individual, coletivos, 

protocolos de segurança em ambientes, orientações sobre cuidados em reuniões e/ou eventuais 

confraternizações e boas práticas de convívio social. 

 No que diz respeito às divisórias de acrílicos nas mesas, informamos que a instalação já foi 

concluída. Entre as mesas que já possuem o distanciamento físico recomendado não há 

necessidade de instalação da divisória. 

 Quanto ao cumprimento das orientações e medidas de prevenção aplicadas pela Companhia, 

informamos que em caso de descumprimento, os empregados estarão sujeitos à aplicação de 

sanções disciplinares. 

 Com relação às variantes do vírus (por exemplo Delta, Ômicron ou outras), esclarecemos que a 

Copel mantém seu monitoramento constante sobre o cenário externo, acompanhando a evolução 

de casos, a vacinação, o surgimento de novas variantes, entre outros, bem como está atenta às 

legislações pertinentes no âmbito federal, estadual e municipal. 

 Sobre a definição da data de retorno e a elaboração do plano de retorno, lembramos que ambos 

os assuntos foram tratados nas reuniões periódicas que são realizadas para o assunto. 

Especificamente, na reunião do dia 14.12.2021, a Copel apresentou o plano de retorno para 

ponderações e manifestações dos sindicatos. Conforme acordado em reunião, os materiais foram 

enviados para análise e sugestões das entidades sindicais, com prazo de resposta até 16/12/2021.  

Reiteramos a preocupação da Companhia com a saúde dos empregados e informamos que a Copel está 

monitorando permanentemente a situação para adoção de eventuais medidas tempestivas.  

Certos de compreensão, agradecemos pelas contribuições enviadas até o momento e permanecemos à 

disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.  

Lembramos que a Copel mantém canal aberto de diálogo com as entidades sindicais a qualquer tempo. 

Atenciosamente, 
 
(assinado eletronicamente) 
 

Cassio Vargas Pinto  
Superintendente de Gente e Gestão 
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Percentual 

agrup

SENGE
Sindicato dos Engenheiros no Estado do 
Paraná

 pendente 632 9,89% 560 8,76% 59 0,92% 13 0,20%

STEEM
Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas 
de Energia Elétrica de Maringá e Região 

 pendente 516 8,07% 126 1,97% 373 5,84% 17 0,27%

SINDEL
Sindicato dos Trabalhadores nas 
Concessionárias de Energia Elétrica e 

pendente 398 6,23% 118 1,85% 258 4,04% 22 0,34%

SINEL
Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas 
Concessionárias de Energia Elétrica de 

 pendente 185 2,89% 91 1,42% 91 1,42% 3 0,05%

STIECP
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Energia Hidro e Termoelétrica e de Fontes 

 pendente 106 1,66% 17 0,27% 81 1,27% 8 0,13%

SINDENEL
Sindicato dos Empregados em 
Concessionárias dos Serviços de Geração, 

Assinado (30/11) 1542 24,12% 1144 17,90% 364 5,69% 34 0,53%

SINTEC
Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível 
Médio do Estado do Paraná

Assinado (02/12) 1478 23,12% 843 13,19% 617 9,65% 18 0,28%

SINDELPAR
Sindicato dos Trabalhadores nas 
Concessionárias de Energia Elétrica e 

Assinado (15/12) 1000 15,64% 239 3,74% 735 11,50% 26 0,41%

SINTESPAR
Sindicato dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho no Estado do Paraná 

Assinado (26/11) 56 0,88% 28 0,44% 28 0,44% 0 0,00%

SINDESPAR
Sindicato dos Trabalhadores, Desenhistas 
Técnicos, Artísticos, Industriais, Copistas, 

Ok, abrangido por outra 
representação

17 0,27% 17 0,27% 0 0,00% 0 0,00%

SINDASP Sindicato dos Assistentes Sociais do Paraná
Ok, abrangido por outra 
representação

9 0,14% 8 0,13% 0 0,00% 1 0,02%

Minoritário SINAEP Sindicato dos Administradores do Paraná Assinado (15/12) 140 140 2,19% 2,19% 132 2,07% 2,07% 5 0,08% 0,08% 3 0,05% 0,05%

Minoritário SINAP
Sindicato dos Advogados do Estado do 
Paraná

Assinado (13/12) 84 84 1,31% 1,31% 77 1,20% 1,20% 2 0,03% 0,03% 5 0,08% 0,08%

Minoritário SINDECON Sindicato dos Economistas do Paraná Assinado (02/12) 52 52 0,81% 0,81% 41 0,64% 0,64% 6 0,09% 0,09% 5 0,08% 0,08%

Minoritário SINEFI
Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas 
de Produção, Transmissão e Distribuição de 

Assinado (17/12) 41 41 0,64% 0,64% 10 0,16% 0,16% 29 0,45% 0,45% 2 0,03% 0,03%

Minoritário SINSEPAR
Sindicato das Secretárias e Secretários do 
Estado do Paraná 

Assinado (07/12) 24 24 0,38% 0,38% 15 0,23% 0,23% 7 0,11% 0,11% 2 0,03% 0,03%

Minoritário SICONTIBA Sindicato dos Contabilistas de Curitiba  pendente 112 112 1,75% 1,75% 109 1,71% 1,71% 0 0,00% 0,00% 3 0,05% 0,05%

Total 6392 6392 100% 100% 3575 56% 56% 2655 42% 42% 162 3% 3%

Afastados

0,99%

1,24%

14,27%

35,65%

Funções elegíveis ao Home office Atividades essenciais

13,49%

27,28%

Empregados Percentual do quadro

Agrupamento Sigla Sindicato Assinatura e data

CSEC

CSMEC

1837

4102

28,74%

64,17%
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- Bancadas de 4 e 6 lugares

- Cada lugar mede 140cm de largura e 70cm de profundidade

- Feitas em estrutura metálica com tampo de MDF com bordas 

arredondadas.

- Canaletas e caixas de passagem para cabos embutidas e 

protegidas

- Divisória frontal de vidro temperado de 30cm de altura

- Proteção acrílica frontal e lateral extra de 55 cm de altura 

ID. c8c2ed6 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - c8c2ed6
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415022529500000046143025
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415022529500000046143025

Fls.: 440



B
a

n
c
a

d
a

s

ID. c8c2ed6 - Pág. 3

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - c8c2ed6
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415022529500000046143025
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415022529500000046143025

Fls.: 441



B
a

n
c
a

d
a

s

ID. c8c2ed6 - Pág. 4

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - c8c2ed6
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415022529500000046143025
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415022529500000046143025

Fls.: 442



D
is

ta
n

c
ia

m
e

n
to

- Distanciamento de no mínimo 180 cm entre as bancadas
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- Todos os banheiros reformados

- Quantidade de banheiros dentro da norma (NR-24)

• NR-24  1 instalação sanitária (bacia sanitária + pia) para 

cada 20 pessoas

• KM3  1 instalação sanitária (bacia sanitária + pia) para 

cada 12 pessoas

- Banheiros PCD em todos ambientes
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- Sistema de climatização renovado

- Atendimento da norma (NR-17)
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- Todos os espaços foram projetados atendendo as normas de 

segurança e rotas de fuga (NPT-11)
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- O espaço do KM3 foi projetado para abrigar com toda segurança 

e conforto os seus 2.164 empregados próprios e 300 empregados 

terceirizados.
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CIRCULAR -011/2020
12/03/2020

GESTÃO DE RISCO: NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): PROCEDIMENTOS NA COPEL

Considerando:

a) a definição da infecção do novo coronavírus (Covid-19) como pandemia pela Organização
Mundial de Saúde em 11.03.2020;

b) a transmissão interna do vírus no Brasil, não limitada mais aos casos importados (viajantes);

c) a identificação de casos da doença no Paraná, oriundos de cidadãos que regressaram de
viagem ao exterior; e

d) as orientações do Ministério da Saúde sobre o assunto,

comunicamos que a Diretoria decidiu, com vigência a partir desta data:

1. DETERMINAR que todos os empregados intensifiquem medidas preventivas para evitar
contágio com o coronavírus e adotem os procedimentos abaixo especificados, até que novas
orientações sejam dadas pela Companhia, em alinhamento ao que dispor o Ministério da Saúde:

1.1. Medidas preventivas:

· higienizar frequentemente as mãos com água e sabão;

· utilizar álcool 70% nas mãos;

· higienizar as mãos antes de levá-las aos olhos, boca e nariz;

· cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir com lenço descartável ou utilizar a parte
interna do cotovelo para cobrir o espirro, com vistas a evitar que secreções se
espalhem (etiqueta da gripe);

· evitar compartilhamento de copos, toalhas e objetos de uso pessoal;

· evitar contatos físicos como beijos, abraços e apertos de mãos;

· evitar aglomerações em áreas comuns (espaços para café, refeitórios e cantinas); e

· manter os ambientes sempre ventilados.

1.2. Procedimentos especiais:

1.2.1. viagens para outros estados e/ou países somente deverão ocorrer em situações
de extrema necessidade para a Companhia;

1.2.2. visitas e/ou participações em eventos ou empresas externas deverão ser
suspensas ou evitadas;
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1.2.3. eventos ou visitas com a participação de público externo deverão ser suspensas
ou evitadas;

1.2.4. eventos internos como Semanas Internas de Prevenção de Acidentes de
Trabalho - Sipats, jogos internos, encontros técnicos e outros devem ser suspensos
até reavaliação dos impactos da pandemia;

1.2.5. reuniões internas deverão priorizar ferramentas virtuais disponíveis no Escritório
Digital e em reuniões presenciais estritamente necessárias deverão ser reforçados os
procedimentos de prevenção.

1.3. Procedimentos para empregados em situação de risco de contaminação:

1.3.1. empregados em retorno de viagem de áreas endêmicas deverão comunicar seu
gerente imediato e permanecer em quarentena (14 dias) para o retorno à atividade na
Companhia. O gerente imediato do empregado avaliará as possibilidades e condições
para a execução de atividades de forma remota
(plataforma.saúde.gov.br/novocoronavirus/#ncov-2019-world); e

1.3.2.empregados que apresentarem sintomas respiratórios (tosse ou dificuldades para
respirar e com febre) deverão avisar seu gerente imediato e procurar imediatamente
atendimento médico em Unidade Básica de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento ou
na Rede Credenciada da Fundação Copel de Previdência e Assistência Social.

2. DESIGNAR comissão gestora das medidas preventivas e procedimentos corporativos relativos
ao tema, conforme se segue:

· ANA LETICIA FELLER - DGE (coordenadora)

· CÁSSIO VARGAS PINTO - DGE

· HEMERSON LUIZ BARBOSA PEDROSO - DIS

· ADELCIO LUIZ VOLPI - CTE

· RENATA MARACCINI FRANCO - DRC

· LARISSA DE MORAES GONÇALVES - GeT

· ANISIO CALASANS - DGE

· LUIZ GUSTAVO MARTINS - PRE

· VANESSA CHRYSTINE ROGINSKI CUMIN - COM

3. ESTABELECER que as áreas de gestão de contrato deverão dar ciência aos prestadores de
serviços acerca dos procedimentos aqui definidos.

4. SOLICITAR que as demais áreas da Companhia prestem total apoio à comissão ora
constituída, para pleno cumprimento dos objetivos desta Circular.
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Original assinado por: DANIEL PIMENTEL SLAVIERO - Diretor Presidente

Enviado para: EMPREGADOS*
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PRESIDÊNCIA 
 
 

CIRCULAR-                 /2021 
Curitiba,                        2021 

 
 
GESTÃO DE RISCO: NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): ORIENTAÇÕES SOBRE RETORNO DE 
TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS, EXAMES OCUPACIONAIS, PROCESSO ELEITORAL DA CIPA E 
PRORROGAÇÃO DO TRABALHO À DISTÂNCIA 
 
 
Considerando: 

a) que as medidas de prevenção em relação à pandemia de Covid-19 deverão ser ainda prolongadas por 
tempo indeterminado; 

b) a necessidade de cumprimento às obrigatoriedades previstas nas normas regulamentadoras; e 

c) a preocupação da Companhia com a prevenção e saúde dos empregados que estão trabalhando em 
atividades essenciais, bem como a necessária atualização dos treinamentos obrigatórios e os exames 
médicos periódicos. 

 
a Diretoria decidiu, como parte do planejamento em curso pelo comitê de monitoramento 
do novo coronavírus (COVID-19), criado pela circular 011/2020: 
 
1. DEFINIR que o item 1.2.2 da Circular-012/2020, de 16.03.2020, passará a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

“Treinamentos presenciais da Copel, exceto os obrigatórios , estão suspensos. As áreas deverão 
priorizar a realização de treinamentos na modalidade EAD” da Circular 012/2020.” 

 
2. ESTABELECER que: 

2.1. o retorno da realização dos treinamentos obrigatórios, exames periódicos e processos eleitorais 
das CIPAS em toda a Companhia, em cumprimento ao estabelecido na legislação vigente, deverá 
ocorrer mediante observação estrita dos seguintes pontos: 

2.1.1. adoção, pelas áreas responsáveis e empregados envolvidos, de todos os cuidados e 
medidas de prevenção em relação à contaminação por COVID-19 já divulgados pela Companhia; 
e 

2.1.2. elaboração, pelas áreas responsáveis, de cronograma para a regularização dos 
treinamentos vencidos e a vencer, considerando novembro/2021como prazo máximo para sua 
realização. 

2.2. o plano de retorno gradual às atividades presenciais, determinado na Circular 059/2020, a ser 
levado para apreciação da Secretaria de Estado da Saúde - Sesa e desta Diretoria, considere a 
prorrogação das atuais definições relativas ao trabalho a distância até, pelo menos, 31.05.2021. 

 
3. REFORÇAR  os procedimentos obrigatórios complementares à prevenção de saúde e segurança 

previstos nas circulares e comunicados emitidos durante a pandemia, com exceção do item revogado 
acima, em todos os ambientes da Companhia, bem como nos veículos utilizados pelos empregados 
para o desempenho de atividades essenciais. 

 
4. SOLICITAR  que as demais áreas da Companhia prestem total apoio para pleno cumprimento dos 

objetivos desta Circular. 
 

 
 

DANIEL PIMENTEL SLAVIERO 
Diretor Presidente 

____________________________________________________________________________________ 
VRDE/denise                               BPM 567/2021 e e-protocolo 17.360.294-4 
Empregados* 
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CIRCULAR -012/2020
16/03/2020

GESTÃO DE RISCO: NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): PROCEDIMENTOS NA COPEL
EM COMPLEMENTAÇÃO À CIRCULAR-011/2020

Considerando:

a) as determinações contidas na Circular-011/2020, de 12.03.2020;

b) as alterações do cenário relativo ao risco de disseminação e propagação do coronavírus no
Brasil;

c) as determinações a ser seguidas por instituições de ensino e outros órgãos no âmbito do
Estado do Paraná,

a Comissão designada pela Circular-011/2020 propôs à Diretoria da Copel, com vigência a partir
desta data:

1. DETERMINAR o cumprimento das seguintes novas tratativas de prevenção ao coronavírus:

1.1. Medidas preventivas:

· fechar auditórios em todas as instalações da Companhia;

· interromper serviços de fornecimento de café;

· limitar o número de pessoas concentradas no interior do refeitório do Km3, por meio
da aplicação de escalas de rodízio;

· liberar as catracas internas dos prédios, para livre acesso dos empregados; e

· possibilitar alternativas de flexibilização dos horários de trabalho.

1.2. Procedimentos especiais:

1.2.1. todas as viagens de empregados estão suspensas. Casos excepcionais deverão
ser justificados com aprovação prévia do gerente de nível 6;

1.2.2. treinamentos presenciais da Copel estão suspensos. As áreas deverão priorizar
a realização de treinamentos na modalidade EAD; e

1.2.3. entradas de visitantes à Companhia estão suspensas, exceto em casos
necessários para a manutenção das operações da empresa, os quais devem ser
previamente avaliados pelo gerente de nível 6.

1.3. Procedimentos obrigatórios para empregados em situação de risco de
contaminação:

1.3.1. aplicação da modalidade de trabalho à distância para empregados(as):
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· acima de 60 anos;

· portadores de doenças crônicas descompensadas;

· portadores de doenças respiratórias;

· imunocomprometidos(as);

· em tratamento de câncer; e

· gestantes e lactantes.

2. ESTABELECER que:

2.1. deverão ser tomadas as medidas necessárias para aplicação de pesquisa junto aos
empregados e gerentes visando mapear outras situações para tomada de decisão futura
quanto à ampliação da possibilidade de trabalho à distância;

2.2. a liberação de trabalho em home office, para os empregados abrangidos no item 1.3.1.,
deverá ser realizada via APD;

2.3. o trabalho em home office deverá obrigatoriamente ocorrer a partir de 18.03.2020;

2.4. o APD de que trata o item 2.2. deverá ser aprovado pelo gerente de nível imediato;

2.5. as áreas de gestão de contrato deverão dar ciência aos prestadores de serviços acerca
dos procedimentos aqui definidos;

2.6. a comissão designada pela Circular-011/2020 deverá manter-se atualizada quanto ao
cenário do Covid19 visando à necessidade de proposição de novas ações.

3. SOLICITAR que as demais áreas da Companhia prestem total apoio para pleno cumprimento
dos objetivos desta Circular.

Original assinado por: DANIEL PIMENTEL SLAVIERO - Diretor Presidente

Enviado para: EMPREGADOS*
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CIRCULAR -013/2020
19/03/2020

GESTÃO DE RISCO - NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): PROCEDIMENTOS NA COPEL
EM COMPLEMENTAÇÃO ÀS CIRCULARES 011/2020 E 012/2020

Considerando:

· as alterações do cenário relativo ao risco de disseminação e propagação do coronavírus (Covid-
19) no Brasil e as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde.

· a necessidade de garantir, a um só tempo, a manutenção do trabalho essencial à população de
forma responsável e as condições de bem-estar a seus empregados,

esta Diretoria resolveu, com vigência a partir desta data:

1. DETERMINAR que a Copel instituirá, a partir de sexta-feira, 20.03.2020, as seguintes ações
extraordinárias em resposta à crise do coronavírus (Covid-19):

1.1. home office:

1.1.1. o home office será adotado, de forma obrigatória, para empregados das áreas
administrativas definidas como não essenciais à operação final da Companhia, nos
casos a seguir:

· residem com pessoas do grupo de risco para a doença; e

· pai, mãe e tutor legal que, mediante o fechamento das escolas, não têm
alternativas para cuidado de filho menor em sua residência.

1.1.2. os superintendentes, com a anuência do Diretor, serão responsáveis pela
definição das atividades não essenciais à operação do negócio.
1.1.3 a solicitação para realização de trabalho à distância deverá ser realizada por
meio de APD específico e aprovada pelo superintendente da área.

1.2. jornada reduzida:

1.2.1. as áreas responsáveis por atividades administrativas definidas como não
essenciais à operação final da Companhia poderão operar em jornada reduzida de 6
horas fixas, sem prejuízo para a remuneração. A redução deverá ser aplicada, para
evitar convivência entre equipes, da seguinte forma:

· 50% trabalham das 7h às 13h; e

· 50% trabalham das 13h30 às 19h30.

1.2.2. os empregados deverão realizar dois registros diários de ponto, na entrada e na
saída do expediente;

1.2.3. os gerentes deverão cadastrar as equipes no horário superflex;
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1.2.4. os superintendentes, com a anuência do Diretor, serão responsáveis pela
definição das atividades essenciais à operação do negócio.

1.2.5. os gestores imediatos dessas equipes serão responsáveis, também, pela
definição dos times e disposição física e reposicionamento das pessoas de forma
adequada nos locais de trabalho. Isso é importante para garantir maior distância física
entre as pessoas, permanecendo as recomendações de manter arejados os ambientes
de trabalho e as demais medidas preventivas estabelecidas nas Circulares 011/2020 e
012/2020; e

1.2.6. devem ser evitadas prorrogações da jornada e, em caso de necessidade
premente, quando ocorrerem até a 8ª hora, não serão consideradas horas extras.

3. ESTABELECER que os empregados enquadrados no item 1.1. farão a autodeclaração da
condição, cuja comprovação deverá ser feita a posteriori, conforme orientações a serem emitidas
pela Companhia oportunamente. Os gerentes deverão acompanhar as atividades de forma a
garantir a execução adequada dos trabalhos, cabendo à Companhia realizar seu monitoramento.

4. AUTORIZAR a reposição de horas, relativas às faltas abonadas dos últimos seis meses, até
dezembro/2020.

5. DEFINIR que a situação continue sendo avaliada diariamente e novas medidas serão adotadas,
caso necessário.

6. SOLICITAR que as demais áreas da Companhia prestem total apoio para pleno cumprimento
dos objetivos desta Circular.

Original assinado por: 
DANIEL PIMENTEL SLAVIERO
Diretor Presidente

Enviado para: EMPREGADOS*
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PRESIDÊNCIA 
 
 
 

CIRCULAR-013/2021 
Curitiba,26 fev. 2021 

 

 

GESTÃO DE RISCO - NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): ORIENTAÇÕES PARA 

PREVENÇÃO AOS RISCOS  

 

 

Considerando: 

a) O Decreto Estadual nº 6.983, de 26.02.2021, que determina medidas restritivas de caráter 

obrigatório, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 

pandemia do COVID-19; e 

b) a preocupação da Companhia com a prevenção e saúde dos empregados,  

 

a Diretoria decidiu, como parte do planejamento em curso pelo comitê de monitoramento 

do novo coronavírus (COVID-19), criado pela circular 011/2020: 

 

1. REFORÇAR os procedimentos obrigatórios complementares à prevenção de saúde e da 

segurança previstos nas circulares e comunicados emitidos durante a pandemia, em todos os 

ambientes da Companhia, bem como nos veículos utilizados pelos empregados para o 

desempenho de atividades essenciais. 

 

2. DESTACAR : 

a) a orientação de priorização da adoção de atividades em home office, onde for possível; e 

b) a restrição de viagens para somente aquelas necessárias às atividades essenciais da 

Companhia, em especial durante a vigência do Decreto Estadual supracitado. 

 

3. SOLICITAR  que as demais áreas da Companhia prestem total apoio ao pleno cumprimento 

dos objetivos desta Circular. 

 

DANIEL PIMENTEL SLAVIERO 

Diretor Presidente  

___________________________________________________________________________________ 
VRDE/denise      BPM 714/2021 e e-protocolo 17.395.162-0 
COPEL_EMP, COPEL5 
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CIRCULAR -014/2020
20/03/2020

GESTÃO DE RISCO - NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): PROCEDIMENTOS NA COPEL
EM COMPLEMENTAÇÃO ÀS CIRCULARES 011/2020, 012/2020 E 013/2020

Considerando que:

a) a Copel, detentora de concessão federal de distribuição de energia elétrica no Paraná, presta
serviço essencial e indispensável a toda sociedade paranaense, o que implica responsabilidade
para com mais de 11 milhões de pessoas, além de instituições e da economia em geral;

b) na prática, serviços básicos e de utilidade pública como água e saneamento, saúde e
segurança, entre tantos outros, dependem da energia elétrica da Copel, com impacto direto na
vida de toda a sociedade, sobremaneira nas camadas mais vulneráveis da população;

c) que a concessão de geração e transmissão é parte fundamental do abastecimento do sistema
interligado nacional, reflexo da responsabilidade da Copel para com o País;

d) em um momento no qual o trânsito de informação, ferramenta fundamental no combate ao
coronavírus, tem na Copel Telecomunicações S.A. plataforma tecnologicamente robusta e
confiável, utilizada por famílias e empresas;

e) é inerente ao caráter do Copeliano a consciência quanto à missão que cada um desempenha
dentro da Companhia, espírito resoluto construído ao longo dos 65 anos da Copel;

a Diretoria, como parte do planejamento em curso pelo comitê de monitoramento do novo
coronavírus (COVID-19), criado pela circular 011/2020, resolve, com vigência a partir desta data:

1. DETERMINAR a implantação das seguintes ações extraordinárias:

1.1. home office (teletrabalho):

1.1.1.dentro do planejamento de ação imediata e, uma vez que a preparação de
infraestrutura básica para permitir o trabalho à distância está configurada, estender, a
partir de segunda-feira, 23.03.2020, a possibilidade de teletrabalho às atividades não
essenciais que, a critério de cada Diretoria, poderão ser realizadas nessa modalidade,
sem prejuízo à operação da missão básica da Companhia;

1.1.2. a medida prevista no item acima será estendida aos estagiários;

1.1.3. a solicitação para realização de trabalho à distância deverá ser realizada por
meio de APD específico e aprovada pelo superintendente da área;

1.1.4. os empregados deverão realizar os registros diários de ponto a partir dos
sistemas disponíveis;

1.1.5. os gestores devem priorizar a liberação para o home office para os empregados
que utilizarão equipamento próprio. Para liberação dos demais empregados, o gestor
deverá avaliar a possibilidade de disponibilização de equipamento (notebook) da
própria área para viabilizar o trabalho remoto; e
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1.1.6. a Diretoria de Gestão Empresarial deve publicar instruções dos processos de
acesso remoto.

1.2. jornada reduzida:

1.2.1. nas atividades, realizadas em horário administrativo, que não se enquadrarem
no item 1.1. poderá, a critério de cada Diretoria, ser adotada a redução de jornada para
6 horas diárias, sem prejuízo da remuneração. Para evitar convivência entre equipes, a
redução deverá ser aplicada da seguinte forma:

· 50% trabalham das 7h às 13h; e
· 50% trabalham das 13h30 às 19h30.

1.2.2. os empregados deverão realizar dois registros diários de ponto, na entrada e na
saída do expediente;

1.2.3. os gerentes deverão cadastrar, por meio de APD, as equipes no horário
superflex;

1.2.4. os gestores imediatos dessas equipes serão responsáveis, também, pela
definição dos times e disposição física e reposicionamento das pessoas de forma
adequada nos locais de trabalho, com o objetivo de garantir distância segura entre as
pessoas; e

1.2.5. devem ser evitadas prorrogações da jornada e, em caso de necessidade
premente, quando ocorrerem até a 8ª hora, não serão consideradas horas extras.

1.3. Aprendizes:

1.3.1. Os aprendizes serão liberados sem prejuízo da remuneração.

3. ESTABELECER, que:

3.1. visando assegurar a continuidade dos serviços da Companhia, cada Diretoria deverá
definir as atividades essenciais onde não se aplicarão as medidas excepcionais previstas
nesta Circular. Para tais atividades, cada Diretoria deverá intensificar as medidas de
prevenção estabelecidas nas Circulares 011, 012 e 013/2020, além de estabelecer planos de
contingência específicos;

3.2. os gerentes deverão acompanhar as atividades, em especial aquelas realizadas em
home office, de forma a garantir a execução adequada dos trabalhos, cabendo à Companhia
seu o monitoramento constante.

3.3. os gestores de contrato deverão tomar as providências para a implementação das
medidas aqui definidas aos empregados dos prestadores de serviços terceirizados das
atividades administrativas, sem prejuízo à remuneração, garantindo as atividades
essenciais.

4. REFORÇAR o cumprimento das seguintes medidas preventivas ao COVID-19:

· higienizar frequentemente as mãos com água e sabão;
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· utilizar álcool 70% nas mãos;

· higienizar as mãos antes de levá-las aos olhos, boca e nariz;

· cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir com lenço descartável ou utilizar a parte
interna do cotovelo para cobrir o espirro, com vistas a evitar que secreções se
espalhem (etiqueta da gripe);

· evitar compartilhamento de copos, toalhas e objetos de uso pessoal;

· evitar contatos físicos como beijos, abraços e apertos de mãos;

· evitar aglomerações em áreas comuns (espaços para café, refeitórios e cantinas); e

· manter os ambientes sempre ventilados, em conformidade com as recomendações e
as demais medidas preventivas estabelecidas nas Circulares 011/2020 e 012/2020.

5. DEFINIR que o comitê de monitoramento estabelecido na Circular 011/2020 continue
avaliando diariamente a necessidade de adoção de novas medidas de prevenção ao
COVID-19.

6. SOLICITAR que as demais áreas da Companhia prestem total apoio para pleno
cumprimento dos objetivos desta Circular.

Original assinado por: DANIEL PIMENTEL SLAVIERO - Diretor Presidente

Enviado para: EMPREGADOS*
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PRESIDÊNCIA 
 

CIRCULAR-              /2021 
Curitiba,                              2021 

 
 

GESTÃO DE RISCO - NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): PREVISÃO MÍNIMA DE RETORNO 
PRESENCIAL DE ATIVIDADES 

 
 
Considerando: 

a) que as medidas de prevenção em relação à pandemia do coronavírus (Covid-19) deverão ser 
prolongadas por tempo indeterminado; 

b) a necessidade de cumprimento às obrigatoriedades previstas nas normas regulamentadoras; 

c) os Boletins de Informe Epidemiológico e as Notas Orientativas da Secretaria de Estado da Saúde 
do Paraná - Sesa; 

d) o Decreto Estadual nº 5.686, de 15.09.2020, que possibilita a suspensão ou a retomada, total ou 
parcial, do expediente de trabalho, bem como o atendimento presencial ao público; 

e) a Resolução da Secretaria de Estado da Saúde - Sesa nº 1.129/2020, que estabelece o regime 
e a rotina de trabalho dos servidores do Estado do Paraná; e 

f) o sancionamento da Lei nº 14.151, de 12.05.2021, que dispõe sobre o afastamento da 
empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a pandemia do coronavírus 
(Covid-19), 

 
a Diretoria decidiu, como parte do planejamento em curso pela comissão de monitoramento 
do coronavírus (Covid-19), criada pela Circular-011/2020: 
 

1. ESTABELECER  que: 

1.1. o Plano de Retorno gradual às atividades presenciais, determinado na Circular-011/2021, a 
ser levado para apreciação da Secretaria de Estado da Saúde - Sesa e desta Diretoria, 
considere a prorrogação das atuais definições relativas ao trabalho à distância até, pelo 
menos, 31.07.2021; e 

1.2. as empregadas gestantes deverão permanecer afastadas das atividades de trabalho 
presencial, sem prejuízo da remuneração, permanecendo à disposição da Companhia para 
exercer as atividades em seu domicílio, por meio do home office. 

 
2. REFORÇAR os procedimentos obrigatórios complementares à prevenção de saúde e da 

segurança previstos nas circulares e comunicados emitidos durante a pandemia, em todos os 
ambientes da Companhia, bem como nos veículos utilizados pelos empregados para o 
desempenho de atividades essenciais. 

 
3. SOLICITAR  que as demais áreas da Companhia prestem total apoio ao pleno cumprimento dos 

objetivos desta Circular. 
 
 
 

(assinado eletronicamente) 
 

DANIEL PIMENTEL SLAVIERO 
Diretor Presidente  

____________________________________________________________________________________ 
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PRESIDÊNCIA 
 

CIRCULAR-                        /2021 
Curitiba,                          2021 

 
 

GESTÃO DE RISCO - NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): PREVISÃO MÍNIMA DE RETORNO 
PRESENCIAL DE ATIVIDADES 

 
 
Considerando: 

a) que as medidas de prevenção em relação à pandemia do coronavírus (Covid-19) deverão ser 
prolongadas por tempo indeterminado; 

b) a necessidade de cumprimento às obrigatoriedades previstas nas normas regulamentadoras; 

c) os Boletins de Informe Epidemiológico e as Notas Orientativas da Secretaria de Estado da Saúde 
do Paraná - Sesa; 

d) o Decreto Estadual nº 5.686, de 15.09.2020, que possibilita a suspensão ou a retomada, total ou 
parcial, do expediente de trabalho, bem como o atendimento presencial ao público; e 

e) a Resolução da Secretaria de Estado da Saúde - Sesa nº 1.129/2020, que estabelece o regime 
e a rotina de trabalho dos servidores do Estado do Paraná. 

 
a Diretoria decidiu, como parte do planejamento em curso pela comissão de monitoramento 
do coronavírus (Covid-19), criada pela Circular-011/2020: 
 

1. ESTABELECER que: 

1.1. o Plano de Retorno gradual às atividades presenciais, determinado na Circular-011/2021, a 
ser levado para apreciação da Secretaria de Estado da Saúde - Sesa e desta Diretoria, 
considere a prorrogação das atuais definições relativas ao trabalho à distância até, pelo 
menos, 30.09.2021; e 

 
2. REFORÇAR os procedimentos obrigatórios complementares à prevenção de saúde e da 

segurança previstos nas circulares e comunicados emitidos durante a pandemia, em todos os 
ambientes da Companhia, bem como nos veículos utilizados pelos empregados para o 
desempenho de atividades essenciais. 

 
3. SOLICITAR que as demais áreas da Companhia prestem total apoio ao pleno cumprimento dos 

objetivos desta Circular. 
 
 
 
 

(assinado eletronicamente) 
 

DANIEL PIMENTEL SLAVIERO 
Diretor Presidente  
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PRESIDÊNCIA 
 

CIRCULAR-050/2021 
Curitiba, 21 set. 2021 

 
 

GESTÃO DE RISCO - NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): ORIENTAÇÕES SOBRE 
PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES E PREVISÃO MÍNIMA DE RETORNO PRESENCIAL DE 
ATIVIDADES 

 
 
Considerando: 

a) que as medidas de prevenção e controle em relação à pandemia do coronavírus (Covid-19) 
devem ser observadas visando a mitigação dos riscos de transmissão nos ambientes de trabalho;  

b) a necessidade de cumprimento às obrigatoriedades previstas nas normas regulamentadoras; 

c) os Boletins de Informe Epidemiológico e as Notas Orientativas da Secretaria de Estado da Saúde 
do Paraná - Sesa; 

d) o Decreto Estadual nº 5.686, de 15.09.2020, que possibilita a suspensão ou a retomada, total ou 
parcial, do expediente de trabalho, bem como o atendimento presencial ao público; 

e) a Resolução da Secretaria de Estado da Saúde - Sesa nº 1.433/2020, alterada parcialmente pela 
Resolução Sesa nº 623/2021 que estabelece o regime e a rotina de trabalho dos servidores do 
Estado do Paraná; e 

f) o aumento progressivo da cobertura vacinal da população contra a Covid-19 no Estado, 
 
a Diretoria decidiu, como parte do planejamento em curso pela comissão de monitoramento 
do coronavírus (Covid-19), criada pela Circular-011/2020: 
 
1. DETERMINAR que a comissão gestora das medidas preventivas e procedimentos corporativos 

relativos ao tema, designada pela Circular-011/2020, apresente: 

1.1. até 15.11.2021, o Plano de Retorno gradual às atividades presenciais, com retorno dos 
empregados sem função gerencial a partir de 03.01.2022, devidamente apreciado pela 
Secretaria de Estado da Saúde - Sesa e por esta Diretoria; e 

1.2. até 15.11.2021, a esta Diretoria, proposta de regramento relativa à implantação da prática de 
home office na Companhia. 

 
2. DEFINIR que a liberação para o retorno presencial, se assim desejarem, dos empregados do 

grupo de risco que atuam em atividade essencial e que permanecem em home office, deverá 
ocorrer mediante observação estrita dos seguintes pontos:  

a) estar com o esquema vacinal completo há pelo menos 30 dias;  

b) apresentar declaração médica, emitida para tal finalidade, informando acompanhamento e 
ausência de comorbidades restritivas; 

c) a liberação para o retorno ao presencial deverá ser realizada via APD, com aprovação do gestor 
imediato; e 

d) a solicitação deverá passar por anuência do respectivo sindicato. 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
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3. ESTABELECER a prorrogação das demais definições atuais relativas ao trabalho à distância até, 

pelo menos, 02.01.2022. 
 
4. ORIENTAR que os empregados que não tomaram a vacina contra a Covid-19, ou que não estejam 

com o esquema vacinal em dia, procurem, até 30.11.2021, a unidade básica de saúde para 
receberem a imunização conforme cronograma municipal, sob pena de análise de possível medida 
disciplinar.  

 
5. REFORÇAR: 

5.1. os procedimentos obrigatórios complementares à prevenção de saúde e da segurança 
previstos nas circulares e comunicados emitidos durante a pandemia, em todos os ambientes 
da Companhia, bem como nos veículos utilizados pelos empregados para o desempenho de 
atividades essenciais; 

5.2. a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial nas dependências da Copel, 
conforme Lei Estadual nº 20.189, de 28.04.2020; e 

5.3. a necessidade de prestar informação das doses de vacinação recebidas à área de saúde 
ocupacional da empresa, conforme orientação específica, com o intuito de subsidiar o 
planejamento das ações voltadas para a saúde e o monitoramento do avanço da vacinação 
contra a Covid-19 dentro da Copel. 

 
6. SOLICITAR que as demais áreas da Companhia prestem total apoio para pleno cumprimento dos 

objetivos desta Circular. 
 
 

 
 
 

(assinado eletronicamente) 
 

DANIEL PIMENTEL SLAVIERO 
Diretor Presidente  
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CIRCULAR -059/2020
11/11/2020

GESTÃO DE RISCO - NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): ADEQUAÇÃO DOS GRUPOS DE
RISCO CONSTANTES NA CIRCULAR-012/2020

Considerando:

a) as Circulares 011/2020, 012/2020, 013/2020 e 014/2020 que orientam sobre as ações a serem
seguidas para prevenção do coronavírus (Covid-19);

b) o Decreto Estadual nº 5.686, de 15.09.2020, que possibilita a suspensão ou a retomada, total ou
parcial, do expediente de trabalho e o atendimento presencial ao público; e

c) a resolução da Secretaria de Estado da Saúde - SESA nº 1.129/2020, que estabelece o regime e
a rotina de trabalhos dos servidores do Estado do Paraná,

comunicamos que a Diretoria resolveu, com vigência a partir desta data:

1. DEFINIR que o item 1.3 da Circular-012/2020, de 16.03.2020, passará a vigorar com a seguinte
redação:

1.3. Procedimentos obrigatórios para empregados  de grupos de maior risco de
complicações se contaminados:

1.3.1. aplicação da modalidade de trabalho à distância para empregados contemplados
nos itens a seguir:

· idade igual ou superior a 60 anos;

· gestantes em qualquer idade gestacional; e

· empregados com as seguintes condições clínicas:

ú cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca,
infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão
arterial sistêmica descompensada);

ú pneumopatias graves ou descompensadas (portadores de Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC ou asma moderada/grave);

ú imunodeprimidos;

ú doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

ú doença hepática em estágio avançado;

ú diabéticos graves ou descompensados - conforme juízo clínico; e
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ú obesidade mórbida (IMC ≥40).

1.3.1.1. os empregados auto declarados nas condições descritas nesse item
deverão comprovar sua condição clínica de risco, por meio de declaração
médica emitida para tal finalidade nos últimos seis meses, entregue em até
30 dias a partir da publicação desta circular, para análise e parecer da Saúde
Ocupacional da Companhia.

2. DETERMINAR à comissão gestora das medidas preventivas e procedimentos corporativos
relativos ao tema, designada pela Circular-011/2020, que elabore o Plano de Retorno gradual às
atividades presenciais, a ser levado à apreciação da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e
desta Diretoria.

3. SOLICITAR que as demais áreas da Companhia prestem total apoio para pleno cumprimento dos
objetivos desta Circular. 

Original assinado por: 
DANIEL PIMENTEL SLAVIERO
Diretor Presidente

Enviado para: EMPREGADOS*
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CIRCULAR -067/2020
09/12/2020

GESTÃO DE RISCO: NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): ORIENTAÇÕES SOBRE
PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE PREVENÇÃO E PREVISÃO MÍNIMA DE
RETORNO PRESENCIAL DE ATIVIDADES

Considerando:

a) que o momento atual é inédito, complexo e desafiador, sendo necessário esforço conjunto na
gestão e adoção das medidas necessárias de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública;

b) as Circulares 011/2020, 012/2020, 013/2020, 014/2020 e 059/2020, que orientam acerca das
ações a serem seguidas para prevenção do coronavírus (Covid-19);

c) os Boletins de Informe Epidemiológico e as Notas Orientativas da Secretaria de Estado da Saúde
do Paraná - Sesa;

d) o Decreto Estadual nº 5.686, de 15.09.2020, que possibilita a suspensão ou a retomada, total ou
parcial, do expediente de trabalho, bem como o atendimento presencial ao público; e

e) a Resolução da Secretaria de Estado da Saúde - Sesa nº 1.129/2020, que estabelece o regime e
a rotina de trabalho dos servidores do Estado do Paraná,

comunicamos que a Diretoria decidiu, com vigência a partir desta data, como parte do planejamento
em curso pelo comitê de monitoramento do novo coronavírus (COVID-19), criado pela Circular
011/2020:

1. REFORÇAR os procedimentos obrigatórios complementares à prevenção da saúde e à
segurança, previstos nas circulares e comunicados emitidos durante a pandemia, em todos os
ambientes da Companhia, bem como nos veículos utilizados pelos empregados para o desempenho
de atividades essenciais.

2. ESTABELECER que o Plano de Retorno gradual às atividades presenciais, determinado na
Circular 059/2020, a ser levado para apreciação da Secretaria de Estado da Saúde - Sesa e desta
Diretoria, considere a prorrogação das atuais definições relativas ao trabalho a distância até, pelo
menos, 1º.03.2021.

3. SOLICITAR que as demais áreas da Companhia prestem total apoio para pleno cumprimento dos
objetivos desta Circular.

Original assinado por: 
DANIEL PIMENTEL SLAVIERO
Diretor Presidente

Enviado para: EMPREGADOS*
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ENC: REENVIO DA CIRCULAR-050/2021 - GESTÃO DE RISCO - NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19): ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES E
PREVISÃO MÍNIMA DE RETORNO PRESENCIAL DE ATIVIDADES

Rela��es Sindicais Copel <relacoessindicais@copel.com>
Qui, 23/09/2021 15:47
Para:  sindelpar@sindelpar.com.br <sindelpar@sindelpar.com.br>; sindelpar@gmail.com <sindelpar@gmail.com>;
secretaria@sindelpar.com.br <secretaria@sindelpar.com.br>; paulo@sindelpar.com.br <paulo@sindelpar.com.br>; Edimo
Luiz Machado <edimo.machado@copel.com>; sindenel <sindenel@terra.com.br>; alexandre@sindenel.com.br
<alexandre@sindenel.com.br>; reway@ig.com.br <reway@ig.com.br>; Airton Lima. <airton_lima@bol.com.br>;
sindicatosindel@hotmail.com <sindicatosindel@hotmail.com>; sandro adao ruhnke <sandro.ruhnke@yahoo.com.br>;
edgardjankowski@hotmail.com <edgardjankowski@hotmail.com>; stiecp@stiecp.org.b <stiecp@stiecp.org.b>; Valdemir
Meiado Romero <romero@copel.com>; SINEL- Sind. dos Eletricitarios de Ponta Grossa <sinel-pgo@hotmail.com>;
jimi.ferreira@hotmail.com <jimi.ferreira@hotmail.com>; sintespar@yahoo.com.br <sintespar@yahoo.com.br>; João Carlos
Fassina <jc.fassina@gmail.com>; sindespar@sindespar.org.br <sindespar@sindespar.org.br>; sindasparana@gmail.com
<sindasparana@gmail.com>
Cc:  Fernanda Cagol De Almeida <fernanda.cagol@copel.com>; Josiane Da Silva Oliveira Santiago
<josiane.santiago@copel.com>; Cassio Vargas Pinto <cassio.pinto@copel.com>

Prezados,

Para conhecimento, segue em anexo reenvio da circular sobre o covid-19.

Atenciosamente, 

Relações Sindicais 
Companhia Paranaense de Energia - COPEL

De: Redacao Oficial <redacao.oficial@copel.com> 
Enviado: quarta-feira, 22 de setembro de 2021 15:06 
Para: Redacao Oficial <redacao.oficial@copel.com> 
Assunto: REENVIO DA CIRCULAR-050/2021 - GESTÃO DE RISCO - NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19):
ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES E PREVISÃO MÍNIMA DE RETORNO PRESENCIAL
DE ATIVIDADES
 
Documento reenviado em razão de re�ficação do item 3.

ANEXO:

CIRCULAR-050/2021 - GESTÃO DE RISCO - NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): ORIENTAÇÕES
SOBRE PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES E PREVISÃO MÍNIMA DE RETORNO PRESENCIAL
DE ATIVIDADES 

Este documento está disponível para consulta no Portal de Redação Empresarial, na aba
Comunicações Empresariais 2021.  

_____________________________________ 
DIVISÃO DE REDAÇÃO EMPRESARIAL - VRDE 
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Boletim Semanal Ações Copel COVID-19
03/08
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Comissão 
de Gestão 
de Risco

1ª Reunião 
Comissão e 
medidas 
iniciais

Home office 
obrigatório: 
grupos de risco 
Início do 
monitoramento

Decreto 
estadual 
suspende aulas 
nas escolas a 
partir do dia 
20/03

Home office 
obrigatório: 
empregados  
áreas não 
essenciais 
com filhos 

Home office 
obrigatório: áreas 
não essenciais  
Redução de 
jornada e turnos: 
para demais áreas

Início da 
emissão de 
Boletins 
Gerenciais 
Diários

Definição 
de 
protocolos 
de testes

OMS 
declara 

Pandemia

Ações Copel

11/03

12/03

16/03

17/03

19/03

23/03

27/03

31/03

01/04

1º caso 3º caso

2º caso

23/04 08/05

4º caso

04/05 23/05

5º caso

27/05

7º caso

26/05

6º caso

29/05

8º caso 
(caso com 
teste em 
abril)

01/06

9º caso

02/06

10º caso

05/06

11º caso

08/06

12º caso

11/06

14º caso

09/06

13º caso

ID. 993ff97 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - 993ff97
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415153005200000046143041
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415153005200000046143041

Fls.: 496



Ações Copel

16/06

17/06

18/06

19/06

15º caso

16º, 17º 
e 18º 
casos

19º caso

20º e 
21º 
casos

22/06

22º a 
26º caso

23/06

27º a 29º 
casos

25/06

35º a 41º 
casos

24/06

30º a 34º 
casos

26/06

42º a 54º 
casos

28/06

55º caso

29/06

56º e 57º 
casos

01/07

62º e 63º 
casos

30/06

58º a 61º 
casos

02/07

64º caso

03/07

65º e 66º 
casos

06/07

67º a 71º 
casos

07/07

72º a 74º 
casos

08/07

75º e 76º 
casos

09/07

77º e 78º 
casos

10/07

79º a 88º 
casos

89 a 102º 
casos

14/07

20/07

103º e 104º 
casos
1 óbito
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Ações Copel

21/07

27/07

105º a 109ª 
casos

110º a 116º 
casos

31/07

117º a 125ª 
casos

03/08

126º a 128º 
casos
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Dados epidemiológicos

COVID-19
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Coronavírus no Paraná

Fonte: SESA (02/08/20)
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Coronavírus na Copel

* Em 17/04, um caso anteriormente confirmado foi retirado pois teve a contraprova negativa para Covid19
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Coronavírus na Copel
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Coronavírus na Copel - Quarentena
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Coronavírus na Copel - Quarentena

CASOS EM MONITORAMENTO - QUARENTENA

CASOS DESCARTADOS – FIM DA QUARENTENA
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COVID-19

AÇÕES
Sanitização
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Ações COVID - Veículos da frota

Ações realizadas a partir de março/2020

✓ Álcool 70 em todos os veículos compartilhados

✓ Sanitização com álcool nos veículos do pool 

✓ Maior frequência de lavagens

✓ Deslocamento com, no máximo, duas pessoas 

por veículo

✓ Obrigatoriedade do uso de máscaras dentro 

dos veículos

✓ “Quarentena” para veículos utilizados por 

pessoas com suspeita de COVID-19
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Ações planejadas a partir de agosto/2020

✓ Aquisição de equipamentos de sanitização certificados

• Ozônio 

• Névoa seca de quaternário de amônia

✓ Sanitização de todos os veículos compartilhados

Rápida e eficiente

Comprovada por laudos da Unicamp

Feita por pessoal próprio nas instalações da Copel

Ações COVID - Veículos da frota
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AÇÕES
Atendimento em agências

COVID-19
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CIRCULARES COPEL 011/20, 012/20, 013/20 e 014/20
Gestão de Risco – Novo Coronavírus (COVID-19)

Reabertura Atendimento Presencial

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 891, DE 27 DE JULHO DE 2020
Art. 7º (REVOGADO) Fica suspensa a exigibilidade dos seguintes dispostos normativos:
I – atendimento presencial ao público, de que tratam os arts. 177 a 181 da Resolução Normativa nº 414, de 9 de
setembro de 2010;

DECRETO ESTADUAL Nº 4.317, DE 21 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre as medidas acerca do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância decorrente da
COVID-19.
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Medidas de Prevenção
DISTANCIAMENTO SOCIAL

EPIs

GRUPO
DE RISCO

VIAGENS
REDUÇÃO JORNADA

DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS
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Adequação das Lojas
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Retorno Grupo 4 em 03/08

Grupo Tipo

G1 Grupo de Risco

G2 Não tem com quem deixar dependente(s) menor(es)

G3 Reside com grupo de risco

G4 Sem restrição
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Retorno Grupo 4 em 03/08

CCVs

(233 lojas no total)
100% reabrem

233 municípios

LOJAS PRÓPRIAS

(169 lojas no total)
41% reabrem

74 municípios

95 lojas/municípios (23% das 402 atuais) 
permanecem fechadas, demandando

Call Center e canais virtuais!

Grupo Tipo

G1 Grupo de Risco

G2 Não tem com quem deixar dependente(s) menor(es)

G3 Reside com grupo de risco

G4 Sem restrição
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Pessoas

• Realizada pesquisa com os empregados e, a partir das
informações prestadas, foram divididos em 4 Grupos.

• Apenas os empregados do Grupo 4 (que declararam não possuir
fator de risco para o COVID-19) retornarão à atividade.

• A jornada de trabalho dos empregados foi reduzida para 6
horas.

• Foram providenciadas máscaras de tecido e de acrílico para
todos os atendentes.

• As viagens com pernoite foram limitadas ao mínimo necessário.

Grupo Tipo

G1 Grupo de Risco

G2 Não tem com quem deixar dependente(s) menor(es)

G3 Reside com grupo de risco

G4 Sem restrição

REDUÇÃO JORNADA VIAGENS
GRUPO

DE RISCO

EPIs
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• Todas as Lojas foram preparadas para que o distanciamento
social seja respeitado, tanto entre os clientes quanto entre os
clientes e os atendentes.

• Instalação de placas de acrílico nas mesas de atendimento,
para diminuir o contato entre o cliente e o empregado.

• Disponibilizados totens de álcool em gel que estão sendo
instalados nas portas das lojas.

• Disponibilizado álcool em gel exclusivo para os atendentes.
• Áreas de espera foram desativas. Desta forma, o cliente

deverá aguardar do lado de fora das lojas. Será realizada
triagem e distribuição de senhas para evitar aglomerações do
lado de fora das lojas.

• Não será permitido o uso dos banheiros e de bebedouro por
parte dos clientes (menor interação e permanência possível
dentro das lojas) e compartilhamento de ambientes
considerados de risco (banheiro, por exemplo).

• Aumento da quantidade de higienizações nos ambientes.

Ambiente DISTANCIAMENTO SOCIAL
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Procedimentos

• Atendimento em horário reduzido: 6 horas para as
lojas dos municípios com maior número de
consumidores (Cascavel, Londrina, Maringá,
Curitiba, Ponta Grossa) e 4 horas para os demais
locais.

• Inicialmente, ao realizar a triagem dos
atendimentos, serão priorizados os clientes que
solicitarem segunda via da fatura para pagamento
e/ou estiverem sem energia. Para os demais
serviços, serão orientados a utilizar os canais
digitais ou, em último caso, será fornecido
formulário para solicitação do serviço que será
realizado posteriormente, por parte da equipe que
está em home office.

• Crianças, idosos e gestantes não poderão adentrar
às lojas.

DISTRIBUIÇÃO SENHAS

REDUÇÃO HORÁRIO
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Diretoria de Gestão Empresarial
DGE

/company/copel /copel /Copel Pura Energia @copelatendevocewww.copel.com
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Boletim Semanal Ações Copel COVID-19 
01/06 
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Comissão 
de Gestão 
de Risco 

1ª Reunião 
Comissão e 
medidas 
iniciais 

Home office 
obrigatório: 
grupos de risco 
Início do 
monitoramento 

Decreto 
estadual 
suspende aulas 
nas escolas a 
partir do dia 
20/03 

Home office 
obrigatório: 
empregados  
áreas não 
essenciais 
com filhos  

 Home office 
obrigatório: áreas 
não essenciais   
Redução de 
jornada e turnos: 
para demais áreas 

Início da 
emissão de 
Boletins 
Gerenciais 
Diários 

Definição 
de 
protocolos 
de testes 

OMS 
declara 

Pandemia 

Ações Copel 

11/03 

12/03 

16/03 

17/03 

19/03 

23/03 

27/03 

31/03 

01/04 

1º caso 
Copel 

3º caso 
Copel 

2º caso 
Copel 

23/04 08/05 

4º caso 
Copel 

04/05 23/05 

5º caso 
Copel 

27/05 

7º caso 
Copel 

26/05 

6º caso 
Copel 

29/05 

8º caso 
Copel (caso 
com teste 
em abril) 

01/06 

9º caso 
Copel 
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Implementação 
 

COVID-19 
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 Vacina Gripe - H1N1 
 630 vacinados 
 Demais empregados: 

2ª  quinzena de abril 

 Materiais de proteção 
contra o COVID19 

 200 empresas  pesquisadas 
no Brasil e exterior 

 Sanitização e desinfecção  
de todos os prédios da 
Copel 

 Periodicidade: 15 dias 
 

 Aumento da limpeza em todos 
os prédios da Copel 

• Banheiros 
• Corredores 
• Elevadores 

VACINAÇÃO 

PROTEÇÃO 

SANITIZAÇÃO 

LIMPEZA 

AÇÕES 

COGT 

 Hotel Barigui Park  
 Logística preparada 

• Pernoite 
• Alimentação 

 
 

05/06 
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Dados epidemiológicos 
 

COVID-19 
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Coronavírus no Paraná 

Fonte: SESA (31/05/20) 
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Coronavírus na Copel 

* Em 17/04, um caso anteriormente confirmado foi retirado pois teve a contraprova negativa para Covid19 

Recuperados 

5 

4 casos em recuperação, 
afastados, com boa condição de 

saúde 
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Coronavírus na Copel - Quarentena 

CASOS EM MONITORAMENTO - 
QUARENTENA 

CASOS EM MONITORAMENTO POR DEPARTAMENTO 
E CIDADE 

CASOS DESCARTADOS – FIM DA 
QUARENTENA 
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Canais de Comunicação  
Relações Sindicais Copel 

Email:  
relacoessindicais@copel.com 
 
Celular: 
(41) 99167-4194 
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Diretoria de Gestão Empresarial 
DGE 

/company/copel /copel /Copel Pura Energia @copelatendevoce www.copel.com 
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Boletim Semanal Ações Copel COVID-19 
06/07 
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Comissão 
de Gestão 
de Risco 

1ª Reunião 
Comissão e 
medidas 
iniciais 

Home office 
obrigatório: 
grupos de risco 
Início do 
monitoramento 

Decreto 
estadual 
suspende aulas 
nas escolas a 
partir do dia 
20/03 

Home office 
obrigatório: 
empregados  
áreas não 
essenciais 
com filhos  

 Home office 
obrigatório: áreas 
não essenciais   
Redução de 
jornada e turnos: 
para demais áreas 

Início da 
emissão de 
Boletins 
Gerenciais 
Diários 

Definição 
de 
protocolos 
de testes 

OMS 
declara 

Pandemia 

Ações Copel 

11/03 

12/03 

16/03 

17/03 

19/03 

23/03 

27/03 

31/03 

01/04 

1º caso 3º caso 

2º caso 

23/04 08/05 

4º caso 

04/05 23/05 

5º caso 

27/05 

7º caso 

26/05 

6º caso 

29/05 

8º caso 
(caso com 
teste em 
abril) 

01/06 

9º caso 

02/06 

10º caso 

05/06 

11º caso 

08/06 

12º caso 

11/06 

14º caso 

09/06 

13º caso 
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Ações Copel 

16/06 

17/06 

18/06 

19/06 

15º caso 

16º, 17º 
e 18º 
casos 

19º caso 

20º e 
21º 
casos 

22/06 

22º a 
26º caso 

23/06 

27º a 29º 
casos 

25/06 

35º a 41º 
casos 

24/06 

30º a 34º 
casos 

26/06 

42º a 54º 
casos 

28/06 

55º caso 

29/06 

56º e 57º 
casos 

01/07 

62º e 63º 
casos 

30/06 

58º a 61º 
casos 

02/07 

64º caso 

03/07 

65º e 66º 
casos 
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Implementação 
 

COVID-19 
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 Vacina Gripe - H1N1 
 630 vacinados 
 Demais empregados: 

2ª  quinzena de abril 

 Materiais de proteção 
contra o COVID19 

 200 empresas  pesquisadas 
no Brasil e exterior 

 Sanitização e desinfecção  
de todos os prédios da 
Copel 

 Periodicidade: 15 dias 
 

 Aumento da limpeza em todos 
os prédios da Copel 

• Banheiros 
• Corredores 
• Elevadores 

VACINAÇÃO 

PROTEÇÃO 

SANITIZAÇÃO 

LIMPEZA 

AÇÕES 

COGT 

 Hotel Barigui Park  
 Logística preparada 

• Pernoite 
• Alimentação 

 
 

- - 52 
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Dados epidemiológicos 
 

COVID-19 
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Coronavírus no Paraná 

Fonte: SESA (05/07/20) 
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Coronavírus na Copel 

* Em 17/04, um caso anteriormente confirmado foi retirado pois teve a 
contraprova negativa para Covid19 
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Coronavírus na Copel 
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Coronavírus na Copel - Quarentena 

CASOS EM MONITORAMENTO POR DEPARTAMENTO E CIDADE 
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Coronavírus na Copel - Quarentena 

CASOS EM MONITORAMENTO - QUARENTENA 

CASOS DESCARTADOS – FIM DA QUARENTENA 
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Canais de Comunicação  
Relações Sindicais Copel 

Email:  
relacoessindicais@copel.com 
 
Celular: 
(41) 99167-4194 
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Diretoria de Gestão Empresarial 
DGE 

/company/copel /copel /Copel Pura Energia @copelatendevoce www.copel.com 
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Boletim Semanal Ações Copel COVID-19 
08/06 
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Comissão 
de Gestão 
de Risco 

1ª Reunião 
Comissão e 
medidas 
iniciais 

Home office 
obrigatório: 
grupos de risco 
Início do 
monitoramento 

Decreto 
estadual 
suspende aulas 
nas escolas a 
partir do dia 
20/03 

Home office 
obrigatório: 
empregados  
áreas não 
essenciais 
com filhos  

 Home office 
obrigatório: áreas 
não essenciais   
Redução de 
jornada e turnos: 
para demais áreas 

Início da 
emissão de 
Boletins 
Gerenciais 
Diários 

Definição 
de 
protocolos 
de testes 

OMS 
declara 

Pandemia 

Ações Copel 

11/03 

12/03 

16/03 

17/03 

19/03 

23/03 

27/03 

31/03 

01/04 

1º caso 
Copel 

3º caso 
Copel 

2º caso 
Copel 

23/04 08/05 

4º caso 
Copel 

04/05 23/05 

5º caso 
Copel 

27/05 

7º caso 
Copel 

26/05 

6º caso 
Copel 

29/05 

8º caso 
Copel (caso 
com teste 
em abril) 

01/06 

9º caso 
Copel 

02/06 

10º caso 
Copel 

05/06 

11º caso 
Copel 
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Implementação 
 

COVID-19 
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 Vacina Gripe - H1N1 
 630 vacinados 
 Demais empregados: 

2ª  quinzena de abril 

 Materiais de proteção 
contra o COVID19 

 200 empresas  pesquisadas 
no Brasil e exterior 

 Sanitização e desinfecção  
de todos os prédios da 
Copel 

 Periodicidade: 15 dias 
 

 Aumento da limpeza em todos 
os prédios da Copel 

• Banheiros 
• Corredores 
• Elevadores 

VACINAÇÃO 

PROTEÇÃO 

SANITIZAÇÃO 

LIMPEZA 

AÇÕES 

COGT 

 Hotel Barigui Park  
 Logística preparada 

• Pernoite 
• Alimentação 

 
 

15/06 
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Dados epidemiológicos 
 

COVID-19 
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Coronavírus no Paraná 

Fonte: SESA (07/06/20) 
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Coronavírus na Copel 

* Em 17/04, um caso anteriormente confirmado foi retirado 
pois teve a contraprova negativa para Covid19 

ID. a3de92c - Pág. 7

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - a3de92c
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415160512800000046143044
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415160512800000046143044

Fls.: 547



Coronavírus na Copel - Quarentena 

CASOS EM MONITORAMENTO - 
QUARENTENA 

CASOS EM MONITORAMENTO POR DEPARTAMENTO 
E CIDADE 

CASOS DESCARTADOS – FIM DA 
QUARENTENA 
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Canais de Comunicação  
Relações Sindicais Copel 

Email:  
relacoessindicais@copel.com 
 
Celular: 
(41) 99167-4194 
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Diretoria de Gestão Empresarial 
DGE 

/company/copel /copel /Copel Pura Energia @copelatendevoce www.copel.com 
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Boletim Semanal Ações Copel COVID-19 
11/05 
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Circular 11/20 
Comissão de 
Gestão de 
Risco 

- 1ª Reunião 
Comissão e 
medidas 
iniciais 
- Realização 
de Pesquisa 

Circular 12/20  
- Home office 
obrigatório: 
grupos de risco  

-  Início do 
monitoramento 

Decreto 
estadual 
suspende aulas 
nas escolas a 
partir do dia 
20/03 

Circular 13/20  
- Home office 
obrigatório: 
empregados  áreas 
não essenciais com 
filhos  

Circular 14/20 
- Home office 
obrigatório: áreas 
não essenciais   

- Redução de 
jornada e turnos: 
para demais áreas 

Início da 
emissão de 
Boletins 
Gerenciais 
Diários 

Definição de 
protocolos de 
testes 

OMS 
declara 

Pandemia 

Ações Copel 

11/03 

12/03 

16/03 

17/03 

19/03 

23/03 

27/03 

31/03 

01/04 

Confirmação  
1º caso na 
Copel 

Confirmação  
3º caso na Copel 

04/05 

Confirmação  
4º caso na Copel 

Confirmação  
2º caso na Copel 

23/04 08/05 

ID. 8d4d0f9 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - 8d4d0f9
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415160960600000046143045
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415160960600000046143045

Fls.: 552



Implementação 
 

COVID-19 
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 Vacina Gripe - H1N1 
 630 vacinados 
 Demais empregados: 

2ª  quinzena de abril 

 Materiais de proteção 
contra o COVID19 

 200 empresas  pesquisadas 
no Brasil e exterior 

 Sanitização e desinfecção  
de todos os prédios da 
Copel 

 Periodicidade: 15 dias 
 

 Aumento da limpeza em todos 
os prédios da Copel 

• Banheiros 
• Corredores 
• Elevadores 

VACINAÇÃO 

PROTEÇÃO 

SANITIZAÇÃO 

LIMPEZA 

AÇÕES 

COGT 

 Hotel Barigui Park  
 Logística preparada 

• Pernoite 
• Alimentação 
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 Vacina Gripe - H1N1 
 630 vacinados 
 Demais empregados: 

2ª  quinzena de abril 

 Materiais de proteção 
contra o COVID19 

 200 empresas  pesquisadas 
no Brasil e exterior 

 Sanitização e desinfecção  
de todos os prédios da 
Copel 

 Periodicidade: 15 dias 
 

 Aumento da limpeza em todos 
os prédios da Copel 

• Banheiros 
• Corredores 
• Elevadores 

VACINAÇÃO 

PROTEÇÃO 

SANITIZAÇÃO 

LIMPEZA 

AÇÕES 

COGT 

 Hotel Barigui Park  
 Logística preparada 

• Pernoite 
• Alimentação 
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Dados epidemiológicos 
 

COVID-19 
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Coronavírus no Paraná 

Fonte: SESA (10/05/20) 
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Coronavírus na Copel 

* Em 17/04, um caso anteriormente confirmado foi retirado pois teve a contraprova negativa para Covid19 
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Coronavírus na Copel - Quarentena 
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Canais de Comunicação  
Relações Sindicais Copel 

Email:  
relacoessindicais@copel.com 
 
Celular: 
(41) 99167-4194 
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Diretoria de Gestão Empresarial 
DGE 

/company/copel /copel /Copel Pura Energia @copelatendevoce www.copel.com 
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Boletim Semanal Ações Copel COVID-19 
13/07 
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Comissão 
de Gestão 
de Risco 

1ª Reunião 
Comissão e 
medidas 
iniciais 

Home office 
obrigatório: 
grupos de risco 
Início do 
monitoramento 

Decreto 
estadual 
suspende aulas 
nas escolas a 
partir do dia 
20/03 

Home office 
obrigatório: 
empregados  
áreas não 
essenciais 
com filhos  

 Home office 
obrigatório: áreas 
não essenciais   
Redução de 
jornada e turnos: 
para demais áreas 

Início da 
emissão de 
Boletins 
Gerenciais 
Diários 

Definição 
de 
protocolos 
de testes 

OMS 
declara 

Pandemia 

Ações Copel 

11/03 

12/03 

16/03 

17/03 

19/03 

23/03 

27/03 

31/03 

01/04 

1º caso 3º caso 

2º caso 

23/04 08/05 

4º caso 

04/05 23/05 

5º caso 

27/05 

7º caso 

26/05 

6º caso 

29/05 

8º caso 
(caso com 
teste em 
abril) 

01/06 

9º caso 

02/06 

10º caso 

05/06 

11º caso 

08/06 

12º caso 

11/06 

14º caso 

09/06 

13º caso 
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Ações Copel 

16/06 

17/06 

18/06 

19/06 

15º caso 

16º, 17º 
e 18º 
casos 

19º caso 

20º e 
21º 
casos 

22/06 

22º a 
26º caso 

23/06 

27º a 29º 
casos 

25/06 

35º a 41º 
casos 

24/06 

30º a 34º 
casos 

26/06 

42º a 54º 
casos 

28/06 

55º caso 

29/06 

56º e 57º 
casos 

01/07 

62º e 63º 
casos 

30/06 

58º a 61º 
casos 

02/07 

64º caso 

03/07 

65º e 66º 
casos 

06/07 

67º a 71º 
casos 

07/07 

72º a 74º 
casos 

08/07 

75º e 76º 
casos 

09/07 

77º e 78º 
casos 

10/07 

79º a 88º 
casos 
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Dados epidemiológicos 
 

COVID-19 
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Coronavírus no Paraná 

Fonte: SESA (12/07/20) 
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Coronavírus na Copel 

* Em 17/04, um caso anteriormente confirmado foi retirado pois teve a 
contraprova negativa para Covid19 
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Coronavírus na Copel 
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Coronavírus na Copel - Quarentena 

CASOS EM MONITORAMENTO POR DEPARTAMENTO E CIDADE 

ID. 8c7d21a - Pág. 8

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - 8c7d21a
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415161384500000046143046
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415161384500000046143046

Fls.: 569



Coronavírus na Copel - Quarentena 

CASOS EM MONITORAMENTO - QUARENTENA 

CASOS DESCARTADOS – FIM DA QUARENTENA 
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Canais de Comunicação  
Relações Sindicais Copel 

Email:  
relacoessindicais@copel.com 
 
Celular: 
(41) 99167-4194 
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Diretoria de Gestão Empresarial 
DGE 

/company/copel /copel /Copel Pura Energia @copelatendevoce www.copel.com 
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Boletim Semanal Ações Copel COVID-19 
15/06 
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Comissão 
de Gestão 
de Risco 

1ª Reunião 
Comissão e 
medidas 
iniciais 

Home office 
obrigatório: 
grupos de risco 
Início do 
monitoramento 

Decreto 
estadual 
suspende aulas 
nas escolas a 
partir do dia 
20/03 

Home office 
obrigatório: 
empregados  
áreas não 
essenciais 
com filhos  

 Home office 
obrigatório: áreas 
não essenciais   
Redução de 
jornada e turnos: 
para demais áreas 

Início da 
emissão de 
Boletins 
Gerenciais 
Diários 

Definição 
de 
protocolos 
de testes 

OMS 
declara 

Pandemia 

Ações Copel 

11/03 

12/03 

16/03 

17/03 

19/03 

23/03 

27/03 

31/03 

01/04 

1º caso 3º caso 

2º caso 

23/04 08/05 

4º caso 

04/05 23/05 

5º caso 

27/05 

7º caso 

26/05 

6º caso 

29/05 

8º caso 
(caso com 
teste em 
abril) 

01/06 

9º caso 

02/06 

10º caso 

05/06 

11º caso 

08/06 

12º caso 

11/06 

14º caso 

09/06 

13º caso 
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Implementação 
 

COVID-19 
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 Vacina Gripe - H1N1 
 630 vacinados 
 Demais empregados: 

2ª  quinzena de abril 

 Materiais de proteção 
contra o COVID19 

 200 empresas  pesquisadas 
no Brasil e exterior 

 Sanitização e desinfecção  
de todos os prédios da 
Copel 

 Periodicidade: 15 dias 
 

 Aumento da limpeza em todos 
os prédios da Copel 

• Banheiros 
• Corredores 
• Elevadores 

VACINAÇÃO 

PROTEÇÃO 

SANITIZAÇÃO 

LIMPEZA 

AÇÕES 

COGT 

 Hotel Barigui Park  
 Logística preparada 

• Pernoite 
• Alimentação 

 
 

15/06 
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Dados epidemiológicos 
 

COVID-19 
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Coronavírus no Paraná 

Fonte: SESA (14/06/20) 
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Coronavírus na Copel 

* Em 17/04, um caso anteriormente confirmado foi retirado pois teve a 
contraprova negativa para Covid19 

ID. 3a97ae3 - Pág. 7

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - 3a97ae3
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415161846300000046143047
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415161846300000046143047

Fls.: 579



Coronavírus na Copel 
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Coronavírus na Copel - Quarentena 

CASOS EM MONITORAMENTO - QUARENTENA 

CASOS EM MONITORAMENTO POR DEPARTAMENTO E CIDADE 

CASOS DESCARTADOS – FIM DA QUARENTENA 
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Canais de Comunicação  
Relações Sindicais Copel 

Email:  
relacoessindicais@copel.com 
 
Celular: 
(41) 99167-4194 
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Diretoria de Gestão Empresarial 
DGE 

/company/copel /copel /Copel Pura Energia @copelatendevoce www.copel.com 
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Boletim Semanal Ações Copel COVID-19 
18/05 
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Circular 11/20 
Comissão de 
Gestão de 
Risco 

- 1ª Reunião 
Comissão e 
medidas 
iniciais 
- Realização 
de Pesquisa 

Circular 12/20  
- Home office 
obrigatório: 
grupos de risco  

-  Início do 
monitoramento 

Decreto 
estadual 
suspende aulas 
nas escolas a 
partir do dia 
20/03 

Circular 13/20  
- Home office 
obrigatório: 
empregados  áreas 
não essenciais com 
filhos  

Circular 14/20 
- Home office 
obrigatório: áreas 
não essenciais   

- Redução de 
jornada e turnos: 
para demais áreas 

Início da 
emissão de 
Boletins 
Gerenciais 
Diários 

Definição de 
protocolos de 
testes 

OMS 
declara 

Pandemia 

Ações Copel 

11/03 

12/03 

16/03 

17/03 

19/03 

23/03 

27/03 

31/03 

01/04 

Confirmação  
1º caso na 
Copel 

Confirmação  
3º caso na Copel 

04/05 

Confirmação  
2º caso na Copel 

23/04 08/05 

Confirmação  
4º caso na Copel 
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Implementação 
 

COVID-19 
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 Vacina Gripe - H1N1 
 630 vacinados 
 Demais empregados: 

2ª  quinzena de abril 

 Materiais de proteção 
contra o COVID19 

 200 empresas  pesquisadas 
no Brasil e exterior 

 Sanitização e desinfecção  
de todos os prédios da 
Copel 

 Periodicidade: 15 dias 
 

 Aumento da limpeza em todos 
os prédios da Copel 

• Banheiros 
• Corredores 
• Elevadores 

VACINAÇÃO 

PROTEÇÃO 

SANITIZAÇÃO 

LIMPEZA 

AÇÕES 

COGT 

 Hotel Barigui Park  
 Logística preparada 

• Pernoite 
• Alimentação 
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 Vacina Gripe - H1N1 
 630 vacinados 
 Demais empregados: 

2ª  quinzena de abril 

 Materiais de proteção 
contra o COVID19 

 200 empresas  pesquisadas 
no Brasil e exterior 

 Sanitização e desinfecção  
de todos os prédios da 
Copel 

 Periodicidade: 15 dias 
 

 Aumento da limpeza em todos 
os prédios da Copel 

• Banheiros 
• Corredores 
• Elevadores 

VACINAÇÃO 

PROTEÇÃO 

SANITIZAÇÃO 

LIMPEZA 

AÇÕES 

COGT 

 Hotel Barigui Park  
 Logística preparada 

• Pernoite 
• Alimentação 
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Dados epidemiológicos 
 

COVID-19 
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Coronavírus no Paraná 

Fonte: SESA (17/05/20) 
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Coronavírus na Copel 

* Em 17/04, um caso anteriormente confirmado foi retirado pois teve a contraprova negativa para Covid19 
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Coronavírus na Copel - Quarentena 

CASOS EM MONITORAMENTO - 
QUARENTENA 

CASOS EM MONITORAMENTO POR DEPARTAMENTO 
E CIDADE 

CASOS DESCARTADOS – FIM DA 
QUARENTENA 
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Novas Ações 

Reunião semanal com os presidentes das CIPAs 

Pesquisa com as pessoas do grupo de Risco 

Pesquisa com os pais que tem filho em idade escolar 

Polo Santa Quitéria – callcenter e COD 

Testes para empregados do interior 
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Canais de Comunicação  
Relações Sindicais Copel 

Email:  
relacoessindicais@copel.com 
 
Celular: 
(41) 99167-4194 
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Diretoria de Gestão Empresarial 
DGE 

/company/copel /copel /Copel Pura Energia @copelatendevoce www.copel.com 
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Boletim Semanal Ações Copel COVID-19
20/07

ID. 6c717f1 - Pág. 1
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Comissão 
de Gestão 
de Risco

1ª Reunião 
Comissão e 
medidas 
iniciais

Home office 
obrigatório: 
grupos de risco 
Início do 
monitoramento

Decreto 
estadual 
suspende aulas 
nas escolas a 
partir do dia 
20/03

Home office 
obrigatório: 
empregados  
áreas não 
essenciais 
com filhos 

Home office 
obrigatório: áreas 
não essenciais  
Redução de 
jornada e turnos: 
para demais áreas

Início da 
emissão de 
Boletins 
Gerenciais 
Diários

Definição 
de 
protocolos 
de testes

OMS 
declara 

Pandemia

Ações Copel

11/03

12/03

16/03

17/03

19/03

23/03

27/03

31/03

01/04

1º caso 3º caso

2º caso

23/04 08/05

4º caso

04/05 23/05

5º caso

27/05

7º caso

26/05

6º caso

29/05

8º caso 
(caso com 
teste em 
abril)

01/06

9º caso

02/06

10º caso

05/06

11º caso

08/06

12º caso

11/06

14º caso

09/06

13º caso
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Ações Copel

16/06

17/06

18/06

19/06

15º caso

16º, 17º 
e 18º 
casos

19º caso

20º e 
21º 
casos

22/06

22º a 
26º caso

23/06

27º a 29º 
casos

25/06

35º a 41º 
casos

24/06

30º a 34º 
casos

26/06

42º a 54º 
casos

28/06

55º caso

29/06

56º e 57º 
casos

01/07

62º e 63º 
casos

30/06

58º a 61º 
casos

02/07

64º caso

03/07

65º e 66º 
casos

06/07

67º a 71º 
casos

07/07

72º a 74º 
casos

08/07

75º e 76º 
casos

09/07

77º e 78º 
casos

10/07

79º a 88º 
casos

89 a 102º 
casos

14/07

20/07

103º e 104º 
casos
1 óbito
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Dados epidemiológicos

COVID-19
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Coronavírus no Paraná

Fonte: SESA (19/07/20)
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Coronavírus na Copel

* Em 17/04, um caso anteriormente confirmado foi retirado pois teve a contraprova negativa para Covid19

Óbitos

1
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Coronavírus na Copel
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Coronavírus na Copel - Quarentena
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Coronavírus na Copel - Quarentena

CASOS EM MONITORAMENTO - QUARENTENA

CASOS DESCARTADOS – FIM DA QUARENTENA
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Canais de Comunicação 
Relações Sindicais Copel

Email: 
relacoessindicais@copel.com

Celular:
(41) 99167-4194
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Diretoria de Gestão Empresarial
DGE

/company/copel /copel /Copel Pura Energia @copelatendevocewww.copel.com
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Boletim Semanal Ações Copel COVID-19 
22/06 
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Comissão 
de Gestão 
de Risco 

1ª Reunião 
Comissão e 
medidas 
iniciais 

Home office 
obrigatório: 
grupos de risco 
Início do 
monitoramento 

Decreto 
estadual 
suspende aulas 
nas escolas a 
partir do dia 
20/03 

Home office 
obrigatório: 
empregados  
áreas não 
essenciais 
com filhos  

 Home office 
obrigatório: áreas 
não essenciais   
Redução de 
jornada e turnos: 
para demais áreas 

Início da 
emissão de 
Boletins 
Gerenciais 
Diários 

Definição 
de 
protocolos 
de testes 

OMS 
declara 

Pandemia 

Ações Copel 

11/03 

12/03 

16/03 

17/03 

19/03 

23/03 

27/03 

31/03 

01/04 

1º caso 3º caso 

2º caso 

23/04 08/05 

4º caso 

04/05 23/05 

5º caso 

27/05 

7º caso 

26/05 

6º caso 

29/05 

8º caso 
(caso com 
teste em 
abril) 

01/06 

9º caso 

02/06 

10º caso 

05/06 

11º caso 

08/06 

12º caso 

11/06 

14º caso 

09/06 

13º caso 
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Ações Copel 

16/06 

17/06 

18/06 

19/06 

15º caso 

16º, 17º 
e 18º 
casos 

19º caso 

20º e 
21º 
casos 
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Implementação 
 

COVID-19 
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 Vacina Gripe - H1N1 
 630 vacinados 
 Demais empregados: 

2ª  quinzena de abril 

 Materiais de proteção 
contra o COVID19 

 200 empresas  pesquisadas 
no Brasil e exterior 

 Sanitização e desinfecção  
de todos os prédios da 
Copel 

 Periodicidade: 15 dias 
 

 Aumento da limpeza em todos 
os prédios da Copel 

• Banheiros 
• Corredores 
• Elevadores 

VACINAÇÃO 

PROTEÇÃO 

SANITIZAÇÃO 

LIMPEZA 

AÇÕES 

COGT 

 Hotel Barigui Park  
 Logística preparada 

• Pernoite 
• Alimentação 

 
 

15/06 
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Dados epidemiológicos 
 

COVID-19 

ID. c0587c9 - Pág. 6

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - c0587c9
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415163511700000046143050
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415163511700000046143050

Fls.: 612



Coronavírus no Paraná 

Fonte: SESA (22/06/20) 
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Coronavírus na Copel 

* Em 17/04, um caso anteriormente confirmado foi retirado pois teve a 
contraprova negativa para Covid19 
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Coronavírus na Copel 
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Coronavírus na Copel - Quarentena 

CASOS EM MONITORAMENTO POR DEPARTAMENTO E CIDADE 
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Coronavírus na Copel - Quarentena 

CASOS EM MONITORAMENTO - QUARENTENA 

CASOS DESCARTADOS – FIM DA QUARENTENA 
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Canais de Comunicação  
Relações Sindicais Copel 

Email:  
relacoessindicais@copel.com 
 
Celular: 
(41) 99167-4194 
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Diretoria de Gestão Empresarial 
DGE 

/company/copel /copel /Copel Pura Energia @copelatendevoce www.copel.com 

ID. c0587c9 - Pág. 13

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - c0587c9
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415163511700000046143050
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415163511700000046143050

Fls.: 619



Boletim Semanal Ações Copel COVID-19 
25/05 
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Circular 11/20 
Comissão de 
Gestão de 
Risco 

1ª Reunião 
Comissão e 
medidas 
iniciais 
- Realização 
de Pesquisa 

Circular 12/20  
- Home office 
obrigatório: 
grupos de risco  

-  Início do 
monitoramento 

Decreto 
estadual 
suspende aulas 
nas escolas a 
partir do dia 
20/03 

Circular 13/20  
- Home office 
obrigatório: 
empregados  áreas 
não essenciais com 
filhos  

Circular 14/20 
- Home office 
obrigatório: áreas 
não essenciais   

- Redução de 
jornada e turnos: 
para demais áreas 

Início da 
emissão de 
Boletins 
Gerenciais 
Diários 

Definição 
de 
protocolos 
de testes 

OMS 
declara 

Pandemia 

Ações Copel 

11/03 

12/03 

16/03 

17/03 

19/03 

23/03 

27/03 

31/03 

01/04 

Confirmação  
1º caso na 
Copel 

Confirmação  
3º caso na 
Copel 

Confirmação  
2º caso na 
Copel 

23/04 08/05 

Confirmação  
4º caso na 
Copel 

04/05 24/05 

Confirmação  
5º caso na 
Copel 
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Implementação 
 

COVID-19 
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 Vacina Gripe - H1N1 
 630 vacinados 
 Demais empregados: 

2ª  quinzena de abril 

 Materiais de proteção 
contra o COVID19 

 200 empresas  pesquisadas 
no Brasil e exterior 

 Sanitização e desinfecção  
de todos os prédios da 
Copel 

 Periodicidade: 15 dias 
 

 Aumento da limpeza em todos 
os prédios da Copel 

• Banheiros 
• Corredores 
• Elevadores 

VACINAÇÃO 

PROTEÇÃO 

SANITIZAÇÃO 

LIMPEZA 

AÇÕES 

COGT 

 Hotel Barigui Park  
 Logística preparada 

• Pernoite 
• Alimentação 
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 Vacina Gripe - H1N1 
 630 vacinados 
 Demais empregados: 

2ª  quinzena de abril 

 Materiais de proteção 
contra o COVID19 

 200 empresas  pesquisadas 
no Brasil e exterior 

 Sanitização e desinfecção  
de todos os prédios da 
Copel 

 Periodicidade: 15 dias 
 

 Aumento da limpeza em todos 
os prédios da Copel 

• Banheiros 
• Corredores 
• Elevadores 

VACINAÇÃO 

PROTEÇÃO 

SANITIZAÇÃO 

LIMPEZA 

AÇÕES 

COGT 

 Hotel Barigui Park  
 Logística preparada 

• Pernoite 
• Alimentação 
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Dados epidemiológicos 
 

COVID-19 
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Coronavírus no Paraná 

Fonte: SESA (24/05/20) 
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Coronavírus na Copel 

* Em 17/04, um caso anteriormente confirmado foi retirado pois teve a contraprova negativa para Covid19 

• 4 casos já recuperados e 
com retorno às atividades 

• 1 caso afastado, em casa, 
sintomático mas com boa 
condição de saúde 
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Coronavírus na Copel - Quarentena 

CASOS EM MONITORAMENTO - 
QUARENTENA 

CASOS EM MONITORAMENTO POR DEPARTAMENTO 
E CIDADE 

CASOS DESCARTADOS – FIM DA 
QUARENTENA 
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Novas Ações 

Reunião semanal com os presidentes das CIPAs 

Pesquisa com as pessoas do grupo de Risco 

Pesquisa com os pais que tem filho em idade escolar 

Polo Santa Quitéria – callcenter e COD 

Testes para empregados do interior 

ID. 00b0901 - Pág. 10

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - 00b0901
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415163926000000046143051
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415163926000000046143051

Fls.: 629



Canais de Comunicação  
Relações Sindicais Copel 

Email:  
relacoessindicais@copel.com 
 
Celular: 
(41) 99167-4194 
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Diretoria de Gestão Empresarial 
DGE 

/company/copel /copel /Copel Pura Energia @copelatendevoce www.copel.com 
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Boletim Semanal Ações Copel COVID-19
27/07
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Comissão 
de Gestão 
de Risco

1ª Reunião 
Comissão e 
medidas 
iniciais

Home office 
obrigatório: 
grupos de risco 
Início do 
monitoramento

Decreto 
estadual 
suspende aulas 
nas escolas a 
partir do dia 
20/03

Home office 
obrigatório: 
empregados  
áreas não 
essenciais 
com filhos 

Home office 
obrigatório: áreas 
não essenciais  
Redução de 
jornada e turnos: 
para demais áreas

Início da 
emissão de 
Boletins 
Gerenciais 
Diários

Definição 
de 
protocolos 
de testes

OMS 
declara 

Pandemia

Ações Copel

11/03

12/03

16/03

17/03

19/03

23/03

27/03

31/03

01/04

1º caso 3º caso

2º caso

23/04 08/05

4º caso

04/05 23/05

5º caso

27/05

7º caso

26/05

6º caso

29/05

8º caso 
(caso com 
teste em 
abril)

01/06

9º caso

02/06

10º caso

05/06

11º caso

08/06

12º caso

11/06

14º caso

09/06

13º caso
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Ações Copel

16/06

17/06

18/06

19/06

15º caso

16º, 17º 
e 18º 
casos

19º caso

20º e 
21º 
casos

22/06

22º a 
26º caso

23/06

27º a 29º 
casos

25/06

35º a 41º 
casos

24/06

30º a 34º 
casos

26/06

42º a 54º 
casos

28/06

55º caso

29/06

56º e 57º 
casos

01/07

62º e 63º 
casos

30/06

58º a 61º 
casos

02/07

64º caso

03/07

65º e 66º 
casos

06/07

67º a 71º 
casos

07/07

72º a 74º 
casos

08/07

75º e 76º 
casos

09/07

77º e 78º 
casos

10/07

79º a 88º 
casos

89 a 102º 
casos

14/07

20/07

103º e 104º 
casos
1 óbito
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Ações Copel

21/07

27/07

105º a 109ª 
casos

110º a 116º 
casos
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✓ Vacina Gripe - H1N1
✓ 630 vacinados
✓ Demais empregados: 

2ª  quinzena de abril

✓ Materiais de proteção 
contra o COVID19

✓ 200 empresas  pesquisadas 
no Brasil e exterior

✓ Sanitização e desinfecção  
de todos os prédios da 
Copel

✓ Periodicidade: 15 dias

✓ Aumento da limpeza em todos 
os prédios da Copel

• Banheiros
• Corredores
• Elevadores

VACINAÇÃO

PROTEÇÃO

SANITIZAÇÃO

LIMPEZA

AÇÕES

COGT

✓ Hotel Barigui Park 
✓ Logística preparada

• Pernoite
• Alimentação

--52
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Dados epidemiológicos

COVID-19

ID. 44b781c - Pág. 6

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - 44b781c
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415164380600000046143052
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415164380600000046143052

Fls.: 637



Coronavírus no Paraná

Fonte: SESA (23/07/20)
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Coronavírus na Copel

* Em 17/04, um caso anteriormente confirmado foi retirado pois teve a contraprova negativa para Covid19

Óbitos

1
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Coronavírus na Copel
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Coronavírus na Copel - Quarentena
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Coronavírus na Copel - Quarentena

CASOS EM MONITORAMENTO - QUARENTENA

CASOS DESCARTADOS – FIM DA QUARENTENA
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Canais de Comunicação 
Relações Sindicais Copel

Email: 
relacoessindicais@copel.com

Celular:
(41) 99167-4194
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Diretoria de Gestão Empresarial
DGE

/company/copel /copel /Copel Pura Energia @copelatendevocewww.copel.com
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Boletim Semanal Ações Copel COVID-19 
29/06 
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Comissão 
de Gestão 
de Risco 

1ª Reunião 
Comissão e 
medidas 
iniciais 

Home office 
obrigatório: 
grupos de risco 
Início do 
monitoramento 

Decreto 
estadual 
suspende aulas 
nas escolas a 
partir do dia 
20/03 

Home office 
obrigatório: 
empregados  
áreas não 
essenciais 
com filhos  

 Home office 
obrigatório: áreas 
não essenciais   
Redução de 
jornada e turnos: 
para demais áreas 

Início da 
emissão de 
Boletins 
Gerenciais 
Diários 

Definição 
de 
protocolos 
de testes 

OMS 
declara 

Pandemia 

Ações Copel 

11/03 

12/03 

16/03 

17/03 

19/03 

23/03 

27/03 

31/03 

01/04 

1º caso 3º caso 

2º caso 

23/04 08/05 

4º caso 

04/05 23/05 

5º caso 

27/05 

7º caso 

26/05 

6º caso 

29/05 

8º caso 
(caso com 
teste em 
abril) 

01/06 

9º caso 

02/06 

10º caso 

05/06 

11º caso 

08/06 

12º caso 

11/06 

14º caso 

09/06 

13º caso 
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Ações Copel 

16/06 

17/06 

18/06 

19/06 

15º caso 

16º, 17º 
e 18º 
casos 

19º caso 

20º e 
21º 
casos 

22/06 

22º a 
26º caso 

23/06 

27º a 29º 
casos 

25/06 

35º a 41º 
caso 

24/06 

30º a 
34º caso 

26/06 

42º a 
54º caso 

28/06 

55º caso 
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Dados epidemiológicos 
 

COVID-19 
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Coronavírus no Paraná 

Fonte: SESA (28/06/20) 
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Coronavírus na Copel 

* Em 17/04, um caso anteriormente confirmado foi retirado pois teve a 
contraprova negativa para Covid19 
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Coronavírus na Copel 
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Coronavírus na Copel - Quarentena 

CASOS EM MONITORAMENTO POR DEPARTAMENTO E CIDADE 
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Coronavírus na Copel - Quarentena 

CASOS EM MONITORAMENTO - QUARENTENA 

CASOS DESCARTADOS – FIM DA QUARENTENA 
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Canais de Comunicação  
Relações Sindicais Copel 

Email:  
relacoessindicais@copel.com 
 
Celular: 
(41) 99167-4194 
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Diretoria de Gestão Empresarial 
DGE 

/company/copel /copel /Copel Pura Energia @copelatendevoce www.copel.com 
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COVID-19 
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Circular 11/20 
Comissão de 
Gestão de 
Risco 

- 1ª Reunião 
Comissão e 
medidas 
iniciais 
- Realização 
de Pesquisa 

Circular 12/20  
- Home office 
obrigatório: 
grupos de risco  

-  Início do 
monitoramento 

Decreto 
estadual 
suspende aulas 
nas escolas a 
partir do dia 
20/03 

Circular 13/20  
- Home office 
obrigatório: 
empregados  áreas 
não essenciais com 
filhos  

Circular 14/20 
- Home office 
obrigatório: áreas 
não essenciais   

- Redução de 
jornada e turnos: 
para demais áreas 

Início da 
emissão de 
Boletins 
Gerenciais 
Diários 

Definição de 
protocolos de 
testes 

OMS 
declara 

Pandemia 

Ações Copel 

11/03 

12/03 

16/03 

17/03 

19/03 

23/03 

27/03 

31/03 

01/04 

Confirmação  
1º caso na 
Copel 

Confirmação  
2º caso na 
Copel 

Acompanhamento 

23/04 
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Implementação 
 

COVID-19 
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Empregados em Home office 
 
 
 

Empregados em campo 

 Campanha de vacinação  
 

 Proteção (EPIs, ambiente) 
 

 Protocolo de testes 
 

 Jornada (revezamento, 
redução, quando aplicável) 

 

Implementação 
1
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 Vacina Gripe - H1N1 
 630 vacinados 
 Demais empregados: 

2ª  quinzena de abril 

 Materiais de proteção 
contra o COVID19 

 200 empresas  pesquisadas 
no Brasil e exterior 

 Sanitização e desinfecção  
de todos os prédios da 
Copel 

 Periodicidade: 15 dias 
 

 Aumento da limpeza em todos 
os prédios da Copel 

• Banheiros 
• Corredores 
• Elevadores 

VACINAÇÃO 

PROTEÇÃO 

SANITIZAÇÃO 

LIMPEZA 

AÇÕES 

COGT 

 Hotel Barigui Park  
 Logística preparada 

• Pernoite 
• Alimentação 
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 Vacina Gripe - H1N1 
 630 vacinados 
 Demais empregados: 

2ª  quinzena de abril 

 Materiais de proteção 
contra o COVID19 

 200 empresas  pesquisadas 
no Brasil e exterior 

 Sanitização e desinfecção  
de todos os prédios da 
Copel 

 Periodicidade: 15 dias 
 

 Aumento da limpeza em todos 
os prédios da Copel 

• Banheiros 
• Corredores 
• Elevadores 

VACINAÇÃO 

PROTEÇÃO 

SANITIZAÇÃO 

LIMPEZA 

AÇÕES 

COGT 

 Hotel Barigui Park  
 Logística preparada 

• Pernoite 
• Alimentação 
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Grupo 1: operadores 
(Centros de Operação) 

• 182 empregados 

• Teste rápido para todos 
a cada 10 dias 

• Sintomáticos: 
•Teste rápido 

•Mapa viral 

•Consulta médica 

Grupo 2:  operação, 
manutenção, 

teleatendimento e demais 
funções essenciais* 

• 1558 empregados 

• Teste para os 
sintomáticos 

Grupo 3:  demais 
empregados 

• Encaminhamento Rede 
Credenciada Fundação 
Copel 

• Hospitais credenciados 
•Curitiba: Santa Cruz, N. Sra. 

Pilar e N. Sra. das Graças  

•Hospitais em Londrina, 
Maringá e Cascavel 

 

Protocolo de testes 

*Cidades/polo regionais: Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel e Telêmaco Borba 

ID. 73aa125 - Pág. 7

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - 73aa125
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415165353700000046143054
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415165353700000046143054

Fls.: 662



Empregado 
Comunica o 

gerente 

Área médica 
Realiza triagem 
(telemedicina) 

Sintomas  
compatíveis? 

Empregado 
liberado para 

continuar 
trabalhando 

Empregado 
Encaminhado 

para Laboratório 
Paraná Clínicas 

(CIC) 

• Teste rápido COVID-19 
 

Teste 
COVID-19 

Empregado 
Procura hospital 

indicado e 
fica afastado  
por 14 dias 

Gerente 
Identifica 

contatos internos 
para teste 

Empregado 
Afastado por 

 8 dias 

Empregado 
Realiza novo 
teste após os 

 8 dias 

Empregado 
Procura hospital 

indicado e 
fica afastado  

por mais 6 dias 

Empregado 
liberado para 

trabalhar 

Empregado 
Procura hospital 

indicado e 
fica afastado  
por 14 dias 

SIM 

NÃO 

Positivo 

Teste 
COVID-19 

Teste 
COVID-19 

Negativo 

Empregado 
liberado para 

continuar 
trabalhando 

Sintomáticos 

Empregado 
Encaminhado 
para UNIMED 

SIM 

Teste 
COVID-19 

RT-PCR 

Empregado 
Liberado para 

trabalhar Negativo 

Positivo 

• Consulta 
• Teste H1N1 
• Mapa víral 

Positivo 

Negativo 

Negativo 

Positivo 

Obs.  
Em azul válido apenas para o Grupo 1 e Grupo 2 em Curitiba 
Em verde válido apenas para o Grupo 1 

Assintomáticos de Risco /  
Contatos ocupacionais 

Protocolo de testes 
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Dados epidemiológicos 
 

COVID-19 

ID. 73aa125 - Pág. 9

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - 73aa125
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415165353700000046143054
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415165353700000046143054

Fls.: 664



Coronavírus no Paraná 

Fonte: SESA (23/04/20) 
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Coronavírus na Copel 
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Diretoria de Gestão Empresarial 
DGE 

/company/copel /copel /Copel Pura Energia @copelatendevoce www.copel.com 
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - TELETRABALHO 2021/2022 

que celebram entre si, na forma abaixo, de um lado a COPEL 

DISTRIBUIÇÃO S/A – CNPJ nº 04.368.898/0001-06, COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – CNPJ nº 04.370.282/0001-70, 

COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ nº 19.125.927/0001-86, e 

COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02, com a 

interveniência e anuência da COMPANHIA PARANAENSE DE 

ENERGIA - COPEL - CNPJ 76.483.817/0001-20 e de outro lado o: 

 

 

1) Federação Nacional dos Trabalhadores  em Água, Energia e 

Meio Ambiente – FENATEMA – CNPJ nº  62.286.034/0001-41. 

 

 

Conforme Artigo 611-A, inciso VIII e Capítulo II-A (Artigos 75-A a 75-E), todos da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, incluídos pela Lei nº 13.467 de 2017, as partes 

pactuam a realização do teletrabalho nas seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01 de 

novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de outubro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito das Empresas acordantes, 

contempla todas as categorias dos trabalhadores, com abrangência territorial no Paraná, São 

Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO TELETRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro: 

Considera-se teletrabalho, para fins deste Acordo Coletivo de Trabalho, o regime híbrido de 

prestação de serviços, preponderantemente ou não, fora das dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não 

se constituam como trabalho externo. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado que desejar aderir voluntariamente ao regime de teletrabalho deverá realizar 

a solicitação via sistema disponibilizado pela Copel e a aprovação dos superiores imediatos 

estará condicionada ao atendimento de requisitos e critérios definidos pela Empresa nos 

termos do artigo 75-C, §1º da CLT. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Cabe à Empresa a determinação das funções/atividades e empregados elegíveis ao 

teletrabalho. A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado. 
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Parágrafo Quarto:  

Os empregados em funções gerenciais poderão realizar o regime de teletrabalho 

pontualmente de acordo com negociação com seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Quinto:  

A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá ser formalizada através de 

termo de alteração de contrato de trabalho (Anexo I), com homologação da entidade sindical 

representativa do empregado e signatária do presente Acordo Coletivo, nos termos do artigo 

75-C da CLT. 

 

Parágrafo Sexto:  

Poderá ser realizada, a qualquer tempo, a alteração do regime de teletrabalho para o 

presencial por determinação da Empresa ou por solicitação do empregado, mediante 

comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e garantindo o prazo de 

transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do contrato de 

trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sétimo:  

O empregado deverá declarar ciência ao termo de segurança de dados e informações e ao 

termo de saúde e segurança, nos termos do artigo 75-E, parágrafo único da CLT, 

comprometendo-se a seguir todas as instruções fornecidas pela Empresa para os temas 

abrangidos no presente parágrafo. 

 

Parágrafo Oitavo:  

O empregado somente poderá iniciar o regime de teletrabalho, após autorização formal 

emitida pela área de Recursos Humanos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro:  

Fica estabelecido o teletrabalho, a ser pactuado entre o empregado e a empresa, onde a 

permanência em teletrabalho seja entre 20% e 80% da jornada de trabalho semanal.  

 

Parágrafo Segundo:  

Havendo necessidade de alteração nos dias e horários de permanência em teletrabalho por 

solicitação da empresa, o empregado deverá atender a definição de seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado poderá ser convocado pela empresa, a comparecer presencialmente para 

qualquer atividade em seu estabelecimento, desde que seja comunicado formalmente dentro 

da sua jornada de trabalho, com antecedência mínima de 12 (doze) horas ao seu 

comparecimento. 

 

Parágrafo Quarto:  

O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada de trabalho, 

devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta disponibilizada 

pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua jornada de 

trabalho contratual. 
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Parágrafo Quinto:  

O empregado em teletrabalho, deverá cumprir a mesma jornada de trabalho diária 

estabelecida para o regime presencial, observando os intervalos para refeição, períodos de 

descanso, e demais regramentos relativos à jornada de trabalho previstos na legislação e 

nas normas internas.  

 

Parágrafo Sexto:  

Caso o empregado se mantenha conectado à rede corporativa em horário fora da jornada de 

trabalho, utilizando ferramentas tecnológicas fornecidas pela empresa, tais como aplicativos, 

e-mails ou programas/sistemas necessários ao desenvolvimento de suas atividades, não 

caracterizará sobreaviso, prontidão, tempo à disposição do empregador e tampouco 

configurará trabalho extraordinário, salvo se autorizado a fazê-lo, inclusive podendo o 

empregado sofrer sansões disciplinares pelo descumprimento deste parágrafo. 

 

CLÁSULA QUINTA: DAS ATIVIDADES 

  

Parágrafo Primeiro:  

O empregado em teletrabalho executará atividades relacionadas a sua função e que sejam 

compatíveis, pela sua natureza, com a realização de forma remota, através de tecnologia da 

informação e comunicação.  

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado em teletrabalho terá suas atividades acompanhadas pelo gerente imediato, 

devendo este efetuar a gestão das demandas, entregas relativas às atividades e 

desempenho individual. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Caso o empregado, a qualquer momento, fique impossibilitado de viabilizar os meios 

necessários para executar suas atividades, deverá comunicar imediatamente o seu gerente 

imediato e comparecer presencialmente para realização das atividades na Empresa. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA INFRAESTRUTURA E CUSTOS 

 

Parágrafo Primeiro:  

O empregado deverá ser o único responsável pela aquisição e manutenção dos 

equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à prestação do 

trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e cadeira 

ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT, 

com previsão no aditivo contratual. As utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas 

pelo próprio empregado, não integram a remuneração do empregado para nenhum fim. 

 

Parágrafo Segundo:  

A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho ou por 

consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT e com previsão 

no aditivo contratual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

Parágrafo Primeiro:  

A empresa promoverá orientações e treinamentos sobre as medidas destinadas à prevenção 

de doenças e acidentes do trabalho, nos termos do artigo 75-E da CLT. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado deverá seguir as orientações, normas e procedimentos relativos à segurança 

e saúde do trabalho, a fim de evitar doenças e acidentes e, sempre que necessário, o 

empregado poderá entrar em contato com a área de Saúde e Segurança do Trabalho, por 

meio dos canais de comunicação disponibilizados pela Empresa para orientações. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado em teletrabalho será responsável por garantir que o ambiente no qual as 

atividades serão executadas atenda às normas de saúde e segurança da Empresa. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO  

O empregado é responsável pela confidencialidade das informações que tem acesso em 

razão do contrato individual de trabalho, relativas aos dados empresariais e pessoais. Caso 

seja necessário realizar impressões, cópias ou reproduções, físicas ou eletrônicas, o 

empregado deverá adotar todos os meios necessários para impedir que caiam em domínio 

público ou de terceiros, inclusive a participação reservada em reuniões por videoconferência 

ou por áudio.  

 

Parágrafo primeiro:  

É de responsabilidade do empregado observar os princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais) na realização de suas atividades, preservando os dados pessoais e 

sensíveis a que tiver acesso.  

 

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Parágrafo Primeiro:  

O teletrabalho deverá ser prestado de forma pessoal pelo empregado. 

 

Parágrafo Segundo: 

É obrigação do empregado manter seu endereço domiciliar atualizado. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Mantêm-se as mesmas regras de auxílio-refeição e alimentação dos empregados em regime 

presencial aos empregados em regime de teletrabalho. 

 

Parágrafo Quarto: 

Aos empregados em regime de teletrabalho fica ajustado que se aplicam as disposições das 

normas coletivas de trabalho vigentes para a respectiva base sindical da unidade de lotação 

do empregado, ainda que o empregado esteja atuando por teletrabalho em local diverso 

daquela. 
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Parágrafo Quinto:  

Em caso de descumprimento de qualquer regra do regime de teletrabalho, a Empresa poderá 

realizar a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, mediante comunicação 

formal e garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva 

alteração do contrato de trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sexto: 

O Empregado que deixar de laborar no regime de teletrabalho, sem a prévia autorização da 

Empresa, deixando de cumprir a carga horária contratada ou que deixar de comparecer às 

dependências da Empresa quando devidamente convocado, poderá sofrer sanções 

disciplinares. 

 

 
Curitiba, 11 de novembro de 2021. 
 
 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Daniel Pimentel Slaviero 

CPF nº 004.764.159-26 

Diretor Presidente 

 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Ana Letícia Felller 

CPF - 023.908.399-75 

Diretora de Gestão Empresarial 

 

 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Maximiliano Andres Orfali 

CPF 851.780.989-00 

Diretor Geral 

 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Moacir Carlos Bertol 

CPF nº 171.720.479-15 

Diretor Geral 
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Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Fillipe Henrique Neves Soares 

CPF 296.085.368-71 

Diretor Geral 

 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Eloir Joakinson Junior  

CPF nº 023.868.809-74  

Diretor Geral 

 

 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Adriano Rudek de Moura 

CPF nº 037.059.028-73 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

  
  
    

  
Pela FENATEMA 

CNPJ - 62.286.034/0001-41 
 

(assinado eletronicamente) 
 

Alexandre Donizete Martins 
CPF - 462.359.069-00 

Vice-Presidente 
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Anexo I 

ADITIVO CONTRATUAL DE TRABALHO PARA ADESÃO AO TELETRABALHO 

 

TERMO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

COPEL (Razão social), subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº (CNPJ da empresa), com sede 

na (endereço), (cidade), (Estado), representada neste ato por seu procurador e gerente de recursos 

humanos, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqui denominada empregadora e (Nome do 

empregado)- reg. 999999, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 999999 - PR, aqui 

denominado empregado, resolvem de comum acordo, alterar o contrato de trabalho existente entre 

as partes, fundamentada no disposto em Acordo Coletivo de Trabalho - Teletrabalho, mediante as 

seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: O empregado, que anteriormente cumpria a jornada de expediente integralmente 

nas dependências da empresa, passará a desempenhar suas atividades no modelo híbrido de 

teletrabalho, ou seja, com a prestação de serviços preponderantemente ou não fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, 

por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. A adoção do Teletrabalho tem vigência 

a partir de (dia), (mês) e (ano). 

Cláusula Segunda: A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado e constará na solicitação de adesão 

ao teletrabalho, realizada via sistema pelo empregado. 

Cláusula Terceira: O empregado declara estar ciente e deverá ser o único responsável pela aquisição 

e manutenção dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à 

prestação do trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e 

cadeira ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT. As 

utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas pelo próprio empregado, não integram a 

remuneração do empregado para nenhum fim. 

Cláusula Quarta: A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho 

ou por consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT. 

Cláusula Quinta: O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada 

de trabalho, devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta 

disponibilizada pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua 

jornada de trabalho contratual. 

Cláusula Sexta: A mudança de regime de trabalho não altera as atividades a serem realizadas pelo 

empregado, sendo as mesmas realizadas no ambiente físico da empresa, conforme descrição de 

função. 
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Cláusula Sétima: O empregado declara estar ciente que, poderá ser realizada, a qualquer tempo, a 

alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação da Empresa ou por 

solicitação do empregado, mediante comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e 

garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do 

contrato de trabalho. 

Cláusula Oitava: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições anteriormente 

pactuadas, relativas ao contrato de trabalho ora alterado, desde que não conflitem com o presente 

termo de alteração contratual.  

E, por estarem de pleno acordo com as alterações ora pactuadas, firmam o presente termo em duas 

vias, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas e cujo termo será homologado junto ao 

sindicato representativo da categoria profissional do empregado. 

Curitiba, (dia) de (mês) de (ano).  

 

Empregador:   

NOME DO GERENTE RH  

HIERARQUIA COMPLETA  

 

Empregado:  

NOME DO EMPREGADO  

HIERARQUIA COMPLETA 

Testemunhas:  

Nome ____________________ Reg._________ 

 

Nome ____________________ Reg._________ 

 

 

Homologação do Sindicato:  

 

1ª. Via – Empregado 

2º. Via - RH 
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - TELETRABALHO 2021/2022 

que celebram entre si, na forma abaixo, de um lado a COPEL 

DISTRIBUIÇÃO S/A – CNPJ nº 04.368.898/0001-06, COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – CNPJ nº 04.370.282/0001-70, 

COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ nº 19.125.927/0001-86, e 

COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02, com a 

interveniência e anuência da COMPANHIA PARANAENSE DE 

ENERGIA - COPEL - CNPJ 76.483.817/0001-20 e de outro lado o: 

 

1) Sindicato dos Administradores do Estado do Paraná –  

SINAEP – CNPJ nº  77.974.434/0001-17. 

 

 

Conforme Artigo 611-A, inciso VIII e Capítulo II-A (Artigos 75-A a 75-E), todos da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, incluídos pela Lei nº 13.467 de 2017, as partes 

pactuam a realização do teletrabalho nas seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01 de 

novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de outubro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito das Empresas acordantes, 

contempla todas as categorias dos trabalhadores, com abrangência territorial no Paraná, São 

Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO TELETRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro: 

Considera-se teletrabalho, para fins deste Acordo Coletivo de Trabalho, o regime híbrido de 

prestação de serviços, preponderantemente ou não, fora das dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não 

se constituam como trabalho externo. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado que desejar aderir voluntariamente ao regime de teletrabalho deverá realizar 

a solicitação via sistema disponibilizado pela Copel e a aprovação dos superiores imediatos 

estará condicionada ao atendimento de requisitos e critérios definidos pela Empresa nos 

termos do artigo 75-C, §1º da CLT. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Cabe à Empresa a determinação das funções/atividades e empregados elegíveis ao 

teletrabalho. A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado. 
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Parágrafo Quarto:  

Os empregados em funções gerenciais poderão realizar o regime de teletrabalho 

pontualmente de acordo com negociação com seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Quinto:  

A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá ser formalizada através de 

termo de alteração de contrato de trabalho (Anexo I), com homologação da entidade sindical 

representativa do empregado e signatária do presente Acordo Coletivo, nos termos do artigo 

75-C da CLT. 

 

Parágrafo Sexto:  

Poderá ser realizada, a qualquer tempo, a alteração do regime de teletrabalho para o 

presencial por determinação da Empresa ou por solicitação do empregado, mediante 

comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e garantindo o prazo de 

transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do contrato de 

trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sétimo:  

O empregado deverá declarar ciência ao termo de segurança de dados e informações e ao 

termo de saúde e segurança, nos termos do artigo 75-E, parágrafo único da CLT, 

comprometendo-se a seguir todas as instruções fornecidas pela Empresa para os temas 

abrangidos no presente parágrafo. 

 

Parágrafo Oitavo:  

O empregado somente poderá iniciar o regime de teletrabalho, após autorização formal 

emitida pela área de Recursos Humanos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro:  

Fica estabelecido o teletrabalho, a ser pactuado entre o empregado e a empresa, onde a 

permanência em teletrabalho seja entre 20% e 80% da jornada de trabalho semanal.  

 

Parágrafo Segundo:  

Havendo necessidade de alteração nos dias e horários de permanência em teletrabalho por 

solicitação da empresa, o empregado deverá atender a definição de seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado poderá ser convocado pela empresa, a comparecer presencialmente para 

qualquer atividade em seu estabelecimento, desde que seja comunicado formalmente dentro 

da sua jornada de trabalho, com antecedência mínima de 12 (doze) horas ao seu 

comparecimento. 

 

Parágrafo Quarto:  

O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada de trabalho, 

devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta disponibilizada 

pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua jornada de 

trabalho contratual. 
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Parágrafo Quinto:  

O empregado em teletrabalho, deverá cumprir a mesma jornada de trabalho diária 

estabelecida para o regime presencial, observando os intervalos para refeição, períodos de 

descanso, e demais regramentos relativos à jornada de trabalho previstos na legislação e 

nas normas internas.  

 

Parágrafo Sexto:  

Caso o empregado se mantenha conectado à rede corporativa em horário fora da jornada de 

trabalho, utilizando ferramentas tecnológicas fornecidas pela empresa, tais como aplicativos, 

e-mails ou programas/sistemas necessários ao desenvolvimento de suas atividades, não 

caracterizará sobreaviso, prontidão, tempo à disposição do empregador e tampouco 

configurará trabalho extraordinário, salvo se autorizado a fazê-lo, inclusive podendo o 

empregado sofrer sansões disciplinares pelo descumprimento deste parágrafo. 

 

CLÁSULA QUINTA: DAS ATIVIDADES 

  

Parágrafo Primeiro:  

O empregado em teletrabalho executará atividades relacionadas a sua função e que sejam 

compatíveis, pela sua natureza, com a realização de forma remota, através de tecnologia da 

informação e comunicação.  

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado em teletrabalho terá suas atividades acompanhadas pelo gerente imediato, 

devendo este efetuar a gestão das demandas, entregas relativas às atividades e 

desempenho individual. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Caso o empregado, a qualquer momento, fique impossibilitado de viabilizar os meios 

necessários para executar suas atividades, deverá comunicar imediatamente o seu gerente 

imediato e comparecer presencialmente para realização das atividades na Empresa. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA INFRAESTRUTURA E CUSTOS 

 

Parágrafo Primeiro:  

O empregado deverá ser o único responsável pela aquisição e manutenção dos 

equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à prestação do 

trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e cadeira 

ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT, 

com previsão no aditivo contratual. As utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas 

pelo próprio empregado, não integram a remuneração do empregado para nenhum fim. 

 

Parágrafo Segundo:  

A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho ou por 

consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT e com previsão 

no aditivo contratual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

Parágrafo Primeiro:  

A empresa promoverá orientações e treinamentos sobre as medidas destinadas à prevenção 

de doenças e acidentes do trabalho, nos termos do artigo 75-E da CLT. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado deverá seguir as orientações, normas e procedimentos relativos à segurança 

e saúde do trabalho, a fim de evitar doenças e acidentes e, sempre que necessário, o 

empregado poderá entrar em contato com a área de Saúde e Segurança do Trabalho, por 

meio dos canais de comunicação disponibilizados pela Empresa para orientações. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado em teletrabalho será responsável por garantir que o ambiente no qual as 

atividades serão executadas atenda às normas de saúde e segurança da Empresa. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO  

O empregado é responsável pela confidencialidade das informações que tem acesso em 

razão do contrato individual de trabalho, relativas aos dados empresariais e pessoais. Caso 

seja necessário realizar impressões, cópias ou reproduções, físicas ou eletrônicas, o 

empregado deverá adotar todos os meios necessários para impedir que caiam em domínio 

público ou de terceiros, inclusive a participação reservada em reuniões por videoconferência 

ou por áudio.  

 

Parágrafo primeiro:  

É de responsabilidade do empregado observar os princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais) na realização de suas atividades, preservando os dados pessoais e 

sensíveis a que tiver acesso.  

 

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Parágrafo Primeiro:  

O teletrabalho deverá ser prestado de forma pessoal pelo empregado. 

 

Parágrafo Segundo: 

É obrigação do empregado manter seu endereço domiciliar atualizado. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Mantêm-se as mesmas regras de auxílio-refeição e alimentação dos empregados em regime 

presencial aos empregados em regime de teletrabalho. 

 

Parágrafo Quarto: 

Aos empregados em regime de teletrabalho fica ajustado que se aplicam as disposições das 

normas coletivas de trabalho vigentes para a respectiva base sindical da unidade de lotação 

do empregado, ainda que o empregado esteja atuando por teletrabalho em local diverso 

daquela. 
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Parágrafo Quinto:  

Em caso de descumprimento de qualquer regra do regime de teletrabalho, a Empresa poderá 

realizar a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, mediante comunicação 

formal e garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva 

alteração do contrato de trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sexto: 

O Empregado que deixar de laborar no regime de teletrabalho, sem a prévia autorização da 

Empresa, deixando de cumprir a carga horária contratada ou que deixar de comparecer às 

dependências da Empresa quando devidamente convocado, poderá sofrer sanções 

disciplinares. 

 

 
Curitiba, 11 de novembro de 2021. 
 
 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Daniel Pimentel Slaviero 

CPF nº 004.764.159-26 

Diretor Presidente 

 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Ana Letícia Felller 

CPF - 023.908.399-75 

Diretora de Gestão Empresarial 

 

 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Maximiliano Andres Orfali 

CPF 851.780.989-00 

Diretor Geral 

 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Moacir Carlos Bertol 

CPF nº 171.720.479-15 

Diretor Geral 
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Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Fillipe Henrique Neves Soares 

CPF 296.085.368-71 

Diretor Geral 

 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Eloir Joakinson Junior  

CPF nº 023.868.809-74  

Diretor Geral 

 

 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Adriano Rudek de Moura 

CPF nº 037.059.028-73 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

  
 

  
Pelo SINAEP  

CNPJ - 77.974.434/0001-17  
  

(assinado eletronicamente) 
  

Edgard Montanarin 
CPF – 184.381.649-00 

Diretor 
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Anexo I 

ADITIVO CONTRATUAL DE TRABALHO PARA ADESÃO AO TELETRABALHO 

 

TERMO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

COPEL (Razão social), subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº (CNPJ da empresa), com sede 

na (endereço), (cidade), (Estado), representada neste ato por seu procurador e gerente de recursos 

humanos, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqui denominada empregadora e (Nome do 

empregado)- reg. 999999, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 999999 - PR, aqui 

denominado empregado, resolvem de comum acordo, alterar o contrato de trabalho existente entre 

as partes, fundamentada no disposto em Acordo Coletivo de Trabalho - Teletrabalho, mediante as 

seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: O empregado, que anteriormente cumpria a jornada de expediente integralmente 

nas dependências da empresa, passará a desempenhar suas atividades no modelo híbrido de 

teletrabalho, ou seja, com a prestação de serviços preponderantemente ou não fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, 

por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. A adoção do Teletrabalho tem vigência 

a partir de (dia), (mês) e (ano). 

Cláusula Segunda: A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado e constará na solicitação de adesão 

ao teletrabalho, realizada via sistema pelo empregado. 

Cláusula Terceira: O empregado declara estar ciente e deverá ser o único responsável pela aquisição 

e manutenção dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à 

prestação do trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e 

cadeira ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT. As 

utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas pelo próprio empregado, não integram a 

remuneração do empregado para nenhum fim. 

Cláusula Quarta: A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho 

ou por consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT. 

Cláusula Quinta: O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada 

de trabalho, devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta 

disponibilizada pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua 

jornada de trabalho contratual. 

Cláusula Sexta: A mudança de regime de trabalho não altera as atividades a serem realizadas pelo 

empregado, sendo as mesmas realizadas no ambiente físico da empresa, conforme descrição de 

função. 
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Cláusula Sétima: O empregado declara estar ciente que, poderá ser realizada, a qualquer tempo, a 

alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação da Empresa ou por 

solicitação do empregado, mediante comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e 

garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do 

contrato de trabalho. 

Cláusula Oitava: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições anteriormente 

pactuadas, relativas ao contrato de trabalho ora alterado, desde que não conflitem com o presente 

termo de alteração contratual.  

E, por estarem de pleno acordo com as alterações ora pactuadas, firmam o presente termo em duas 

vias, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas e cujo termo será homologado junto ao 

sindicato representativo da categoria profissional do empregado. 

Curitiba, (dia) de (mês) de (ano).  

 

Empregador:   

NOME DO GERENTE RH  

HIERARQUIA COMPLETA  

 

Empregado:  

NOME DO EMPREGADO  

HIERARQUIA COMPLETA 

Testemunhas:  

Nome ____________________ Reg._________ 

 

Nome ____________________ Reg._________ 

 

 

Homologação do Sindicato:  

 

1ª. Via – Empregado 

2º. Via - RH 
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - TELETRABALHO 2021/2022 

que celebram entre si, na forma abaixo, de um lado a COPEL 

DISTRIBUIÇÃO S/A – CNPJ nº 04.368.898/0001-06, COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – CNPJ nº 04.370.282/0001-70, 

COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ nº 19.125.927/0001-86, e 

COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02, com a 

interveniência e anuência da COMPANHIA PARANAENSE DE 

ENERGIA - COPEL - CNPJ 76.483.817/0001-20 e de outro lado o: 

 

 

1) Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná – SINAP – 

CNPJ nº  81.172.900/0001-18. 

 

 

Conforme Artigo 611-A, inciso VIII e Capítulo II-A (Artigos 75-A a 75-E), todos da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, incluídos pela Lei nº 13.467 de 2017, as partes 

pactuam a realização do teletrabalho nas seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01 de 

novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de outubro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito das Empresas acordantes, 

contempla todas as categorias dos trabalhadores, com abrangência territorial no Paraná, São 

Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO TELETRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro: 

Considera-se teletrabalho, para fins deste Acordo Coletivo de Trabalho, o regime híbrido de 

prestação de serviços, preponderantemente ou não, fora das dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não 

se constituam como trabalho externo. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado que desejar aderir voluntariamente ao regime de teletrabalho deverá realizar 

a solicitação via sistema disponibilizado pela Copel e a aprovação dos superiores imediatos 

estará condicionada ao atendimento de requisitos e critérios definidos pela Empresa nos 

termos do artigo 75-C, §1º da CLT. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Cabe à Empresa a determinação das funções/atividades e empregados elegíveis ao 

teletrabalho. A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado. 
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Parágrafo Quarto:  

Os empregados em funções gerenciais poderão realizar o regime de teletrabalho 

pontualmente de acordo com negociação com seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Quinto:  

A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá ser formalizada através de 

termo de alteração de contrato de trabalho (Anexo I), com homologação da entidade sindical 

representativa do empregado e signatária do presente Acordo Coletivo, nos termos do artigo 

75-C da CLT. 

 

Parágrafo Sexto:  

Poderá ser realizada, a qualquer tempo, a alteração do regime de teletrabalho para o 

presencial por determinação da Empresa ou por solicitação do empregado, mediante 

comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e garantindo o prazo de 

transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do contrato de 

trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sétimo:  

O empregado deverá declarar ciência ao termo de segurança de dados e informações e ao 

termo de saúde e segurança, nos termos do artigo 75-E, parágrafo único da CLT, 

comprometendo-se a seguir todas as instruções fornecidas pela Empresa para os temas 

abrangidos no presente parágrafo. 

 

Parágrafo Oitavo:  

O empregado somente poderá iniciar o regime de teletrabalho, após autorização formal 

emitida pela área de Recursos Humanos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro:  

Fica estabelecido o teletrabalho, a ser pactuado entre o empregado e a empresa, onde a 

permanência em teletrabalho seja entre 20% e 80% da jornada de trabalho semanal.  

 

Parágrafo Segundo:  

Havendo necessidade de alteração nos dias e horários de permanência em teletrabalho por 

solicitação da empresa, o empregado deverá atender a definição de seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado poderá ser convocado pela empresa, a comparecer presencialmente para 

qualquer atividade em seu estabelecimento, desde que seja comunicado formalmente dentro 

da sua jornada de trabalho, com antecedência mínima de 12 (doze) horas ao seu 

comparecimento. 

 

Parágrafo Quarto:  

O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada de trabalho, 

devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta disponibilizada 

pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua jornada de 

trabalho contratual. 
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Parágrafo Quinto:  

O empregado em teletrabalho, deverá cumprir a mesma jornada de trabalho diária 

estabelecida para o regime presencial, observando os intervalos para refeição, períodos de 

descanso, e demais regramentos relativos à jornada de trabalho previstos na legislação e 

nas normas internas.  

 

Parágrafo Sexto:  

Caso o empregado se mantenha conectado à rede corporativa em horário fora da jornada de 

trabalho, utilizando ferramentas tecnológicas fornecidas pela empresa, tais como aplicativos, 

e-mails ou programas/sistemas necessários ao desenvolvimento de suas atividades, não 

caracterizará sobreaviso, prontidão, tempo à disposição do empregador e tampouco 

configurará trabalho extraordinário, salvo se autorizado a fazê-lo, inclusive podendo o 

empregado sofrer sansões disciplinares pelo descumprimento deste parágrafo. 

 

CLÁSULA QUINTA: DAS ATIVIDADES 

  

Parágrafo Primeiro:  

O empregado em teletrabalho executará atividades relacionadas a sua função e que sejam 

compatíveis, pela sua natureza, com a realização de forma remota, através de tecnologia da 

informação e comunicação.  

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado em teletrabalho terá suas atividades acompanhadas pelo gerente imediato, 

devendo este efetuar a gestão das demandas, entregas relativas às atividades e 

desempenho individual. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Caso o empregado, a qualquer momento, fique impossibilitado de viabilizar os meios 

necessários para executar suas atividades, deverá comunicar imediatamente o seu gerente 

imediato e comparecer presencialmente para realização das atividades na Empresa. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA INFRAESTRUTURA E CUSTOS 

 

Parágrafo Primeiro:  

O empregado deverá ser o único responsável pela aquisição e manutenção dos 

equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à prestação do 

trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e cadeira 

ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT, 

com previsão no aditivo contratual. As utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas 

pelo próprio empregado, não integram a remuneração do empregado para nenhum fim. 

 

Parágrafo Segundo:  

A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho ou por 

consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT e com previsão 

no aditivo contratual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

Parágrafo Primeiro:  

A empresa promoverá orientações e treinamentos sobre as medidas destinadas à prevenção 

de doenças e acidentes do trabalho, nos termos do artigo 75-E da CLT. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado deverá seguir as orientações, normas e procedimentos relativos à segurança 

e saúde do trabalho, a fim de evitar doenças e acidentes e, sempre que necessário, o 

empregado poderá entrar em contato com a área de Saúde e Segurança do Trabalho, por 

meio dos canais de comunicação disponibilizados pela Empresa para orientações. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado em teletrabalho será responsável por garantir que o ambiente no qual as 

atividades serão executadas atenda às normas de saúde e segurança da Empresa. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO  

O empregado é responsável pela confidencialidade das informações que tem acesso em 

razão do contrato individual de trabalho, relativas aos dados empresariais e pessoais. Caso 

seja necessário realizar impressões, cópias ou reproduções, físicas ou eletrônicas, o 

empregado deverá adotar todos os meios necessários para impedir que caiam em domínio 

público ou de terceiros, inclusive a participação reservada em reuniões por videoconferência 

ou por áudio.  

 

Parágrafo primeiro:  

É de responsabilidade do empregado observar os princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais) na realização de suas atividades, preservando os dados pessoais e 

sensíveis a que tiver acesso.  

 

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Parágrafo Primeiro:  

O teletrabalho deverá ser prestado de forma pessoal pelo empregado. 

 

Parágrafo Segundo: 

É obrigação do empregado manter seu endereço domiciliar atualizado. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Mantêm-se as mesmas regras de auxílio-refeição e alimentação dos empregados em regime 

presencial aos empregados em regime de teletrabalho. 

 

Parágrafo Quarto: 

Aos empregados em regime de teletrabalho fica ajustado que se aplicam as disposições das 

normas coletivas de trabalho vigentes para a respectiva base sindical da unidade de lotação 

do empregado, ainda que o empregado esteja atuando por teletrabalho em local diverso 

daquela. 
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Parágrafo Quinto:  

Em caso de descumprimento de qualquer regra do regime de teletrabalho, a Empresa poderá 

realizar a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, mediante comunicação 

formal e garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva 

alteração do contrato de trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sexto: 

O Empregado que deixar de laborar no regime de teletrabalho, sem a prévia autorização da 

Empresa, deixando de cumprir a carga horária contratada ou que deixar de comparecer às 

dependências da Empresa quando devidamente convocado, poderá sofrer sanções 

disciplinares. 

 

 
Curitiba, 11 de novembro de 2021. 
 
 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Daniel Pimentel Slaviero 

CPF nº 004.764.159-26 

Diretor Presidente 

 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Ana Letícia Felller 

CPF - 023.908.399-75 

Diretora de Gestão Empresarial 

 

 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Maximiliano Andres Orfali 

CPF 851.780.989-00 

Diretor Geral 

 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Moacir Carlos Bertol 

CPF nº 171.720.479-15 

Diretor Geral 
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Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Fillipe Henrique Neves Soares 

CPF 296.085.368-71 

Diretor Geral 

 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Eloir Joakinson Junior  

CPF nº 023.868.809-74  

Diretor Geral 

 

 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Adriano Rudek de Moura 

CPF nº 037.059.028-73 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

  
    

    
Pelo SINAP  

CNPJ - 81.172.900/0001-18  
  

(assinado eletronicamente)  
Vitor Hugo Paes Loureiro Filho  

CPF - 436.944.119-68  
Diretor Presidente  
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Anexo I 

ADITIVO CONTRATUAL DE TRABALHO PARA ADESÃO AO TELETRABALHO 

 

TERMO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

COPEL (Razão social), subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº (CNPJ da empresa), com sede 

na (endereço), (cidade), (Estado), representada neste ato por seu procurador e gerente de recursos 

humanos, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqui denominada empregadora e (Nome do 

empregado)- reg. 999999, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 999999 - PR, aqui 

denominado empregado, resolvem de comum acordo, alterar o contrato de trabalho existente entre 

as partes, fundamentada no disposto em Acordo Coletivo de Trabalho - Teletrabalho, mediante as 

seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: O empregado, que anteriormente cumpria a jornada de expediente integralmente 

nas dependências da empresa, passará a desempenhar suas atividades no modelo híbrido de 

teletrabalho, ou seja, com a prestação de serviços preponderantemente ou não fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, 

por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. A adoção do Teletrabalho tem vigência 

a partir de (dia), (mês) e (ano). 

Cláusula Segunda: A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado e constará na solicitação de adesão 

ao teletrabalho, realizada via sistema pelo empregado. 

Cláusula Terceira: O empregado declara estar ciente e deverá ser o único responsável pela aquisição 

e manutenção dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à 

prestação do trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e 

cadeira ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT. As 

utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas pelo próprio empregado, não integram a 

remuneração do empregado para nenhum fim. 

Cláusula Quarta: A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho 

ou por consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT. 

Cláusula Quinta: O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada 

de trabalho, devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta 

disponibilizada pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua 

jornada de trabalho contratual. 

Cláusula Sexta: A mudança de regime de trabalho não altera as atividades a serem realizadas pelo 

empregado, sendo as mesmas realizadas no ambiente físico da empresa, conforme descrição de 

função. 
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Cláusula Sétima: O empregado declara estar ciente que, poderá ser realizada, a qualquer tempo, a 

alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação da Empresa ou por 

solicitação do empregado, mediante comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e 

garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do 

contrato de trabalho. 

Cláusula Oitava: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições anteriormente 

pactuadas, relativas ao contrato de trabalho ora alterado, desde que não conflitem com o presente 

termo de alteração contratual.  

E, por estarem de pleno acordo com as alterações ora pactuadas, firmam o presente termo em duas 

vias, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas e cujo termo será homologado junto ao 

sindicato representativo da categoria profissional do empregado. 

Curitiba, (dia) de (mês) de (ano).  

 

Empregador:   

NOME DO GERENTE RH  

HIERARQUIA COMPLETA  

 

Empregado:  

NOME DO EMPREGADO  

HIERARQUIA COMPLETA 

Testemunhas:  

Nome ____________________ Reg._________ 

 

Nome ____________________ Reg._________ 

 

 

Homologação do Sindicato:  

 

1ª. Via – Empregado 

2º. Via - RH 
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - TELETRABALHO 2021/2022 

que celebram entre si, na forma abaixo, de um lado a COPEL 

DISTRIBUIÇÃO S/A – CNPJ nº 04.368.898/0001-06, COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – CNPJ nº 04.370.282/0001-70, 

COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ nº 19.125.927/0001-86, e 

COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02, com a 

interveniência e anuência da COMPANHIA PARANAENSE DE 

ENERGIA - COPEL - CNPJ 76.483.817/0001-20 e de outro lado o: 

 

1) Sindicato dos Economistas do Estado do Paraná – SINDECON 

– CNPJ nº 77.086.684/0001-10. 

 

 

 

Conforme Artigo 611-A, inciso VIII e Capítulo II-A (Artigos 75-A a 75-E), todos da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, incluídos pela Lei nº 13.467 de 2017, as partes 

pactuam a realização do teletrabalho nas seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01 de 

novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de outubro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito das Empresas acordantes, 

contempla todas as categorias dos trabalhadores, com abrangência territorial no Paraná, São 

Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO TELETRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro: 

Considera-se teletrabalho, para fins deste Acordo Coletivo de Trabalho, o regime híbrido de 

prestação de serviços, preponderantemente ou não, fora das dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não 

se constituam como trabalho externo. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado que desejar aderir voluntariamente ao regime de teletrabalho deverá realizar 

a solicitação via sistema disponibilizado pela Copel e a aprovação dos superiores imediatos 

estará condicionada ao atendimento de requisitos e critérios definidos pela Empresa nos 

termos do artigo 75-C, §1º da CLT. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Cabe à Empresa a determinação das funções/atividades e empregados elegíveis ao 

teletrabalho. A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado. 
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Parágrafo Quarto:  

Os empregados em funções gerenciais poderão realizar o regime de teletrabalho 

pontualmente de acordo com negociação com seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Quinto:  

A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá ser formalizada através de 

termo de alteração de contrato de trabalho (Anexo I), com homologação da entidade sindical 

representativa do empregado e signatária do presente Acordo Coletivo, nos termos do artigo 

75-C da CLT. 

 

Parágrafo Sexto:  

Poderá ser realizada, a qualquer tempo, a alteração do regime de teletrabalho para o 

presencial por determinação da Empresa ou por solicitação do empregado, mediante 

comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e garantindo o prazo de 

transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do contrato de 

trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sétimo:  

O empregado deverá declarar ciência ao termo de segurança de dados e informações e ao 

termo de saúde e segurança, nos termos do artigo 75-E, parágrafo único da CLT, 

comprometendo-se a seguir todas as instruções fornecidas pela Empresa para os temas 

abrangidos no presente parágrafo. 

 

Parágrafo Oitavo:  

O empregado somente poderá iniciar o regime de teletrabalho, após autorização formal 

emitida pela área de Recursos Humanos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro:  

Fica estabelecido o teletrabalho, a ser pactuado entre o empregado e a empresa, onde a 

permanência em teletrabalho seja entre 20% e 80% da jornada de trabalho semanal.  

 

Parágrafo Segundo:  

Havendo necessidade de alteração nos dias e horários de permanência em teletrabalho por 

solicitação da empresa, o empregado deverá atender a definição de seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado poderá ser convocado pela empresa, a comparecer presencialmente para 

qualquer atividade em seu estabelecimento, desde que seja comunicado formalmente dentro 

da sua jornada de trabalho, com antecedência mínima de 12 (doze) horas ao seu 

comparecimento. 

 

Parágrafo Quarto:  

O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada de trabalho, 

devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta disponibilizada 

pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua jornada de 

trabalho contratual. 
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Parágrafo Quinto:  

O empregado em teletrabalho, deverá cumprir a mesma jornada de trabalho diária 

estabelecida para o regime presencial, observando os intervalos para refeição, períodos de 

descanso, e demais regramentos relativos à jornada de trabalho previstos na legislação e 

nas normas internas.  

 

Parágrafo Sexto:  

Caso o empregado se mantenha conectado à rede corporativa em horário fora da jornada de 

trabalho, utilizando ferramentas tecnológicas fornecidas pela empresa, tais como aplicativos, 

e-mails ou programas/sistemas necessários ao desenvolvimento de suas atividades, não 

caracterizará sobreaviso, prontidão, tempo à disposição do empregador e tampouco 

configurará trabalho extraordinário, salvo se autorizado a fazê-lo, inclusive podendo o 

empregado sofrer sansões disciplinares pelo descumprimento deste parágrafo. 

 

CLÁSULA QUINTA: DAS ATIVIDADES 

  

Parágrafo Primeiro:  

O empregado em teletrabalho executará atividades relacionadas a sua função e que sejam 

compatíveis, pela sua natureza, com a realização de forma remota, através de tecnologia da 

informação e comunicação.  

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado em teletrabalho terá suas atividades acompanhadas pelo gerente imediato, 

devendo este efetuar a gestão das demandas, entregas relativas às atividades e 

desempenho individual. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Caso o empregado, a qualquer momento, fique impossibilitado de viabilizar os meios 

necessários para executar suas atividades, deverá comunicar imediatamente o seu gerente 

imediato e comparecer presencialmente para realização das atividades na Empresa. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA INFRAESTRUTURA E CUSTOS 

 

Parágrafo Primeiro:  

O empregado deverá ser o único responsável pela aquisição e manutenção dos 

equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à prestação do 

trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e cadeira 

ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT, 

com previsão no aditivo contratual. As utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas 

pelo próprio empregado, não integram a remuneração do empregado para nenhum fim. 

 

Parágrafo Segundo:  

A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho ou por 

consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT e com previsão 

no aditivo contratual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

Parágrafo Primeiro:  

A empresa promoverá orientações e treinamentos sobre as medidas destinadas à prevenção 

de doenças e acidentes do trabalho, nos termos do artigo 75-E da CLT. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado deverá seguir as orientações, normas e procedimentos relativos à segurança 

e saúde do trabalho, a fim de evitar doenças e acidentes e, sempre que necessário, o 

empregado poderá entrar em contato com a área de Saúde e Segurança do Trabalho, por 

meio dos canais de comunicação disponibilizados pela Empresa para orientações. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado em teletrabalho será responsável por garantir que o ambiente no qual as 

atividades serão executadas atenda às normas de saúde e segurança da Empresa. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO  

O empregado é responsável pela confidencialidade das informações que tem acesso em 

razão do contrato individual de trabalho, relativas aos dados empresariais e pessoais. Caso 

seja necessário realizar impressões, cópias ou reproduções, físicas ou eletrônicas, o 

empregado deverá adotar todos os meios necessários para impedir que caiam em domínio 

público ou de terceiros, inclusive a participação reservada em reuniões por videoconferência 

ou por áudio.  

 

Parágrafo primeiro:  

É de responsabilidade do empregado observar os princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais) na realização de suas atividades, preservando os dados pessoais e 

sensíveis a que tiver acesso.  

 

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Parágrafo Primeiro:  

O teletrabalho deverá ser prestado de forma pessoal pelo empregado. 

 

Parágrafo Segundo: 

É obrigação do empregado manter seu endereço domiciliar atualizado. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Mantêm-se as mesmas regras de auxílio-refeição e alimentação dos empregados em regime 

presencial aos empregados em regime de teletrabalho. 

 

Parágrafo Quarto: 

Aos empregados em regime de teletrabalho fica ajustado que se aplicam as disposições das 

normas coletivas de trabalho vigentes para a respectiva base sindical da unidade de lotação 

do empregado, ainda que o empregado esteja atuando por teletrabalho em local diverso 

daquela. 
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Parágrafo Quinto:  

Em caso de descumprimento de qualquer regra do regime de teletrabalho, a Empresa poderá 

realizar a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, mediante comunicação 

formal e garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva 

alteração do contrato de trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sexto: 

O Empregado que deixar de laborar no regime de teletrabalho, sem a prévia autorização da 

Empresa, deixando de cumprir a carga horária contratada ou que deixar de comparecer às 

dependências da Empresa quando devidamente convocado, poderá sofrer sanções 

disciplinares. 

 

 
Curitiba, 11 de novembro de 2021. 
 
 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Daniel Pimentel Slaviero 

CPF nº 004.764.159-26 

Diretor Presidente 

 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Ana Letícia Felller 

CPF - 023.908.399-75 

Diretora de Gestão Empresarial 

 

 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Maximiliano Andres Orfali 

CPF 851.780.989-00 

Diretor Geral 

 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Moacir Carlos Bertol 

CPF nº 171.720.479-15 

Diretor Geral 
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Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Fillipe Henrique Neves Soares 

CPF 296.085.368-71 

Diretor Geral 

 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Eloir Joakinson Junior  

CPF nº 023.868.809-74  

Diretor Geral 

 

 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Adriano Rudek de Moura 

CPF nº 037.059.028-73 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

  
 

Pelo SINDECON  
CNPJ - 77.086.684/0001-10  

  
(assinado eletronicamente) 

Odisnei Antônio Bega  

CPF - 184.147.299-91  
Diretor Presidente  
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Anexo I 

ADITIVO CONTRATUAL DE TRABALHO PARA ADESÃO AO TELETRABALHO 

 

TERMO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

COPEL (Razão social), subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº (CNPJ da empresa), com sede 

na (endereço), (cidade), (Estado), representada neste ato por seu procurador e gerente de recursos 

humanos, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqui denominada empregadora e (Nome do 

empregado)- reg. 999999, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 999999 - PR, aqui 

denominado empregado, resolvem de comum acordo, alterar o contrato de trabalho existente entre 

as partes, fundamentada no disposto em Acordo Coletivo de Trabalho - Teletrabalho, mediante as 

seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: O empregado, que anteriormente cumpria a jornada de expediente integralmente 

nas dependências da empresa, passará a desempenhar suas atividades no modelo híbrido de 

teletrabalho, ou seja, com a prestação de serviços preponderantemente ou não fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, 

por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. A adoção do Teletrabalho tem vigência 

a partir de (dia), (mês) e (ano). 

Cláusula Segunda: A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado e constará na solicitação de adesão 

ao teletrabalho, realizada via sistema pelo empregado. 

Cláusula Terceira: O empregado declara estar ciente e deverá ser o único responsável pela aquisição 

e manutenção dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à 

prestação do trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e 

cadeira ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT. As 

utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas pelo próprio empregado, não integram a 

remuneração do empregado para nenhum fim. 

Cláusula Quarta: A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho 

ou por consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT. 

Cláusula Quinta: O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada 

de trabalho, devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta 

disponibilizada pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua 

jornada de trabalho contratual. 

Cláusula Sexta: A mudança de regime de trabalho não altera as atividades a serem realizadas pelo 

empregado, sendo as mesmas realizadas no ambiente físico da empresa, conforme descrição de 

função. 
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Cláusula Sétima: O empregado declara estar ciente que, poderá ser realizada, a qualquer tempo, a 

alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação da Empresa ou por 

solicitação do empregado, mediante comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e 

garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do 

contrato de trabalho. 

Cláusula Oitava: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições anteriormente 

pactuadas, relativas ao contrato de trabalho ora alterado, desde que não conflitem com o presente 

termo de alteração contratual.  

E, por estarem de pleno acordo com as alterações ora pactuadas, firmam o presente termo em duas 

vias, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas e cujo termo será homologado junto ao 

sindicato representativo da categoria profissional do empregado. 

Curitiba, (dia) de (mês) de (ano).  

 

Empregador:   

NOME DO GERENTE RH  

HIERARQUIA COMPLETA  

 

Empregado:  

NOME DO EMPREGADO  

HIERARQUIA COMPLETA 

Testemunhas:  

Nome ____________________ Reg._________ 

 

Nome ____________________ Reg._________ 

 

 

Homologação do Sindicato:  

 

1ª. Via – Empregado 

2º. Via - RH 
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - TELETRABALHO 2021/2022 

que celebram entre si, na forma abaixo, de um lado a COPEL 

DISTRIBUIÇÃO S/A – CNPJ nº 04.368.898/0001-06, COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – CNPJ nº 04.370.282/0001-70, 

COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ nº 19.125.927/0001-86, e 

COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02, com a 

interveniência e anuência da COMPANHIA PARANAENSE DE 

ENERGIA - COPEL - CNPJ 76.483.817/0001-20 e de outro lado o: 

 

 

1) Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de Energia 

Elétrica e Alternativa no Estado do Paraná – SINDELPAR – 

CNPJ nº  84.891.589/0001-55. 

 

 

Conforme Artigo 611-A, inciso VIII e Capítulo II-A (Artigos 75-A a 75-E), todos da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, incluídos pela Lei nº 13.467 de 2017, as partes 

pactuam a realização do teletrabalho nas seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01 de 

novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de outubro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito das Empresas acordantes, 

contempla todas as categorias dos trabalhadores, com abrangência territorial no Paraná, São 

Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO TELETRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro: 

Considera-se teletrabalho, para fins deste Acordo Coletivo de Trabalho, o regime híbrido de 

prestação de serviços, preponderantemente ou não, fora das dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não 

se constituam como trabalho externo. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado que desejar aderir voluntariamente ao regime de teletrabalho deverá realizar 

a solicitação via sistema disponibilizado pela Copel e a aprovação dos superiores imediatos 

estará condicionada ao atendimento de requisitos e critérios definidos pela Empresa nos 

termos do artigo 75-C, §1º da CLT. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Cabe à Empresa a determinação das funções/atividades e empregados elegíveis ao 

teletrabalho. A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado. 
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Parágrafo Quarto:  

Os empregados em funções gerenciais poderão realizar o regime de teletrabalho 

pontualmente de acordo com negociação com seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Quinto:  

A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá ser formalizada através de 

termo de alteração de contrato de trabalho (Anexo I), com homologação da entidade sindical 

representativa do empregado e signatária do presente Acordo Coletivo, nos termos do artigo 

75-C da CLT. 

 

Parágrafo Sexto:  

Poderá ser realizada, a qualquer tempo, a alteração do regime de teletrabalho para o 

presencial por determinação da Empresa ou por solicitação do empregado, mediante 

comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e garantindo o prazo de 

transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do contrato de 

trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sétimo:  

O empregado deverá declarar ciência ao termo de segurança de dados e informações e ao 

termo de saúde e segurança, nos termos do artigo 75-E, parágrafo único da CLT, 

comprometendo-se a seguir todas as instruções fornecidas pela Empresa para os temas 

abrangidos no presente parágrafo. 

 

Parágrafo Oitavo:  

O empregado somente poderá iniciar o regime de teletrabalho, após autorização formal 

emitida pela área de Recursos Humanos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro:  

Fica estabelecido o teletrabalho, a ser pactuado entre o empregado e a empresa, onde a 

permanência em teletrabalho seja entre 20% e 80% da jornada de trabalho semanal.  

 

Parágrafo Segundo:  

Havendo necessidade de alteração nos dias e horários de permanência em teletrabalho por 

solicitação da empresa, o empregado deverá atender a definição de seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado poderá ser convocado pela empresa, a comparecer presencialmente para 

qualquer atividade em seu estabelecimento, desde que seja comunicado formalmente dentro 

da sua jornada de trabalho, com antecedência mínima de 12 (doze) horas ao seu 

comparecimento. 

 

Parágrafo Quarto:  

O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada de trabalho, 

devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta disponibilizada 
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pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua jornada de 

trabalho contratual. 

 

Parágrafo Quinto:  

O empregado em teletrabalho, deverá cumprir a mesma jornada de trabalho diária 

estabelecida para o regime presencial, observando os intervalos para refeição, períodos de 

descanso, e demais regramentos relativos à jornada de trabalho previstos na legislação e 

nas normas internas.  

 

Parágrafo Sexto:  

Caso o empregado se mantenha conectado à rede corporativa em horário fora da jornada de 

trabalho, utilizando ferramentas tecnológicas fornecidas pela empresa, tais como aplicativos, 

e-mails ou programas/sistemas necessários ao desenvolvimento de suas atividades, não 

caracterizará sobreaviso, prontidão, tempo à disposição do empregador e tampouco 

configurará trabalho extraordinário, salvo se autorizado a fazê-lo, inclusive podendo o 

empregado sofrer sansões disciplinares pelo descumprimento deste parágrafo. 

 

CLÁSULA QUINTA: DAS ATIVIDADES 

  

Parágrafo Primeiro:  

O empregado em teletrabalho executará atividades relacionadas a sua função e que sejam 

compatíveis, pela sua natureza, com a realização de forma remota, através de tecnologia da 

informação e comunicação.  

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado em teletrabalho terá suas atividades acompanhadas pelo gerente imediato, 

devendo este efetuar a gestão das demandas, entregas relativas às atividades e 

desempenho individual. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Caso o empregado, a qualquer momento, fique impossibilitado de viabilizar os meios 

necessários para executar suas atividades, deverá comunicar imediatamente o seu gerente 

imediato e comparecer presencialmente para realização das atividades na Empresa. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA INFRAESTRUTURA E CUSTOS 

 

Parágrafo Primeiro:  

O empregado deverá ser o único responsável pela aquisição e manutenção dos 

equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à prestação do 

trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e cadeira 

ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT, 

com previsão no aditivo contratual. As utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas 

pelo próprio empregado, não integram a remuneração do empregado para nenhum fim. 

 

Parágrafo Segundo:  

A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho ou por 

consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 
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ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT e com previsão 

no aditivo contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

Parágrafo Primeiro:  

A empresa promoverá orientações e treinamentos sobre as medidas destinadas à prevenção 

de doenças e acidentes do trabalho, nos termos do artigo 75-E da CLT. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado deverá seguir as orientações, normas e procedimentos relativos à segurança 

e saúde do trabalho, a fim de evitar doenças e acidentes e, sempre que necessário, o 

empregado poderá entrar em contato com a área de Saúde e Segurança do Trabalho, por 

meio dos canais de comunicação disponibilizados pela Empresa para orientações. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado em teletrabalho será responsável por garantir que o ambiente no qual as 

atividades serão executadas atenda às normas de saúde e segurança da Empresa. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO  

O empregado é responsável pela confidencialidade das informações que tem acesso em 

razão do contrato individual de trabalho, relativas aos dados empresariais e pessoais. Caso 

seja necessário realizar impressões, cópias ou reproduções, físicas ou eletrônicas, o 

empregado deverá adotar todos os meios necessários para impedir que caiam em domínio 

público ou de terceiros, inclusive a participação reservada em reuniões por videoconferência 

ou por áudio.  

 

Parágrafo primeiro:  

É de responsabilidade do empregado observar os princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais) na realização de suas atividades, preservando os dados pessoais e 

sensíveis a que tiver acesso.  

 

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Parágrafo Primeiro:  

O teletrabalho deverá ser prestado de forma pessoal pelo empregado. 

 

Parágrafo Segundo: 

É obrigação do empregado manter seu endereço domiciliar atualizado. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Mantêm-se as mesmas regras de auxílio-refeição e alimentação dos empregados em regime 

presencial aos empregados em regime de teletrabalho. 

 

Parágrafo Quarto: 

Aos empregados em regime de teletrabalho fica ajustado que se aplicam as disposições das 

normas coletivas de trabalho vigentes para a respectiva base sindical da unidade de lotação 
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do empregado, ainda que o empregado esteja atuando por teletrabalho em local diverso 

daquela. 

 

Parágrafo Quinto:  

Em caso de descumprimento de qualquer regra do regime de teletrabalho, a Empresa poderá 

realizar a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, mediante comunicação 

formal e garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva 

alteração do contrato de trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sexto: 

O Empregado que deixar de laborar no regime de teletrabalho, sem a prévia autorização da 

Empresa, deixando de cumprir a carga horária contratada ou que deixar de comparecer às 

dependências da Empresa quando devidamente convocado, poderá sofrer sanções 

disciplinares. 

 

 
Curitiba, 11 de novembro de 2021. 
 
 

 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Daniel Pimentel Slaviero 

CPF nº 004.764.159-26 

Diretor Presidente 

 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Ana Letícia Felller 

CPF - 023.908.399-75 

Diretora de Gestão Empresarial 

 

 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Maximiliano Andres Orfali 

CPF 851.780.989-00 

Diretor Geral 
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Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Moacir Carlos Bertol 

CPF nº 171.720.479-15 

Diretor Geral 

 

 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Fillipe Henrique Neves Soares 

CPF 296.085.368-71 

Diretor Geral 

 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Eloir Joakinson Junior  

CPF nº 023.868.809-74  

Diretor Geral 

 

 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Adriano Rudek de Moura 

CPF nº 037.059.028-73 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

  
Pelo SINDELPAR  

CNPJ - 84.891.589/0001-55  
  

(assinado eletronicamente)   
Paulo Sérgio dos Santos  
CPF - 882.787.788-68  

Diretor Presidente  
  

  
  

Anexo I 
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ADITIVO CONTRATUAL DE TRABALHO PARA ADESÃO AO TELETRABALHO 

 

TERMO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

COPEL (Razão social), subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº (CNPJ da empresa), com sede 

na (endereço), (cidade), (Estado), representada neste ato por seu procurador e gerente de recursos 

humanos, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqui denominada empregadora e (Nome do 

empregado)- reg. 999999, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 999999 - PR, aqui 

denominado empregado, resolvem de comum acordo, alterar o contrato de trabalho existente entre 

as partes, fundamentada no disposto em Acordo Coletivo de Trabalho - Teletrabalho, mediante as 

seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: O empregado, que anteriormente cumpria a jornada de expediente integralmente 

nas dependências da empresa, passará a desempenhar suas atividades no modelo híbrido de 

teletrabalho, ou seja, com a prestação de serviços preponderantemente ou não fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, 

por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. A adoção do Teletrabalho tem vigência 

a partir de (dia), (mês) e (ano). 

Cláusula Segunda: A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado e constará na solicitação de adesão 

ao teletrabalho, realizada via sistema pelo empregado. 

Cláusula Terceira: O empregado declara estar ciente e deverá ser o único responsável pela aquisição 

e manutenção dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à 

prestação do trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e 

cadeira ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT. As 

utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas pelo próprio empregado, não integram a 

remuneração do empregado para nenhum fim. 

Cláusula Quarta: A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho 

ou por consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT. 

Cláusula Quinta: O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada 

de trabalho, devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta 

disponibilizada pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua 

jornada de trabalho contratual. 

Cláusula Sexta: A mudança de regime de trabalho não altera as atividades a serem realizadas pelo 

empregado, sendo as mesmas realizadas no ambiente físico da empresa, conforme descrição de 

função. 
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Cláusula Sétima: O empregado declara estar ciente que, poderá ser realizada, a qualquer tempo, a 

alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação da Empresa ou por 

solicitação do empregado, mediante comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e 

garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do 

contrato de trabalho. 

Cláusula Oitava: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições anteriormente 

pactuadas, relativas ao contrato de trabalho ora alterado, desde que não conflitem com o presente 

termo de alteração contratual.  

E, por estarem de pleno acordo com as alterações ora pactuadas, firmam o presente termo em duas 

vias, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas e cujo termo será homologado junto ao 

sindicato representativo da categoria profissional do empregado. 

Curitiba, (dia) de (mês) de (ano).  

 

Empregador:   

NOME DO GERENTE RH  

HIERARQUIA COMPLETA  

 

Empregado:  

NOME DO EMPREGADO  

HIERARQUIA COMPLETA 

Testemunhas:  

Nome ____________________ Reg._________ 

 

Nome ____________________ Reg._________ 

 

 

Homologação do Sindicato:  

 

1ª. Via – Empregado 

2º. Via - RH 
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - TELETRABALHO 2021/2022 

que celebram entre si, na forma abaixo, de um lado a COPEL 

DISTRIBUIÇÃO S/A – CNPJ nº 04.368.898/0001-06, COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – CNPJ nº 04.370.282/0001-70, 

COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ nº 19.125.927/0001-86, e 

COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02, com a 

interveniência e anuência da COMPANHIA PARANAENSE DE 

ENERGIA - COPEL - CNPJ 76.483.817/0001-20 e de outro lado o: 

 

 

1) Sindicato dos Empregados em Concessionárias dos Serviços 

de Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de 

Energia Elétrica de Fontes Hídricas, Térmicas ou Alternativas 

de Curitiba –  SINDENEL – CNPJ nº  01.295.051/0001-50. 

 

 

Conforme Artigo 611-A, inciso VIII e Capítulo II-A (Artigos 75-A a 75-E), todos da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, incluídos pela Lei nº 13.467 de 2017, as partes 

pactuam a realização do teletrabalho nas seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01 de 

novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de outubro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito das Empresas acordantes, 

contempla todas as categorias dos trabalhadores, com abrangência territorial no Paraná, São 

Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO TELETRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro: 

Considera-se teletrabalho, para fins deste Acordo Coletivo de Trabalho, o regime híbrido de 

prestação de serviços, preponderantemente ou não, fora das dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não 

se constituam como trabalho externo. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado que desejar aderir voluntariamente ao regime de teletrabalho deverá realizar 

a solicitação via sistema disponibilizado pela Copel e a aprovação dos superiores imediatos 

estará condicionada ao atendimento de requisitos e critérios definidos pela Empresa nos 

termos do artigo 75-C, §1º da CLT. 
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Parágrafo Terceiro:  

Cabe à Empresa a determinação das funções/atividades e empregados elegíveis ao 

teletrabalho. A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado. 

 

Parágrafo Quarto:  

Os empregados em funções gerenciais poderão realizar o regime de teletrabalho 

pontualmente de acordo com negociação com seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Quinto:  

A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá ser formalizada através de 

termo de alteração de contrato de trabalho (Anexo I), com homologação da entidade sindical 

representativa do empregado e signatária do presente Acordo Coletivo, nos termos do artigo 

75-C da CLT. 

 

Parágrafo Sexto:  

Poderá ser realizada, a qualquer tempo, a alteração do regime de teletrabalho para o 

presencial por determinação da Empresa ou por solicitação do empregado, mediante 

comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e garantindo o prazo de 

transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do contrato de 

trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sétimo:  

O empregado deverá declarar ciência ao termo de segurança de dados e informações e ao 

termo de saúde e segurança, nos termos do artigo 75-E, parágrafo único da CLT, 

comprometendo-se a seguir todas as instruções fornecidas pela Empresa para os temas 

abrangidos no presente parágrafo. 

 

Parágrafo Oitavo:  

O empregado somente poderá iniciar o regime de teletrabalho, após autorização formal 

emitida pela área de Recursos Humanos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro:  

Fica estabelecido o teletrabalho, a ser pactuado entre o empregado e a empresa, onde a 

permanência em teletrabalho seja entre 20% e 80% da jornada de trabalho semanal.  

 

Parágrafo Segundo:  

Havendo necessidade de alteração nos dias e horários de permanência em teletrabalho por 

solicitação da empresa, o empregado deverá atender a definição de seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado poderá ser convocado pela empresa, a comparecer presencialmente para 

qualquer atividade em seu estabelecimento, desde que seja comunicado formalmente dentro 

da sua jornada de trabalho, com antecedência mínima de 12 (doze) horas ao seu 

comparecimento. 
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Parágrafo Quarto:  

O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada de trabalho, 

devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta disponibilizada 

pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua jornada de 

trabalho contratual. 

 

Parágrafo Quinto:  

O empregado em teletrabalho, deverá cumprir a mesma jornada de trabalho diária 

estabelecida para o regime presencial, observando os intervalos para refeição, períodos de 

descanso, e demais regramentos relativos à jornada de trabalho previstos na legislação e 

nas normas internas.  

 

Parágrafo Sexto:  

Caso o empregado se mantenha conectado à rede corporativa em horário fora da jornada de 

trabalho, utilizando ferramentas tecnológicas fornecidas pela empresa, tais como aplicativos, 

e-mails ou programas/sistemas necessários ao desenvolvimento de suas atividades, não 

caracterizará sobreaviso, prontidão, tempo à disposição do empregador e tampouco 

configurará trabalho extraordinário, salvo se autorizado a fazê-lo, inclusive podendo o 

empregado sofrer sansões disciplinares pelo descumprimento deste parágrafo. 

 

CLÁSULA QUINTA: DAS ATIVIDADES 

  

Parágrafo Primeiro:  

O empregado em teletrabalho executará atividades relacionadas a sua função e que sejam 

compatíveis, pela sua natureza, com a realização de forma remota, através de tecnologia da 

informação e comunicação.  

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado em teletrabalho terá suas atividades acompanhadas pelo gerente imediato, 

devendo este efetuar a gestão das demandas, entregas relativas às atividades e 

desempenho individual. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Caso o empregado, a qualquer momento, fique impossibilitado de viabilizar os meios 

necessários para executar suas atividades, deverá comunicar imediatamente o seu gerente 

imediato e comparecer presencialmente para realização das atividades na Empresa. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA INFRAESTRUTURA E CUSTOS 

 

Parágrafo Primeiro:  

O empregado deverá ser o único responsável pela aquisição e manutenção dos 

equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à prestação do 

trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e cadeira 

ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT, 

com previsão no aditivo contratual. As utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas 

pelo próprio empregado, não integram a remuneração do empregado para nenhum fim. 
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Parágrafo Segundo:  

A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho ou por 

consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT e com previsão 

no aditivo contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

Parágrafo Primeiro:  

A empresa promoverá orientações e treinamentos sobre as medidas destinadas à prevenção 

de doenças e acidentes do trabalho, nos termos do artigo 75-E da CLT. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado deverá seguir as orientações, normas e procedimentos relativos à segurança 

e saúde do trabalho, a fim de evitar doenças e acidentes e, sempre que necessário, o 

empregado poderá entrar em contato com a área de Saúde e Segurança do Trabalho, por 

meio dos canais de comunicação disponibilizados pela Empresa para orientações. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado em teletrabalho será responsável por garantir que o ambiente no qual as 

atividades serão executadas atenda às normas de saúde e segurança da Empresa. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO  

O empregado é responsável pela confidencialidade das informações que tem acesso em 

razão do contrato individual de trabalho, relativas aos dados empresariais e pessoais. Caso 

seja necessário realizar impressões, cópias ou reproduções, físicas ou eletrônicas, o 

empregado deverá adotar todos os meios necessários para impedir que caiam em domínio 

público ou de terceiros, inclusive a participação reservada em reuniões por videoconferência 

ou por áudio.  

 

Parágrafo primeiro:  

É de responsabilidade do empregado observar os princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais) na realização de suas atividades, preservando os dados pessoais e 

sensíveis a que tiver acesso.  

 

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Parágrafo Primeiro:  

O teletrabalho deverá ser prestado de forma pessoal pelo empregado. 

 

Parágrafo Segundo: 

É obrigação do empregado manter seu endereço domiciliar atualizado. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Mantêm-se as mesmas regras de auxílio-refeição e alimentação dos empregados em regime 

presencial aos empregados em regime de teletrabalho. 
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Parágrafo Quarto: 

Aos empregados em regime de teletrabalho fica ajustado que se aplicam as disposições das 

normas coletivas de trabalho vigentes para a respectiva base sindical da unidade de lotação 

do empregado, ainda que o empregado esteja atuando por teletrabalho em local diverso 

daquela. 

 

Parágrafo Quinto:  

Em caso de descumprimento de qualquer regra do regime de teletrabalho, a Empresa poderá 

realizar a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, mediante comunicação 

formal e garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva 

alteração do contrato de trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sexto: 

O Empregado que deixar de laborar no regime de teletrabalho, sem a prévia autorização da 

Empresa, deixando de cumprir a carga horária contratada ou que deixar de comparecer às 

dependências da Empresa quando devidamente convocado, poderá sofrer sanções 

disciplinares. 

 

 
Curitiba, 11 de novembro de 2021. 
 
 
 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Daniel Pimentel Slaviero 

CPF nº 004.764.159-26 

Diretor Presidente 

 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Ana Letícia Felller 

CPF - 023.908.399-75 

Diretora de Gestão Empresarial 

 

 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Maximiliano Andres Orfali 

CPF 851.780.989-00 

Diretor Geral 
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Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Moacir Carlos Bertol 

CPF nº 171.720.479-15 

Diretor Geral 

 

 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Fillipe Henrique Neves Soares 

CPF 296.085.368-71 

Diretor Geral 

 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Eloir Joakinson Junior  

CPF nº 023.868.809-74  

Diretor Geral 

 

 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Adriano Rudek de Moura 

CPF nº 037.059.028-73 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

    
    

Pelo SINDENEL  
CNPJ - 01.295.051/0001-50  

  

(assinado eletronicamente)  

Alexandre Donizete Martins  
CPF - 462.359.069-00  

Diretor Presidente  
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Anexo I 

ADITIVO CONTRATUAL DE TRABALHO PARA ADESÃO AO TELETRABALHO 

 

TERMO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

COPEL (Razão social), subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº (CNPJ da empresa), com sede 

na (endereço), (cidade), (Estado), representada neste ato por seu procurador e gerente de recursos 

humanos, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqui denominada empregadora e (Nome do 

empregado)- reg. 999999, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 999999 - PR, aqui 

denominado empregado, resolvem de comum acordo, alterar o contrato de trabalho existente entre 

as partes, fundamentada no disposto em Acordo Coletivo de Trabalho - Teletrabalho, mediante as 

seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: O empregado, que anteriormente cumpria a jornada de expediente integralmente 

nas dependências da empresa, passará a desempenhar suas atividades no modelo híbrido de 

teletrabalho, ou seja, com a prestação de serviços preponderantemente ou não fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, 

por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. A adoção do Teletrabalho tem vigência 

a partir de (dia), (mês) e (ano). 

Cláusula Segunda: A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado e constará na solicitação de adesão 

ao teletrabalho, realizada via sistema pelo empregado. 

Cláusula Terceira: O empregado declara estar ciente e deverá ser o único responsável pela aquisição 

e manutenção dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à 

prestação do trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e 

cadeira ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT. As 

utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas pelo próprio empregado, não integram a 

remuneração do empregado para nenhum fim. 

Cláusula Quarta: A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho 

ou por consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT. 

Cláusula Quinta: O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada 

de trabalho, devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta 

disponibilizada pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua 

jornada de trabalho contratual. 

Cláusula Sexta: A mudança de regime de trabalho não altera as atividades a serem realizadas pelo 

empregado, sendo as mesmas realizadas no ambiente físico da empresa, conforme descrição de 

função. 
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Cláusula Sétima: O empregado declara estar ciente que, poderá ser realizada, a qualquer tempo, a 

alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação da Empresa ou por 

solicitação do empregado, mediante comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e 

garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do 

contrato de trabalho. 

Cláusula Oitava: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições anteriormente 

pactuadas, relativas ao contrato de trabalho ora alterado, desde que não conflitem com o presente 

termo de alteração contratual.  

E, por estarem de pleno acordo com as alterações ora pactuadas, firmam o presente termo em duas 

vias, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas e cujo termo será homologado junto ao 

sindicato representativo da categoria profissional do empregado. 

Curitiba, (dia) de (mês) de (ano).  

 

Empregador:   

NOME DO GERENTE RH  

HIERARQUIA COMPLETA  

 

Empregado:  

NOME DO EMPREGADO  

HIERARQUIA COMPLETA 

Testemunhas:  

Nome ____________________ Reg._________ 

 

Nome ____________________ Reg._________ 

 

 

Homologação do Sindicato:  

 

1ª. Via – Empregado 

2º. Via - RH 
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - TELETRABALHO 2021/2022 

que celebram entre si, na forma abaixo, de um lado a COPEL 

DISTRIBUIÇÃO S/A – CNPJ nº 04.368.898/0001-06, COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – CNPJ nº 04.370.282/0001-70, 

COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ nº 19.125.927/0001-86, e 

COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02, com a 

interveniência e anuência da COMPANHIA PARANAENSE DE 

ENERGIA - COPEL - CNPJ 76.483.817/0001-20 e de outro lado o: 

 

 

1) Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Produção, 

Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica de Fontes 

Hídricas, Térmicas e Alternativas de Foz do Iguaçu – SINEFI – 

CNPJ nº  01.437.126/0001-90. 

 

 

 

Conforme Artigo 611-A, inciso VIII e Capítulo II-A (Artigos 75-A a 75-E), todos da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, incluídos pela Lei nº 13.467 de 2017, as partes 

pactuam a realização do teletrabalho nas seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01 de 

novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de outubro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito das Empresas acordantes, 

contempla todas as categorias dos trabalhadores, com abrangência territorial no Paraná, São 

Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO TELETRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro: 

Considera-se teletrabalho, para fins deste Acordo Coletivo de Trabalho, o regime híbrido de 

prestação de serviços, preponderantemente ou não, fora das dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não 

se constituam como trabalho externo. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado que desejar aderir voluntariamente ao regime de teletrabalho deverá realizar 

a solicitação via sistema disponibilizado pela Copel e a aprovação dos superiores imediatos 

estará condicionada ao atendimento de requisitos e critérios definidos pela Empresa nos 

termos do artigo 75-C, §1º da CLT. 
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Parágrafo Terceiro:  

Cabe à Empresa a determinação das funções/atividades e empregados elegíveis ao 

teletrabalho. A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado. 

 

Parágrafo Quarto:  

Os empregados em funções gerenciais poderão realizar o regime de teletrabalho 

pontualmente de acordo com negociação com seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Quinto:  

A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá ser formalizada através de 

termo de alteração de contrato de trabalho (Anexo I), com homologação da entidade sindical 

representativa do empregado e signatária do presente Acordo Coletivo, nos termos do artigo 

75-C da CLT. 

 

Parágrafo Sexto:  

Poderá ser realizada, a qualquer tempo, a alteração do regime de teletrabalho para o 

presencial por determinação da Empresa ou por solicitação do empregado, mediante 

comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e garantindo o prazo de 

transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do contrato de 

trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sétimo:  

O empregado deverá declarar ciência ao termo de segurança de dados e informações e ao 

termo de saúde e segurança, nos termos do artigo 75-E, parágrafo único da CLT, 

comprometendo-se a seguir todas as instruções fornecidas pela Empresa para os temas 

abrangidos no presente parágrafo. 

 

Parágrafo Oitavo:  

O empregado somente poderá iniciar o regime de teletrabalho, após autorização formal 

emitida pela área de Recursos Humanos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro:  

Fica estabelecido o teletrabalho, a ser pactuado entre o empregado e a empresa, onde a 

permanência em teletrabalho seja entre 20% e 80% da jornada de trabalho semanal.  

 

Parágrafo Segundo:  

Havendo necessidade de alteração nos dias e horários de permanência em teletrabalho por 

solicitação da empresa, o empregado deverá atender a definição de seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado poderá ser convocado pela empresa, a comparecer presencialmente para 

qualquer atividade em seu estabelecimento, desde que seja comunicado formalmente dentro 

da sua jornada de trabalho, com antecedência mínima de 12 (doze) horas ao seu 

comparecimento. 
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Parágrafo Quarto:  

O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada de trabalho, 

devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta disponibilizada 

pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua jornada de 

trabalho contratual. 

 

Parágrafo Quinto:  

O empregado em teletrabalho, deverá cumprir a mesma jornada de trabalho diária 

estabelecida para o regime presencial, observando os intervalos para refeição, períodos de 

descanso, e demais regramentos relativos à jornada de trabalho previstos na legislação e 

nas normas internas.  

 

Parágrafo Sexto:  

Caso o empregado se mantenha conectado à rede corporativa em horário fora da jornada de 

trabalho, utilizando ferramentas tecnológicas fornecidas pela empresa, tais como aplicativos, 

e-mails ou programas/sistemas necessários ao desenvolvimento de suas atividades, não 

caracterizará sobreaviso, prontidão, tempo à disposição do empregador e tampouco 

configurará trabalho extraordinário, salvo se autorizado a fazê-lo, inclusive podendo o 

empregado sofrer sansões disciplinares pelo descumprimento deste parágrafo. 

 

CLÁSULA QUINTA: DAS ATIVIDADES 

  

Parágrafo Primeiro:  

O empregado em teletrabalho executará atividades relacionadas a sua função e que sejam 

compatíveis, pela sua natureza, com a realização de forma remota, através de tecnologia da 

informação e comunicação.  

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado em teletrabalho terá suas atividades acompanhadas pelo gerente imediato, 

devendo este efetuar a gestão das demandas, entregas relativas às atividades e 

desempenho individual. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Caso o empregado, a qualquer momento, fique impossibilitado de viabilizar os meios 

necessários para executar suas atividades, deverá comunicar imediatamente o seu gerente 

imediato e comparecer presencialmente para realização das atividades na Empresa. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA INFRAESTRUTURA E CUSTOS 

 

Parágrafo Primeiro:  

O empregado deverá ser o único responsável pela aquisição e manutenção dos 

equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à prestação do 

trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e cadeira 

ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT, 

com previsão no aditivo contratual. As utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas 

pelo próprio empregado, não integram a remuneração do empregado para nenhum fim. 
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Parágrafo Segundo:  

A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho ou por 

consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT e com previsão 

no aditivo contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

Parágrafo Primeiro:  

A empresa promoverá orientações e treinamentos sobre as medidas destinadas à prevenção 

de doenças e acidentes do trabalho, nos termos do artigo 75-E da CLT. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado deverá seguir as orientações, normas e procedimentos relativos à segurança 

e saúde do trabalho, a fim de evitar doenças e acidentes e, sempre que necessário, o 

empregado poderá entrar em contato com a área de Saúde e Segurança do Trabalho, por 

meio dos canais de comunicação disponibilizados pela Empresa para orientações. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado em teletrabalho será responsável por garantir que o ambiente no qual as 

atividades serão executadas atenda às normas de saúde e segurança da Empresa. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO  

O empregado é responsável pela confidencialidade das informações que tem acesso em 

razão do contrato individual de trabalho, relativas aos dados empresariais e pessoais. Caso 

seja necessário realizar impressões, cópias ou reproduções, físicas ou eletrônicas, o 

empregado deverá adotar todos os meios necessários para impedir que caiam em domínio 

público ou de terceiros, inclusive a participação reservada em reuniões por videoconferência 

ou por áudio.  

 

Parágrafo primeiro:  

É de responsabilidade do empregado observar os princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais) na realização de suas atividades, preservando os dados pessoais e 

sensíveis a que tiver acesso.  

 

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Parágrafo Primeiro:  

O teletrabalho deverá ser prestado de forma pessoal pelo empregado. 

 

Parágrafo Segundo: 

É obrigação do empregado manter seu endereço domiciliar atualizado. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Mantêm-se as mesmas regras de auxílio-refeição e alimentação dos empregados em regime 

presencial aos empregados em regime de teletrabalho. 
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Parágrafo Quarto: 

Aos empregados em regime de teletrabalho fica ajustado que se aplicam as disposições das 

normas coletivas de trabalho vigentes para a respectiva base sindical da unidade de lotação 

do empregado, ainda que o empregado esteja atuando por teletrabalho em local diverso 

daquela. 

 

Parágrafo Quinto:  

Em caso de descumprimento de qualquer regra do regime de teletrabalho, a Empresa poderá 

realizar a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, mediante comunicação 

formal e garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva 

alteração do contrato de trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sexto: 

O Empregado que deixar de laborar no regime de teletrabalho, sem a prévia autorização da 

Empresa, deixando de cumprir a carga horária contratada ou que deixar de comparecer às 

dependências da Empresa quando devidamente convocado, poderá sofrer sanções 

disciplinares. 

 

 
Curitiba, 11 de novembro de 2021. 
 
 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Daniel Pimentel Slaviero 

CPF nº 004.764.159-26 

Diretor Presidente 

 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Ana Letícia Felller 

CPF - 023.908.399-75 

Diretora de Gestão Empresarial 

 

 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Maximiliano Andres Orfali 

CPF 851.780.989-00 

Diretor Geral 
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Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Moacir Carlos Bertol 

CPF nº 171.720.479-15 

Diretor Geral 

 

 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Fillipe Henrique Neves Soares 

CPF 296.085.368-71 

Diretor Geral 

 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Eloir Joakinson Junior  

CPF nº 023.868.809-74  

Diretor Geral 

 

 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Adriano Rudek de Moura 

CPF nº 037.059.028-73 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

 

Pelo SINEFI  
CNPJ - 01.437.126/0001-90  

  
(assinado eletronicamente)  

Paulo Henrique Guerra Zuchoski  
CPF nº 633.765.040-91  

Diretor Presidente  
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Anexo I 

ADITIVO CONTRATUAL DE TRABALHO PARA ADESÃO AO TELETRABALHO 

 

TERMO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

COPEL (Razão social), subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº (CNPJ da empresa), com sede 

na (endereço), (cidade), (Estado), representada neste ato por seu procurador e gerente de recursos 

humanos, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqui denominada empregadora e (Nome do 

empregado)- reg. 999999, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 999999 - PR, aqui 

denominado empregado, resolvem de comum acordo, alterar o contrato de trabalho existente entre 

as partes, fundamentada no disposto em Acordo Coletivo de Trabalho - Teletrabalho, mediante as 

seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: O empregado, que anteriormente cumpria a jornada de expediente integralmente 

nas dependências da empresa, passará a desempenhar suas atividades no modelo híbrido de 

teletrabalho, ou seja, com a prestação de serviços preponderantemente ou não fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, 

por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. A adoção do Teletrabalho tem vigência 

a partir de (dia), (mês) e (ano). 

Cláusula Segunda: A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado e constará na solicitação de adesão 

ao teletrabalho, realizada via sistema pelo empregado. 

Cláusula Terceira: O empregado declara estar ciente e deverá ser o único responsável pela aquisição 

e manutenção dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à 

prestação do trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e 

cadeira ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT. As 

utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas pelo próprio empregado, não integram a 

remuneração do empregado para nenhum fim. 

Cláusula Quarta: A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho 

ou por consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT. 

Cláusula Quinta: O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada 

de trabalho, devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta 

disponibilizada pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua 

jornada de trabalho contratual. 

Cláusula Sexta: A mudança de regime de trabalho não altera as atividades a serem realizadas pelo 

empregado, sendo as mesmas realizadas no ambiente físico da empresa, conforme descrição de 

função. 
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Cláusula Sétima: O empregado declara estar ciente que, poderá ser realizada, a qualquer tempo, a 

alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação da Empresa ou por 

solicitação do empregado, mediante comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e 

garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do 

contrato de trabalho. 

Cláusula Oitava: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições anteriormente 

pactuadas, relativas ao contrato de trabalho ora alterado, desde que não conflitem com o presente 

termo de alteração contratual.  

E, por estarem de pleno acordo com as alterações ora pactuadas, firmam o presente termo em duas 

vias, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas e cujo termo será homologado junto ao 

sindicato representativo da categoria profissional do empregado. 

Curitiba, (dia) de (mês) de (ano).  

 

Empregador:   

NOME DO GERENTE RH  

HIERARQUIA COMPLETA  

 

Empregado:  

NOME DO EMPREGADO  

HIERARQUIA COMPLETA 

Testemunhas:  

Nome ____________________ Reg._________ 

 

Nome ____________________ Reg._________ 

 

 

Homologação do Sindicato:  

 

1ª. Via – Empregado 

2º. Via - RH 
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - TELETRABALHO 2021/2022 

que celebram entre si, na forma abaixo, de um lado a COPEL 

DISTRIBUIÇÃO S/A – CNPJ nº 04.368.898/0001-06, COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – CNPJ nº 04.370.282/0001-70, 

COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ nº 19.125.927/0001-86, e 

COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02, com a 

interveniência e anuência da COMPANHIA PARANAENSE DE 

ENERGIA - COPEL - CNPJ 76.483.817/0001-20 e de outro lado o: 

 

 

1) Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado do Paraná 

– SINSEPAR – CNPJ nº 80.328.370/0001-91. 

 

 

Conforme Artigo 611-A, inciso VIII e Capítulo II-A (Artigos 75-A a 75-E), todos da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, incluídos pela Lei nº 13.467 de 2017, as partes 

pactuam a realização do teletrabalho nas seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01 de 

novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de outubro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito das Empresas acordantes, 

contempla todas as categorias dos trabalhadores, com abrangência territorial no Paraná, São 

Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO TELETRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro: 

Considera-se teletrabalho, para fins deste Acordo Coletivo de Trabalho, o regime híbrido de 

prestação de serviços, preponderantemente ou não, fora das dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não 

se constituam como trabalho externo. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado que desejar aderir voluntariamente ao regime de teletrabalho deverá realizar 

a solicitação via sistema disponibilizado pela Copel e a aprovação dos superiores imediatos 

estará condicionada ao atendimento de requisitos e critérios definidos pela Empresa nos 

termos do artigo 75-C, §1º da CLT. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Cabe à Empresa a determinação das funções/atividades e empregados elegíveis ao 

teletrabalho. A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado. 
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Parágrafo Quarto:  

Os empregados em funções gerenciais poderão realizar o regime de teletrabalho 

pontualmente de acordo com negociação com seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Quinto:  

A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá ser formalizada através de 

termo de alteração de contrato de trabalho (Anexo I), com homologação da entidade sindical 

representativa do empregado e signatária do presente Acordo Coletivo, nos termos do artigo 

75-C da CLT. 

 

Parágrafo Sexto:  

Poderá ser realizada, a qualquer tempo, a alteração do regime de teletrabalho para o 

presencial por determinação da Empresa ou por solicitação do empregado, mediante 

comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e garantindo o prazo de 

transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do contrato de 

trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sétimo:  

O empregado deverá declarar ciência ao termo de segurança de dados e informações e ao 

termo de saúde e segurança, nos termos do artigo 75-E, parágrafo único da CLT, 

comprometendo-se a seguir todas as instruções fornecidas pela Empresa para os temas 

abrangidos no presente parágrafo. 

 

Parágrafo Oitavo:  

O empregado somente poderá iniciar o regime de teletrabalho, após autorização formal 

emitida pela área de Recursos Humanos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro:  

Fica estabelecido o teletrabalho, a ser pactuado entre o empregado e a empresa, onde a 

permanência em teletrabalho seja entre 20% e 80% da jornada de trabalho semanal.  

 

Parágrafo Segundo:  

Havendo necessidade de alteração nos dias e horários de permanência em teletrabalho por 

solicitação da empresa, o empregado deverá atender a definição de seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado poderá ser convocado pela empresa, a comparecer presencialmente para 

qualquer atividade em seu estabelecimento, desde que seja comunicado formalmente dentro 

da sua jornada de trabalho, com antecedência mínima de 12 (doze) horas ao seu 

comparecimento. 

 

Parágrafo Quarto:  

O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada de trabalho, 

devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta disponibilizada 

pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua jornada de 

trabalho contratual. 
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Parágrafo Quinto:  

O empregado em teletrabalho, deverá cumprir a mesma jornada de trabalho diária 

estabelecida para o regime presencial, observando os intervalos para refeição, períodos de 

descanso, e demais regramentos relativos à jornada de trabalho previstos na legislação e 

nas normas internas.  

 

Parágrafo Sexto:  

Caso o empregado se mantenha conectado à rede corporativa em horário fora da jornada de 

trabalho, utilizando ferramentas tecnológicas fornecidas pela empresa, tais como aplicativos, 

e-mails ou programas/sistemas necessários ao desenvolvimento de suas atividades, não 

caracterizará sobreaviso, prontidão, tempo à disposição do empregador e tampouco 

configurará trabalho extraordinário, salvo se autorizado a fazê-lo, inclusive podendo o 

empregado sofrer sansões disciplinares pelo descumprimento deste parágrafo. 

 

CLÁSULA QUINTA: DAS ATIVIDADES 

  

Parágrafo Primeiro:  

O empregado em teletrabalho executará atividades relacionadas a sua função e que sejam 

compatíveis, pela sua natureza, com a realização de forma remota, através de tecnologia da 

informação e comunicação.  

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado em teletrabalho terá suas atividades acompanhadas pelo gerente imediato, 

devendo este efetuar a gestão das demandas, entregas relativas às atividades e 

desempenho individual. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Caso o empregado, a qualquer momento, fique impossibilitado de viabilizar os meios 

necessários para executar suas atividades, deverá comunicar imediatamente o seu gerente 

imediato e comparecer presencialmente para realização das atividades na Empresa. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA INFRAESTRUTURA E CUSTOS 

 

Parágrafo Primeiro:  

O empregado deverá ser o único responsável pela aquisição e manutenção dos 

equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à prestação do 

trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e cadeira 

ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT, 

com previsão no aditivo contratual. As utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas 

pelo próprio empregado, não integram a remuneração do empregado para nenhum fim. 

 

Parágrafo Segundo:  

A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho ou por 

consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT e com previsão 

no aditivo contratual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

Parágrafo Primeiro:  

A empresa promoverá orientações e treinamentos sobre as medidas destinadas à prevenção 

de doenças e acidentes do trabalho, nos termos do artigo 75-E da CLT. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado deverá seguir as orientações, normas e procedimentos relativos à segurança 

e saúde do trabalho, a fim de evitar doenças e acidentes e, sempre que necessário, o 

empregado poderá entrar em contato com a área de Saúde e Segurança do Trabalho, por 

meio dos canais de comunicação disponibilizados pela Empresa para orientações. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado em teletrabalho será responsável por garantir que o ambiente no qual as 

atividades serão executadas atenda às normas de saúde e segurança da Empresa. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO  

O empregado é responsável pela confidencialidade das informações que tem acesso em 

razão do contrato individual de trabalho, relativas aos dados empresariais e pessoais. Caso 

seja necessário realizar impressões, cópias ou reproduções, físicas ou eletrônicas, o 

empregado deverá adotar todos os meios necessários para impedir que caiam em domínio 

público ou de terceiros, inclusive a participação reservada em reuniões por videoconferência 

ou por áudio.  

 

Parágrafo primeiro:  

É de responsabilidade do empregado observar os princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais) na realização de suas atividades, preservando os dados pessoais e 

sensíveis a que tiver acesso.  

 

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Parágrafo Primeiro:  

O teletrabalho deverá ser prestado de forma pessoal pelo empregado. 

 

Parágrafo Segundo: 

É obrigação do empregado manter seu endereço domiciliar atualizado. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Mantêm-se as mesmas regras de auxílio-refeição e alimentação dos empregados em regime 

presencial aos empregados em regime de teletrabalho. 

 

Parágrafo Quarto: 

Aos empregados em regime de teletrabalho fica ajustado que se aplicam as disposições das 

normas coletivas de trabalho vigentes para a respectiva base sindical da unidade de lotação 

do empregado, ainda que o empregado esteja atuando por teletrabalho em local diverso 

daquela. 
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Parágrafo Quinto:  

Em caso de descumprimento de qualquer regra do regime de teletrabalho, a Empresa poderá 

realizar a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, mediante comunicação 

formal e garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva 

alteração do contrato de trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sexto: 

O Empregado que deixar de laborar no regime de teletrabalho, sem a prévia autorização da 

Empresa, deixando de cumprir a carga horária contratada ou que deixar de comparecer às 

dependências da Empresa quando devidamente convocado, poderá sofrer sanções 

disciplinares. 

 

 
Curitiba, 11 de novembro de 2021. 
 
 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Daniel Pimentel Slaviero 

CPF nº 004.764.159-26 

Diretor Presidente 

 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Ana Letícia Felller 

CPF - 023.908.399-75 

Diretora de Gestão Empresarial 

 

 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Maximiliano Andres Orfali 

CPF 851.780.989-00 

Diretor Geral 

 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Moacir Carlos Bertol 

CPF nº 171.720.479-15 

Diretor Geral 
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Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Fillipe Henrique Neves Soares 

CPF 296.085.368-71 

Diretor Geral 

 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Eloir Joakinson Junior  

CPF nº 023.868.809-74  

Diretor Geral 

 

 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Adriano Rudek de Moura 

CPF nº 037.059.028-73 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

  
  

Pelo SINSEPAR  
CNPJ - 80.328.370/0001-91  

  
(assinado eletronicamente)  

Neuralice Cesar Maina  
CPF - 209.978.509-06  

Diretora Presidente  
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Anexo I 

ADITIVO CONTRATUAL DE TRABALHO PARA ADESÃO AO TELETRABALHO 

 

TERMO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

COPEL (Razão social), subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº (CNPJ da empresa), com sede 

na (endereço), (cidade), (Estado), representada neste ato por seu procurador e gerente de recursos 

humanos, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqui denominada empregadora e (Nome do 

empregado)- reg. 999999, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 999999 - PR, aqui 

denominado empregado, resolvem de comum acordo, alterar o contrato de trabalho existente entre 

as partes, fundamentada no disposto em Acordo Coletivo de Trabalho - Teletrabalho, mediante as 

seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: O empregado, que anteriormente cumpria a jornada de expediente integralmente 

nas dependências da empresa, passará a desempenhar suas atividades no modelo híbrido de 

teletrabalho, ou seja, com a prestação de serviços preponderantemente ou não fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, 

por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. A adoção do Teletrabalho tem vigência 

a partir de (dia), (mês) e (ano). 

Cláusula Segunda: A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado e constará na solicitação de adesão 

ao teletrabalho, realizada via sistema pelo empregado. 

Cláusula Terceira: O empregado declara estar ciente e deverá ser o único responsável pela aquisição 

e manutenção dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à 

prestação do trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e 

cadeira ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT. As 

utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas pelo próprio empregado, não integram a 

remuneração do empregado para nenhum fim. 

Cláusula Quarta: A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho 

ou por consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT. 

Cláusula Quinta: O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada 

de trabalho, devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta 

disponibilizada pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua 

jornada de trabalho contratual. 

Cláusula Sexta: A mudança de regime de trabalho não altera as atividades a serem realizadas pelo 

empregado, sendo as mesmas realizadas no ambiente físico da empresa, conforme descrição de 

função. 
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Cláusula Sétima: O empregado declara estar ciente que, poderá ser realizada, a qualquer tempo, a 

alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação da Empresa ou por 

solicitação do empregado, mediante comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e 

garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do 

contrato de trabalho. 

Cláusula Oitava: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições anteriormente 

pactuadas, relativas ao contrato de trabalho ora alterado, desde que não conflitem com o presente 

termo de alteração contratual.  

E, por estarem de pleno acordo com as alterações ora pactuadas, firmam o presente termo em duas 

vias, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas e cujo termo será homologado junto ao 

sindicato representativo da categoria profissional do empregado. 

Curitiba, (dia) de (mês) de (ano).  

 

Empregador:   

NOME DO GERENTE RH  

HIERARQUIA COMPLETA  

 

Empregado:  

NOME DO EMPREGADO  

HIERARQUIA COMPLETA 

Testemunhas:  

Nome ____________________ Reg._________ 

 

Nome ____________________ Reg._________ 

 

 

Homologação do Sindicato:  

 

1ª. Via – Empregado 

2º. Via - RH 
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - TELETRABALHO 2021/2022 

que celebram entre si, na forma abaixo, de um lado a COPEL 

DISTRIBUIÇÃO S/A – CNPJ nº 04.368.898/0001-06, COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – CNPJ nº 04.370.282/0001-70, 

COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ nº 19.125.927/0001-86, e 

COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02, com a 

interveniência e anuência da COMPANHIA PARANAENSE DE 

ENERGIA - COPEL - CNPJ 76.483.817/0001-20 e de outro lado o: 

 

 

1) Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado 

do Paraná –  SINTEC – CNPJ nº  80.377.336/0001-07. 

 

 

Conforme Artigo 611-A, inciso VIII e Capítulo II-A (Artigos 75-A a 75-E), todos da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, incluídos pela Lei nº 13.467 de 2017, as partes 

pactuam a realização do teletrabalho nas seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01 de 

novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de outubro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito das Empresas acordantes, 

contempla todas as categorias dos trabalhadores, com abrangência territorial no Paraná, São 

Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO TELETRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro: 

Considera-se teletrabalho, para fins deste Acordo Coletivo de Trabalho, o regime híbrido de 

prestação de serviços, preponderantemente ou não, fora das dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não 

se constituam como trabalho externo. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado que desejar aderir voluntariamente ao regime de teletrabalho deverá realizar 

a solicitação via sistema disponibilizado pela Copel e a aprovação dos superiores imediatos 

estará condicionada ao atendimento de requisitos e critérios definidos pela Empresa nos 

termos do artigo 75-C, §1º da CLT. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Cabe à Empresa a determinação das funções/atividades e empregados elegíveis ao 

teletrabalho. A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado. 
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Parágrafo Quarto:  

Os empregados em funções gerenciais poderão realizar o regime de teletrabalho 

pontualmente de acordo com negociação com seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Quinto:  

A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá ser formalizada através de 

termo de alteração de contrato de trabalho (Anexo I), com homologação da entidade sindical 

representativa do empregado e signatária do presente Acordo Coletivo, nos termos do artigo 

75-C da CLT. 

 

Parágrafo Sexto:  

Poderá ser realizada, a qualquer tempo, a alteração do regime de teletrabalho para o 

presencial por determinação da Empresa ou por solicitação do empregado, mediante 

comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e garantindo o prazo de 

transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do contrato de 

trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sétimo:  

O empregado deverá declarar ciência ao termo de segurança de dados e informações e ao 

termo de saúde e segurança, nos termos do artigo 75-E, parágrafo único da CLT, 

comprometendo-se a seguir todas as instruções fornecidas pela Empresa para os temas 

abrangidos no presente parágrafo. 

 

Parágrafo Oitavo:  

O empregado somente poderá iniciar o regime de teletrabalho, após autorização formal 

emitida pela área de Recursos Humanos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro:  

Fica estabelecido o teletrabalho, a ser pactuado entre o empregado e a empresa, onde a 

permanência em teletrabalho seja entre 20% e 80% da jornada de trabalho semanal.  

 

Parágrafo Segundo:  

Havendo necessidade de alteração nos dias e horários de permanência em teletrabalho por 

solicitação da empresa, o empregado deverá atender a definição de seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado poderá ser convocado pela empresa, a comparecer presencialmente para 

qualquer atividade em seu estabelecimento, desde que seja comunicado formalmente dentro 

da sua jornada de trabalho, com antecedência mínima de 12 (doze) horas ao seu 

comparecimento. 

 

Parágrafo Quarto:  

O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada de trabalho, 

devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta disponibilizada 

pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua jornada de 

trabalho contratual. 
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Parágrafo Quinto:  

O empregado em teletrabalho, deverá cumprir a mesma jornada de trabalho diária 

estabelecida para o regime presencial, observando os intervalos para refeição, períodos de 

descanso, e demais regramentos relativos à jornada de trabalho previstos na legislação e 

nas normas internas.  

 

Parágrafo Sexto:  

Caso o empregado se mantenha conectado à rede corporativa em horário fora da jornada de 

trabalho, utilizando ferramentas tecnológicas fornecidas pela empresa, tais como aplicativos, 

e-mails ou programas/sistemas necessários ao desenvolvimento de suas atividades, não 

caracterizará sobreaviso, prontidão, tempo à disposição do empregador e tampouco 

configurará trabalho extraordinário, salvo se autorizado a fazê-lo, inclusive podendo o 

empregado sofrer sansões disciplinares pelo descumprimento deste parágrafo. 

 

CLÁSULA QUINTA: DAS ATIVIDADES 

  

Parágrafo Primeiro:  

O empregado em teletrabalho executará atividades relacionadas a sua função e que sejam 

compatíveis, pela sua natureza, com a realização de forma remota, através de tecnologia da 

informação e comunicação.  

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado em teletrabalho terá suas atividades acompanhadas pelo gerente imediato, 

devendo este efetuar a gestão das demandas, entregas relativas às atividades e 

desempenho individual. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Caso o empregado, a qualquer momento, fique impossibilitado de viabilizar os meios 

necessários para executar suas atividades, deverá comunicar imediatamente o seu gerente 

imediato e comparecer presencialmente para realização das atividades na Empresa. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA INFRAESTRUTURA E CUSTOS 

 

Parágrafo Primeiro:  

O empregado deverá ser o único responsável pela aquisição e manutenção dos 

equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à prestação do 

trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e cadeira 

ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT, 

com previsão no aditivo contratual. As utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas 

pelo próprio empregado, não integram a remuneração do empregado para nenhum fim. 

 

Parágrafo Segundo:  

A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho ou por 

consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT e com previsão 

no aditivo contratual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

Parágrafo Primeiro:  

A empresa promoverá orientações e treinamentos sobre as medidas destinadas à prevenção 

de doenças e acidentes do trabalho, nos termos do artigo 75-E da CLT. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado deverá seguir as orientações, normas e procedimentos relativos à segurança 

e saúde do trabalho, a fim de evitar doenças e acidentes e, sempre que necessário, o 

empregado poderá entrar em contato com a área de Saúde e Segurança do Trabalho, por 

meio dos canais de comunicação disponibilizados pela Empresa para orientações. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado em teletrabalho será responsável por garantir que o ambiente no qual as 

atividades serão executadas atenda às normas de saúde e segurança da Empresa. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO  

O empregado é responsável pela confidencialidade das informações que tem acesso em 

razão do contrato individual de trabalho, relativas aos dados empresariais e pessoais. Caso 

seja necessário realizar impressões, cópias ou reproduções, físicas ou eletrônicas, o 

empregado deverá adotar todos os meios necessários para impedir que caiam em domínio 

público ou de terceiros, inclusive a participação reservada em reuniões por videoconferência 

ou por áudio.  

 

Parágrafo primeiro:  

É de responsabilidade do empregado observar os princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais) na realização de suas atividades, preservando os dados pessoais e 

sensíveis a que tiver acesso.  

 

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Parágrafo Primeiro:  

O teletrabalho deverá ser prestado de forma pessoal pelo empregado. 

 

Parágrafo Segundo: 

É obrigação do empregado manter seu endereço domiciliar atualizado. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Mantêm-se as mesmas regras de auxílio-refeição e alimentação dos empregados em regime 

presencial aos empregados em regime de teletrabalho. 

 

Parágrafo Quarto: 

Aos empregados em regime de teletrabalho fica ajustado que se aplicam as disposições das 

normas coletivas de trabalho vigentes para a respectiva base sindical da unidade de lotação 

do empregado, ainda que o empregado esteja atuando por teletrabalho em local diverso 

daquela. 
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Parágrafo Quinto:  

Em caso de descumprimento de qualquer regra do regime de teletrabalho, a Empresa poderá 

realizar a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, mediante comunicação 

formal e garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva 

alteração do contrato de trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sexto: 

O Empregado que deixar de laborar no regime de teletrabalho, sem a prévia autorização da 

Empresa, deixando de cumprir a carga horária contratada ou que deixar de comparecer às 

dependências da Empresa quando devidamente convocado, poderá sofrer sanções 

disciplinares. 

 

 
Curitiba, 11 de novembro de 2021. 
 
 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Daniel Pimentel Slaviero 

CPF nº 004.764.159-26 

Diretor Presidente 

 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Ana Letícia Felller 

CPF - 023.908.399-75 

Diretora de Gestão Empresarial 

 

 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Maximiliano Andres Orfali 

CPF 851.780.989-00 

Diretor Geral 

 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Moacir Carlos Bertol 

CPF nº 171.720.479-15 

Diretor Geral 
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Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Fillipe Henrique Neves Soares 

CPF 296.085.368-71 

Diretor Geral 

 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Eloir Joakinson Junior  

CPF nº 023.868.809-74  

Diretor Geral 

 

 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Adriano Rudek de Moura 

CPF nº 037.059.028-73 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

  
 

 

Pelo SINTEC  
CNPJ - 80.377.336/0001-07  

  
(assinado eletronicamente)  

Gerson Luiz Faedo  
CPF - 396.187.229-53  

Diretor Presidente  
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Anexo I 

ADITIVO CONTRATUAL DE TRABALHO PARA ADESÃO AO TELETRABALHO 

 

TERMO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

COPEL (Razão social), subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº (CNPJ da empresa), com sede 

na (endereço), (cidade), (Estado), representada neste ato por seu procurador e gerente de recursos 

humanos, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqui denominada empregadora e (Nome do 

empregado)- reg. 999999, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 999999 - PR, aqui 

denominado empregado, resolvem de comum acordo, alterar o contrato de trabalho existente entre 

as partes, fundamentada no disposto em Acordo Coletivo de Trabalho - Teletrabalho, mediante as 

seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: O empregado, que anteriormente cumpria a jornada de expediente integralmente 

nas dependências da empresa, passará a desempenhar suas atividades no modelo híbrido de 

teletrabalho, ou seja, com a prestação de serviços preponderantemente ou não fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, 

por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. A adoção do Teletrabalho tem vigência 

a partir de (dia), (mês) e (ano). 

Cláusula Segunda: A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado e constará na solicitação de adesão 

ao teletrabalho, realizada via sistema pelo empregado. 

Cláusula Terceira: O empregado declara estar ciente e deverá ser o único responsável pela aquisição 

e manutenção dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à 

prestação do trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e 

cadeira ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT. As 

utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas pelo próprio empregado, não integram a 

remuneração do empregado para nenhum fim. 

Cláusula Quarta: A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho 

ou por consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT. 

Cláusula Quinta: O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada 

de trabalho, devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta 

disponibilizada pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua 

jornada de trabalho contratual. 

Cláusula Sexta: A mudança de regime de trabalho não altera as atividades a serem realizadas pelo 

empregado, sendo as mesmas realizadas no ambiente físico da empresa, conforme descrição de 

função. 
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Cláusula Sétima: O empregado declara estar ciente que, poderá ser realizada, a qualquer tempo, a 

alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação da Empresa ou por 

solicitação do empregado, mediante comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e 

garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do 

contrato de trabalho. 

Cláusula Oitava: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições anteriormente 

pactuadas, relativas ao contrato de trabalho ora alterado, desde que não conflitem com o presente 

termo de alteração contratual.  

E, por estarem de pleno acordo com as alterações ora pactuadas, firmam o presente termo em duas 

vias, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas e cujo termo será homologado junto ao 

sindicato representativo da categoria profissional do empregado. 

Curitiba, (dia) de (mês) de (ano).  

 

Empregador:   

NOME DO GERENTE RH  

HIERARQUIA COMPLETA  

 

Empregado:  

NOME DO EMPREGADO  

HIERARQUIA COMPLETA 

Testemunhas:  

Nome ____________________ Reg._________ 

 

Nome ____________________ Reg._________ 

 

 

Homologação do Sindicato:  

 

1ª. Via – Empregado 

2º. Via - RH 
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - TELETRABALHO 2021/2022 

que celebram entre si, na forma abaixo, de um lado a COPEL 

DISTRIBUIÇÃO S/A – CNPJ nº 04.368.898/0001-06, COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – CNPJ nº 04.370.282/0001-70, 

COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ nº 19.125.927/0001-86, e 

COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02, com a 

interveniência e anuência da COMPANHIA PARANAENSE DE 

ENERGIA - COPEL - CNPJ 76.483.817/0001-20 e de outro lado o: 

 

 

1) Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado 

do Paraná –  SINTESPAR – CNPJ nº 76.085.893/0001-87. 

 

 

Conforme Artigo 611-A, inciso VIII e Capítulo II-A (Artigos 75-A a 75-E), todos da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, incluídos pela Lei nº 13.467 de 2017, as partes 

pactuam a realização do teletrabalho nas seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01 de 

novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de outubro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito das Empresas acordantes, 

contempla todas as categorias dos trabalhadores, com abrangência territorial no Paraná, São 

Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO TELETRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro: 

Considera-se teletrabalho, para fins deste Acordo Coletivo de Trabalho, o regime híbrido de 

prestação de serviços, preponderantemente ou não, fora das dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não 

se constituam como trabalho externo. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado que desejar aderir voluntariamente ao regime de teletrabalho deverá realizar 

a solicitação via sistema disponibilizado pela Copel e a aprovação dos superiores imediatos 

estará condicionada ao atendimento de requisitos e critérios definidos pela Empresa nos 

termos do artigo 75-C, §1º da CLT. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Cabe à Empresa a determinação das funções/atividades e empregados elegíveis ao 

teletrabalho. A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado. 
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Parágrafo Quarto:  

Os empregados em funções gerenciais poderão realizar o regime de teletrabalho 

pontualmente de acordo com negociação com seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Quinto:  

A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá ser formalizada através de 

termo de alteração de contrato de trabalho (Anexo I), com homologação da entidade sindical 

representativa do empregado e signatária do presente Acordo Coletivo, nos termos do artigo 

75-C da CLT. 

 

Parágrafo Sexto:  

Poderá ser realizada, a qualquer tempo, a alteração do regime de teletrabalho para o 

presencial por determinação da Empresa ou por solicitação do empregado, mediante 

comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e garantindo o prazo de 

transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do contrato de 

trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sétimo:  

O empregado deverá declarar ciência ao termo de segurança de dados e informações e ao 

termo de saúde e segurança, nos termos do artigo 75-E, parágrafo único da CLT, 

comprometendo-se a seguir todas as instruções fornecidas pela Empresa para os temas 

abrangidos no presente parágrafo. 

 

Parágrafo Oitavo:  

O empregado somente poderá iniciar o regime de teletrabalho, após autorização formal 

emitida pela área de Recursos Humanos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Parágrafo Primeiro:  

Fica estabelecido o teletrabalho, a ser pactuado entre o empregado e a empresa, onde a 

permanência em teletrabalho seja entre 20% e 80% da jornada de trabalho semanal.  

 

Parágrafo Segundo:  

Havendo necessidade de alteração nos dias e horários de permanência em teletrabalho por 

solicitação da empresa, o empregado deverá atender a definição de seu gerente imediato. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado poderá ser convocado pela empresa, a comparecer presencialmente para 

qualquer atividade em seu estabelecimento, desde que seja comunicado formalmente dentro 

da sua jornada de trabalho, com antecedência mínima de 12 (doze) horas ao seu 

comparecimento. 

 

Parágrafo Quarto:  

O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada de trabalho, 

devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta disponibilizada 

pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua jornada de 

trabalho contratual. 
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Parágrafo Quinto:  

O empregado em teletrabalho, deverá cumprir a mesma jornada de trabalho diária 

estabelecida para o regime presencial, observando os intervalos para refeição, períodos de 

descanso, e demais regramentos relativos à jornada de trabalho previstos na legislação e 

nas normas internas.  

 

Parágrafo Sexto:  

Caso o empregado se mantenha conectado à rede corporativa em horário fora da jornada de 

trabalho, utilizando ferramentas tecnológicas fornecidas pela empresa, tais como aplicativos, 

e-mails ou programas/sistemas necessários ao desenvolvimento de suas atividades, não 

caracterizará sobreaviso, prontidão, tempo à disposição do empregador e tampouco 

configurará trabalho extraordinário, salvo se autorizado a fazê-lo, inclusive podendo o 

empregado sofrer sansões disciplinares pelo descumprimento deste parágrafo. 

 

CLÁSULA QUINTA: DAS ATIVIDADES 

  

Parágrafo Primeiro:  

O empregado em teletrabalho executará atividades relacionadas a sua função e que sejam 

compatíveis, pela sua natureza, com a realização de forma remota, através de tecnologia da 

informação e comunicação.  

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado em teletrabalho terá suas atividades acompanhadas pelo gerente imediato, 

devendo este efetuar a gestão das demandas, entregas relativas às atividades e 

desempenho individual. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Caso o empregado, a qualquer momento, fique impossibilitado de viabilizar os meios 

necessários para executar suas atividades, deverá comunicar imediatamente o seu gerente 

imediato e comparecer presencialmente para realização das atividades na Empresa. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA INFRAESTRUTURA E CUSTOS 

 

Parágrafo Primeiro:  

O empregado deverá ser o único responsável pela aquisição e manutenção dos 

equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à prestação do 

trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e cadeira 

ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT, 

com previsão no aditivo contratual. As utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas 

pelo próprio empregado, não integram a remuneração do empregado para nenhum fim. 

 

Parágrafo Segundo:  

A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho ou por 

consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT e com previsão 

no aditivo contratual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

Parágrafo Primeiro:  

A empresa promoverá orientações e treinamentos sobre as medidas destinadas à prevenção 

de doenças e acidentes do trabalho, nos termos do artigo 75-E da CLT. 

 

Parágrafo Segundo:  

O empregado deverá seguir as orientações, normas e procedimentos relativos à segurança 

e saúde do trabalho, a fim de evitar doenças e acidentes e, sempre que necessário, o 

empregado poderá entrar em contato com a área de Saúde e Segurança do Trabalho, por 

meio dos canais de comunicação disponibilizados pela Empresa para orientações. 

 

Parágrafo Terceiro:  

O empregado em teletrabalho será responsável por garantir que o ambiente no qual as 

atividades serão executadas atenda às normas de saúde e segurança da Empresa. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO  

O empregado é responsável pela confidencialidade das informações que tem acesso em 

razão do contrato individual de trabalho, relativas aos dados empresariais e pessoais. Caso 

seja necessário realizar impressões, cópias ou reproduções, físicas ou eletrônicas, o 

empregado deverá adotar todos os meios necessários para impedir que caiam em domínio 

público ou de terceiros, inclusive a participação reservada em reuniões por videoconferência 

ou por áudio.  

 

Parágrafo primeiro:  

É de responsabilidade do empregado observar os princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais) na realização de suas atividades, preservando os dados pessoais e 

sensíveis a que tiver acesso.  

 

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Parágrafo Primeiro:  

O teletrabalho deverá ser prestado de forma pessoal pelo empregado. 

 

Parágrafo Segundo: 

É obrigação do empregado manter seu endereço domiciliar atualizado. 

 

Parágrafo Terceiro:  

Mantêm-se as mesmas regras de auxílio-refeição e alimentação dos empregados em regime 

presencial aos empregados em regime de teletrabalho. 

 

Parágrafo Quarto: 

Aos empregados em regime de teletrabalho fica ajustado que se aplicam as disposições das 

normas coletivas de trabalho vigentes para a respectiva base sindical da unidade de lotação 

do empregado, ainda que o empregado esteja atuando por teletrabalho em local diverso 

daquela. 
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Parágrafo Quinto:  

Em caso de descumprimento de qualquer regra do regime de teletrabalho, a Empresa poderá 

realizar a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, mediante comunicação 

formal e garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva 

alteração do contrato de trabalho, nos termos do artigo 75-C, §2º da CLT. 

 

Parágrafo Sexto: 

O Empregado que deixar de laborar no regime de teletrabalho, sem a prévia autorização da 

Empresa, deixando de cumprir a carga horária contratada ou que deixar de comparecer às 

dependências da Empresa quando devidamente convocado, poderá sofrer sanções 

disciplinares. 

 

 
Curitiba, 11 de novembro de 2021. 
 
 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Daniel Pimentel Slaviero 

CPF nº 004.764.159-26 

Diretor Presidente 

 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Ana Letícia Felller 

CPF - 023.908.399-75 

Diretora de Gestão Empresarial 

 

 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Maximiliano Andres Orfali 

CPF 851.780.989-00 

Diretor Geral 

 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Moacir Carlos Bertol 

CPF nº 171.720.479-15 

Diretor Geral 
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Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Fillipe Henrique Neves Soares 

CPF 296.085.368-71 

Diretor Geral 

 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Eloir Joakinson Junior  

CPF nº 023.868.809-74  

Diretor Geral 

 

 

Pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL - CNPJ Nº 76.483.817/0001-20 

Pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 

Pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - CNPJ Nº 04.370.282/0001-70 

Pela COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – CNPJ 19.125.927/0001-86 

PELA COPEL SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 19.126.003/0001-02 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Adriano Rudek de Moura 

CPF nº 037.059.028-73 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

  
 

Pelo SINTESPAR  
CNPJ - 76.085.893/0001-87  

  
(assinado eletronicamente)  

Adir de Souza 
CPF -274.113.389-15 

Diretor Presidente  
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Anexo I 

ADITIVO CONTRATUAL DE TRABALHO PARA ADESÃO AO TELETRABALHO 

 

TERMO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

COPEL (Razão social), subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº (CNPJ da empresa), com sede 

na (endereço), (cidade), (Estado), representada neste ato por seu procurador e gerente de recursos 

humanos, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqui denominada empregadora e (Nome do 

empregado)- reg. 999999, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 999999 - PR, aqui 

denominado empregado, resolvem de comum acordo, alterar o contrato de trabalho existente entre 

as partes, fundamentada no disposto em Acordo Coletivo de Trabalho - Teletrabalho, mediante as 

seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: O empregado, que anteriormente cumpria a jornada de expediente integralmente 

nas dependências da empresa, passará a desempenhar suas atividades no modelo híbrido de 

teletrabalho, ou seja, com a prestação de serviços preponderantemente ou não fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, 

por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. A adoção do Teletrabalho tem vigência 

a partir de (dia), (mês) e (ano). 

Cláusula Segunda: A quantidade de dias e períodos em que o trabalho será realizado presencial e 

remotamente será acordada entre gerente imediato e empregado e constará na solicitação de adesão 

ao teletrabalho, realizada via sistema pelo empregado. 

Cláusula Terceira: O empregado declara estar ciente e deverá ser o único responsável pela aquisição 

e manutenção dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à 

prestação do trabalho remoto, incluindo computador e internet com velocidade adequada, mesa e 

cadeira ergonômicas, rede elétrica, água e ambiente iluminado, nos termos do artigo 75-D da CLT. As 

utilidades aqui descritas, as quais serão custeadas pelo próprio empregado, não integram a 

remuneração do empregado para nenhum fim. 

Cláusula Quarta: A Empresa não arcará com qualquer despesa que seja decorrente do teletrabalho 

ou por consequência deste, bem como da mudança do regime de teletrabalho para o presencial, 

ficando somente a cargo do empregado, nos termos do artigo 75-D da CLT. 

Cláusula Quinta: O empregado em regime de teletrabalho será abrangido pelo controle da jornada 

de trabalho, devendo obrigatoriamente efetuar o registro de ponto, por meio de ferramenta 

disponibilizada pela Empresa, já validada no Acordo Coletivo de Trabalho Geral, respeitando sua 

jornada de trabalho contratual. 

Cláusula Sexta: A mudança de regime de trabalho não altera as atividades a serem realizadas pelo 

empregado, sendo as mesmas realizadas no ambiente físico da empresa, conforme descrição de 

função. 
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ACT TELETRABALHO 2021/2022                  Página 8 
 

Cláusula Sétima: O empregado declara estar ciente que, poderá ser realizada, a qualquer tempo, a 

alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação da Empresa ou por 

solicitação do empregado, mediante comunicação formal, via sistema disponibilizado pela Copel, e 

garantindo o prazo de transição mínimo de 30 (trinta) dias corridos, com a respectiva alteração do 

contrato de trabalho. 

Cláusula Oitava: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições anteriormente 

pactuadas, relativas ao contrato de trabalho ora alterado, desde que não conflitem com o presente 

termo de alteração contratual.  

E, por estarem de pleno acordo com as alterações ora pactuadas, firmam o presente termo em duas 

vias, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas e cujo termo será homologado junto ao 

sindicato representativo da categoria profissional do empregado. 

Curitiba, (dia) de (mês) de (ano).  

 

Empregador:   

NOME DO GERENTE RH  

HIERARQUIA COMPLETA  

 

Empregado:  

NOME DO EMPREGADO  

HIERARQUIA COMPLETA 

Testemunhas:  

Nome ____________________ Reg._________ 

 

Nome ____________________ Reg._________ 

 

 

Homologação do Sindicato:  

 

1ª. Via – Empregado 

2º. Via - RH 
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Documento: ACTteletrabalhoSINTESPAR.pdf.
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�îzljzi fa|̀f |eb̀g

h]ijklm�i{lz]t��prl c̀c |e_fg

��j\o]{im\imh]�j f̀| |ew_g

~sio��op]m�lz�mdwm\pl̂m\]m�loz]� fbx |ef_g

[j\��ijl̂ b_ |e|vg

PQPO� ��������� �

XOWQWS�QRSXQ�VT���S�Y�� �� ��¡�

¢�����
��Z

£�� ¤�
��Z

¥¦¥§̈ ©ª©«L¬L«¬

ID. af13d97 - Pág. 20

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - af13d97
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122415580595500000046143077
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122415580595500000046143077

Fls.: 786



���������	
�	����
����������

�������������� ���!�"#�����$��� �%��&'(�

�������������� ���!�"#�����$��� �%��&'(�

)*

�+,-.�/.�/0/+12���%�$&3456.�/0-0�789''97:7';��-<0=5>0/+�789''97:7';
?��+40@�5,A=<B/01�6040�.110�0,C=51.�06.,01�+1�D0-+4.1�/.�451A+�E<.�A+,1-0@�,+1�A0@6+1�/0�D5AF0�/+���%�$&3456.G�=+3+�@+4H5/0/.1�A+@+�F56.4-.,1I+�.�
,.+6=01501�,I+�D+40@�5,A=<B/+1�6+4�D0=-0�/.�A0@6+�.16.ABD5A+�6040�.11.�/0/+�,.11.�151-.@0�/.�5,D+4@0JI+;�
??�K@�@.1@+�A01+�6+/.�-.4�@051�/.�<@0�A+@+4H5/0/.;

�+,-.�/.�/0/+12���%�$&3456.�/0-0�789''97:7';��-<0=5>0/+�789''97:7';

?��+40@�5,A=<B/01�6040�.110�0,C=51.�06.,01�+1�D0-+4.1�/.�451A+�E<.�A+,1-0@�,+1�A0@6+1�/0�D5AF0�/+���%�$&3456.G�=+3+�@+4H5/0/.1�A+@+�F56.4-.,1I+�.�

,.+6=01501�,I+�D+40@�5,A=<B/+1�6+4�D0=-0�/.�A0@6+�.16.ABD5A+�6040�.11.�/0/+�,.11.�151-.@0�/.�5,D+4@0JI+;

LMNOPQRSQPTUVO W X

YZ[\[ ]]̂_̀` àb_cd
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Poder Judiciário 

Justiça do Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

 

Recurso Ordinário Trabalhista 
0000425-49.2020.5.09.0002

 
 

Processo Judicial Eletrônico
 

Data da Autuação: 12/07/2021 
Valor da causa: R$ 42.000,00 

 
Partes:

RECORRENTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA 
ADVOGADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ 
ADVOGADO: DIEGO FELIPE BOCHNIE SILVA 
RECORRENTE: SINEL SIND DOS TRAB. NAS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE
ENERGIA ELTR DE FONTES HIDR. OU ALT DE P. GROSSA 
ADVOGADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ 
ADVOGADO: DIEGO FELIPE BOCHNIE SILVA 
RECORRENTE: SINDICATO EMP CONSS GER TRANS DIST ENERC ELET CURITIBA 
ADVOGADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ 
ADVOGADO: DIEGO FELIPE BOCHNIE SILVA 
RECORRENTE: SIND TRAB NAS EMPR ENERGIA ELET MGA E REGIAO NOR PARANA 
ADVOGADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ 
ADVOGADO: DIEGO FELIPE BOCHNIE SILVA 
RECORRENTE: SINDICATO TRAB CON ENERG ELET E ALTERN DE LOND E REGIAO 
ADVOGADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ 
ADVOGADO: DIEGO FELIPE BOCHNIE SILVA 
RECORRENTE: SIND DOS TRAB NAS CONS DE ENERGIA ELET E ALTERNATIVA PR 
ADVOGADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ 
ADVOGADO: DIEGO FELIPE BOCHNIE SILVA 
RECORRIDO: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 
ADVOGADO: ERICK CARDOSO HASSELMANN MOTTER 
ADVOGADO: PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ 
RECORRIDO: COPEL DISTRIBUICAO S.A. 
ADVOGADO: ERICK CARDOSO HASSELMANN MOTTER 
ADVOGADO: PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ 
RECORRIDO: COPEL TELECOMUNICACOES S.A. 
ADVOGADO: PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ 
ADVOGADO: STELA FRANCO WIECZORKOWSKI 
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ADVOGADO: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA 
ADVOGADO: ROBERLEI ALDO QUEIROZ 
RECORRIDO: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. 
ADVOGADO: ERICK CARDOSO HASSELMANN MOTTER 
ADVOGADO: PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ 
RECORRIDO: COPEL RENOVAVEIS S.A. 
ADVOGADO: PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ 
ADVOGADO: ERICK CARDOSO HASSELMANN MOTTER 
RECORRIDO: COPEL COMERCIALIZACAO S.A. 
ADVOGADO: ERICK CARDOSO HASSELMANN MOTTER 
ADVOGADO: PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ 
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PAGINA_CAPA_PROCESSO_PJE
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

PROCESSO nº 0000425-49.2020.5.09.0002 (ROT)

RECORRENTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA, SINEL SIND
DOS TRAB. NAS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELTR DE FONTES HIDR.
OU ALT DE P. GROSSA, SINDICATO EMP CONSS GER TRANS DIST ENERC ELET
CURITIBA, SIND TRAB NAS EMPR ENERGIA ELET MGA E REGIAO NOR PARANA,
SINDICATO TRAB CON ENERG ELET E ALTERN DE LOND E REGIAO, SIND DOS TRAB
NAS CONS DE ENERGIA ELET E ALTERNATIVA PR

RECORRIDO: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, COPEL DISTRIBUICAO S.A.,
COPEL TELECOMUNICACOES S.A., COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A., COPEL
RENOVAVEIS S.A., COPEL COMERCIALIZACAO S.A.

RELATOR: THEREZA CRISTINA GOSDAL

3ª Turma

RELATÓRIO

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de RECURSO

, provenientes da ORDINÁRIO 0000425-49.2020.5.09.0002 MM. 02ª VARA DO TRABALHO DE

.CURITIBA

Inconformado com a r. sentença de fls. 880-890, complementada pela

decisão resolutiva de embargos declaratórios de fls. 918-919, ambas proferidas pelo Exmo. Juíza do

Trabalho , que julgou parcialmente procedentes os pedidos, recorre oSAMANTA ALVES RODER

autor.

O Sindicato autor postula a reforma da r. sentença quanto aos seguintes

temas: a) vigência das medidas; b) custeio do teletrabalho; c) participação do sindicato no comitê; d)

dano moral coletivo; e) honorários advocatícios; f) pagamento de despesas processuais e honorários.

A ré apresentou contrarrazões às fls. 950-953.

Preparo inexigível. 

O Ministério Público do Trabalho, em parecer de lavra da Exma.

Procuradora do Trabalho , manifestou-se às fls. 956-962.  VIVIANE DOCKHORN WEFFORT

 

Número do processo: 0000425-49.2020.5.09.0002
Número do documento: 21072919275422500000042402331
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FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Em preliminar de contrarrazões a reclamada pugna pelo não

conhecimento do recurso ordinário interposto pela parte adversa, por considerar que o recorrente não

impugnou especificamente os fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade. (fl. 951)

Sem razão.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença

envolve a análise do mérito do recurso. Assim, conforme entendimento desta Turma, eventual

inobservância do princípio da dialeticidade resultará na rejeição do pleito recursal, não afetando a

admissibilidade do recurso.

Logo, presentes os pressupostos legais de admissibilidade, CONHEÇO

do recurso ordinário interposto, assim como das respectivas contrarrazões.

MÉRITO

RECURSO ORDINÁRIO DE SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA

1. Vigência das medidas

Decidiu o MM. Juízo de origem:

MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO FRENTE A PANDEMIA COVID - LIMINAR

Trata-se de Ação Civil Pública proposta em 23/03/2020, em que os Sindicatos autores
em síntese, pretendem medidas eficazes por parte das rés em relação ao COVID-19, no
sentido de manter a higidez física e emocional dos funcionários, gerando efeitos
enquanto durar a pandemia do coronavírus. As fls. 21 e seguintes deduzem pedidos
antecipatórios.

Os pedidos antecipatórios foram parcialmente acolhidos, inaudita altera pars, conforme
decisão de fls. 211/213, havendo determinação de: i) que o trabalho realizado de forma
remota fosse imediatamente estendido a todas as atividades não essenciais,
independentemente da condição do funcionário e de autorização ou análise de cada
Gerência e/ou Diretoria, com a obrigação de fornecer equipamentos necessários ao
trabalho remoto aos que não os possuíssem; ii) delimitação dos setores e funções
essenciais, com fundamentação dos motivos; iii) implementação de rodízio /escalas e
estudos sobre viabilidade de trabalho em sobreaviso para os setores essenciais; iv)
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suspensão das atividades administrativas e executórias relativas ao corte de luz; v)
inexigibilidade de atestados médicos àqueles que se declarem com sintomas que sugiram
gripe ou contaminação por COVID-19, sem prejuízo do salário; vi) que a comissão
gestora acompanhe as medidas de prevenção e o cumprimento do decidido (pedidos de
itens 1.1, 1.2, 1.3, parte final do 1.4, 1.9, 1.11, 1.12, 1.16

Referida decisão foi complementada pelos embargos de declaração de fl. 706.

Delimitou-se, também, que as medidas deferidas em sede de tutela antecipada
permaneceriam enquanto perdurasse a situação de calamidade pública decretada pelo
Governo do Estado do Paraná. Na época em que proferida a decisão em tutela
antecipada, tinha vigência o Decreto 4.319/2020, de 23/3/2020, que estendeu o período
de calamidade pública até 31/12/2020.

Intimadas para cumprir as medidas constantes da decisão, as partes rés alegaram que
quando da propositura da inicial já haviam tomado as providências postuladas, razão
pela  qual os pedidos deduzidos perderam o objeto, oportunidade em que pediram a
extinção do feito sem resolução, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Contudo, somente após cientificadas sobre a demanda e decisão antecipatória é que as
rés tomaram uma série de medidas relacionadas ao enfrentamento do Covid-19 e,
também, com a finalidade de resguardar a saúde dos próprios empregados, delimitando
as atividades essenciais por setores e funções e, estabelecendo plano e escalas de
trabalho e de redução de jornada, conforme documentos de fls. 566 e seguintes.

Ademais, as medidas constantes das circulares 12, 13 e 14 de 2020, bem como do
comunicado encaminhado no dia 23/3/2020 não estendiam o teletrabalho às atividades
não essenciais de forma universal, pois o condicionavam à autorização e/ou critério
avaliativo de gerência e/ou diretoria e, também, determinava que houvesse prévio
requerimento, circunstância que fazia com que empregados que ainda aguardavam o
processamento destes requerimentos se dirigissem aos postos presenciais de trabalho da
ré visando a consecução do trabalho para não incorrer em faltas.

Nesta senda, os documentos de fls. 204 e seguintes demonstram que embora
oportunizado o teletrabalho, era exigido o registro de ponto e/ou comprovação da razão
da ausência, o que motivava o empregado que não conseguiu registrar o ponto ou que
não detinha atestado a comparecer ao local de trabalho para evitar faltas.

Portanto, a efetiva implementação do plano de trabalho dirigido às atividades essenciais
e também a oportunização de teletrabalho às atividades não essenciais, com
fornecimento de equipamentos a quem não os possuísse, só se efetivou no curso da
demanda, depois que a parte autora noticiou o descumprimento da liminar (fls. 618 e
seguintes) e houve manifestação judicial cominando multa em caso de novos
descumprimentos (fl. 696).

Às fls. 699 e seguintes, as rés informaram o cumprimento da antecipação de tutela
deferida nestes autos, o que tenho por fidedigno, em razão da ausência de nova
comunicação de inadimplemento por parte dos autores até o presente momento.

Intimados a manifestarem-se, requerendo o que entendessem de direito, as partes autoras
apenas pediram o prosseguimento do feito em relação aos pedidos em que não houve
transação (fl. 877).

O agravamento da situação de saúde pública no Paraná é público e notório, havendo
restrições ao funcionamento de atividades não essenciais, circulação em espaços e vias
públicas, entre outras medidas instituídas pelo Poder Executivos Estadual e pelos
Municipais de diversas cidades do Estado.

O estágio da pandemia no Paraná muito mais periclitante do que no mesmo momento do
ano anterior. Ciente disto, o Governo do Estado do Paraná adotou diversas medidas
restritivas (Decretos 6.983 /2021 e 7.122/2021) e, a Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná aprovou, em 23/3/2021, três propostas de decretos legislativos, os quais foram
promulgados pelo chefe do Poder Legislativo Estadual em 24/3/2021 sob os nºs 1/2021, 2
/2021 e 4/2021, estendendo o estado de calamidade pública, por enquanto, a 66, das 331
cidades do Estado do Paraná que o decretaram em 2020, com fundamento no artigo 65,
da Lei Complementar 101/2000, até 30/6/2021. 
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Por tais razões, confirmo a decisão de fls. 211/213 nos estritos termos e limites lá
estabelecidos, por seus próprios fundamentos, excetuando-se apenas a atividade de
corte de luz, em relação a qual houve composição entre as partes com a devida
homologação judicial. A manutenção das medidas deferidas na decisão de fls. 211
/213 fica deferida até 30/6/2021, nos termos dos atos normativos estaduais acima
mencionados, que estenderam o período de calamidade pública até esta data. Com
as objeções acima, torno estável a decisão (artigo 304, do CPC) e a soluciono com
análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. 

Rejeito o pedido de redução da jornada para 6 diárias e 36 semanais de empregados
enquadrados em atividades essenciais de forma indistinta e geral, sem análise do caso
concreto e, também, o de enquadramento da atividade de leiturista como não essencial,
com consequente utilização de métodos alternativos de medição, pois afetos à própria
execução da atividade empresarial da ré e gerenciamento do próprio negócio (critérios de
oportunidade e conveniência). Ademais, já deferido que, quando cabível, seja
implementado rodízio, escalas, redução da jornada e estudo sobre viabilidade de trabalho
em sobreaviso, aos empregados de setores essenciais e leituristas (fls. 211/213, decisão
antecipatória), o que vem sendo adotado pelas rés, conforme manifestação de fls. 699 e
seguintes e documentos que a instrui (pedidos de itens 1.4 e 1.8, fl. 21).

Improcedem, ainda, os pedidos de apresentação de lista elencando os empregados com
suspeita e/ou acometidos de covid e de lista daqueles que estiveram no exterior, em razão
do direito à intimidade, sigilo médico e, também, por que a empresa informou a adoção
de medidas nesta senda (fl. 699) (pedidos de itens 1.15, 1.17).

Rejeito, o pleito de disponibilização de vacinação contra gripe e contra sarampo para
todos os empregados, pois não se insere entre as obrigações contratuais devidas pelo
empregador, excedendo à competência desta Especializada (pedido 1.19).

Ante os pedidos já deferidos, em relação aos quais houve conciliação, aos julgados
improcedentes e também em razão das medidas adotadas pela ré no curso do processo
(fls. 211/213, 294 e seguintes e 699 e seguintes), prejudicadas as pretensões constantes
dos pedidos de itens 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16 e 1.18)

Por fim, não há falar-se em cominação de multa pelo descumprimento da decisão
antecipatória. Somente foi cominada multa pelo descumprimento quando dos embargos
de declaração, em 1º/4/2020 (fl. 697) e, após tal decisão, não houve manifestação dos
autores informando quaisquer descumprimentos. Procede, conforme acima. .(destaquei)

Em síntese, o recorrente alega que "Em que pese o notório avanço das

políticas públicas para a busca de soluções para a crise sanitária, inclusive em relação a uma maior

abrangência das campanhas de vacinação, não há como considerar que as medidas deferidas pelo juízo

."de primeiro grau deverão ser observadas apenas até o dia 30/06/2021

Defende o autor ser "urgente que, independentemente do ordenamento

positivo em relação à visão política pandemia, as determinações protetivas dos trabalhadores sejam

asseguradas até um momento em que não haja tamanho risco relacionado à COVID-19. (...) Logo, o

critério utilizado pelo juízo de primeiro grau não é o mais adequado, uma vez que a leitura da realidade

que deve pautar a perspectiva de proteção da saúde dos trabalhadores é aquela que leve em conta a

materialidade concreta das circunstância. (...)  O critério epidemiológico é o mais correto.  Pois não

adiantará a jurisdição trabalhista ancorar as suas perspectivas sobre a pandemia apenas em

circunstâncias políticas, como decretos, leis e outros atos, sendo que o agente do risco trabalhista ainda

."está descontrolado
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Sucessivamente, requer que   "as proteções estabelecidas na ação até o

momento em que for noticiada a imunização completa de todas as faixas etárias da população

brasileira, com reflexos observáveis nas curvas epidemiológicas" ou então "que o juízo relator de

segundo grau estabeleça, a partir dos princípios que norteiam a área justrabalhista, em especial o

protetivo, o marco até o qual serão observadas as determinações, sem prejuízo de impugnação pelos

." sindicatos

Analiso.

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato recorrente, em 23/03

/2020, contra COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A (e subsidiárias) objetivando o

cumprimento de medidas relacionadas à medicina e segurança do trabalho, em razão da pandemia do

COVID-19, bem como a condenação da ré no ressarcimento reembolso de custos decorrentes do

teletrabalho dos empregados substituídos e pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O MM. Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência

requerida na inicial, conforme decisão de fls. 211-213, :in verbis

"I - Trata-se de Ação Civil Pública em que os Sindicatos autores em
síntese, pretendem medidas eficazes por parte das Rés em relação ao
COVID-19, no sentido de manter a higidez física e emocional dos
funcionários.

II - Do que se infere das alegações da inicial, as empresas já adotaram
medidas relativas ao grupo de risco (teletrabalho) e às pessoas da área
administrativa que convivam com pessoas do grupo de risco ou sejam pais
de filho menor (teletrabalho). Há ainda circular que "Abre a possibilidade
de teletrabalho aos demais empregados, bem como estagiários, não
enquadrados nas hipóteses das circulares anteriores, em funções não
essenciais, a critério de cada Diretoria; A possibilidade de redução de
jornada aos empregados não listados na possibilidade de teletrabalho,
sendo que a redução de jornada deve ser precedida por autorização
eletrônica da gerência (APD); Determina a obrigação do empregado
registrar o ponto duas vezes por dia, na entrada e saída, aos empregados
que tiverem a sua jornada reduzida;", medidas condicionadas, entretanto,
à aprovação de cada Diretoria. No último informativo divulgado aos
empregados, há indicação de que "- Realizamos compra de álcool gel e
dispensers suficiente para suprir 80 dias de operação. A entrega e
distribuição ocorrerá durante esta semana. - Estamos comprando
termômetros, máscaras e protetores de sapato para atender que precisa
continuar com as atividades. - Nos polos com elevador, a orientação é
entrar uma pessoa por vez. Utilize escada para os andares mais baixos.
Reforçamos a limpeza nos polos em operação, principalmente áreas de
contato de mãos (maçanetas, botões de elevador, etc.). - Estamos
intensificando a lavagem dos veículos e colocando dispenser de álcool em
gel em todos eles".

III - Diante do estágio atual de calamidade pública e pandemia, fica
evidente a existência de urgência e de perigo de dano irreversível, o que
autoriza a análise dos pedidos liminarmente e o acolhimento parcial dos
pedidos formulados na inicial. 

IV - Sendo assim, acolhendo parcialmente as pretensões do autor,
determino às empresas rés: 
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- que estenda a todas as atividades não essenciais o trabalho de forma
remota, independentemente da condição do funcionário e de
autorização ou análise de cada Diretoria, medida que evita circulação
e contato entre as pessoas, em consonâncias com as diretrizes do
Ministério da Saúde; a medida deve ser adotada de imediato, e
eventual adaptação pela empresa deve ocorrer com os empregados já
dispensados de comparecimento presencial, até porque são medidas
que já deveriam ter sido adotadas; ainda, é ônus da empresa fornecer
equipamentos necessários ao trabalho remoto àqueles que não
detenham, dinâmica que também deverá ser providenciada já com os
funcionários dispensados do comparecimento; será garantida a
fiscalização da produção ou dos horários da forma que melhor
entender as empresas;

- que a empresa delimite os setores e as funções essenciais, com
explicitação dos motivos, valendo-se para tanto da compreensão do
grave quadro de saúde pública do país; o prazo é de 24 horas,
tratando-se de medida que também já deveria ter sido adotada pela
empresa, administrativamente;

- que aos empregados de setores essenciais, quando cabível, seja
implementado rodízio /escalas, sendo válido estudo sobre a
viabilidade de trabalho em sobreaviso, para o que também fica
solicitado o senso de colaboração por parte da Diretoria e gestores;

- suspensão das atividades administrativas e executórias relativas ao
corte de luz;

- inexigibilidade de atestados médicos àqueles que se declarem com
sintomas que sugiram gripe ou contaminação por COVID-19, sem
prejuízo do salário, tendo em vista a recomendação das autoridades
médicas de que, em casos leves, não seja buscado atendimento junto
às repartições médicas. Evidentemente que, comprovada má-fé, às
empresas fica garantida a aplicação de penalidades. Caso a empresa
entenda adequado, e existindo na presença setor médico próprio, é
cabível o acompanhamento da condição do empregado, nunca de
forma presencial;

- caberá à comissão gestora já formada (fl.185) acompanhar das
medidas de prevenção, incluindo o cumprimento do ora decidido;

Quanto à manutenção da higiene e da disponibilização de EPI's, a
suspensão de viagens a trabalho, a não ser em casos extremamente
excepcionais, e a restrição de visitas externas, a empresa já adotou as
medidas cabíveis.

No que se refere aos leituristas, a definição da natureza essencial ou
não da atividades extrapola os limites de atuação deste Juízo. Trata-
se de juízo de oportunidade e conveniência a ser exercido com toda a
responsabilidade social que ocasião exige. Caso mantida a exigência
da atividade, deverá ser fornecido álcool gel de forma individual e em
quantidade suficientes, além de reduzida a jornada. 

Em relação ao corte de luz, trata-se de medida que, na atual
conjuntura, ofende o princípio da dignidade da pessoa humana/
clientes, além de, caso ocorra, demandar inúmeras atividades conexas
e ampla movimentação. Portanto, tal medida, por ora, deve ser
suspensa.
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No que se refere aos empregados com suspeita ou confirmação, é
incabível a divulgação de lista, como quer os Sindicatos, por razões de
sigilo médico.

Também quanto à vacinação contra gripe e sarampo, a decisão
extrapola a competência deste Juízo.

V - Diante de todo o exposto, acolho em parte a liminar pretendida,
nos termos acima, assegurando-se o cumprimento pelas rés do seu
papel perante a sociedade. Determina-se a notificação das empresas,

." (destaquei).com urgência, para cumprimento das determinações

Consoante exposto anteriormente, na sentença o MM. Juízo de origem

confirmou a decisão de fls. 211-213 pelos seus próprios fundamentos (com exceção da atividade de corte

de luz, ante a existência do acordo homologado). Porém, o i. julgador de origem limitou a condenação da

ré até 30/06/2021, questão ora impugnada pelo recorrente.

Para a análise da questão controvertida, relevante traçar inicialmente um

panorama geral da situação da pandemia no país (e também no Paraná), a qual se tem revelado como uma

das maiores crises sanitárias do século enfrentadas pela humanidade, com sérias implicações de natureza

socioeconômicas, afetando praticamente todos os segmentos da sociedade. 

Somente no Brasil, de acordo com os números oficiais, o COVID-19 já

foi responsável pela morte de aproximadamente seiscentas mil pessoas, ultrapassando o pais a marca de

vinte e um milhões de casos confirmados da doença.

No estado do Paraná, quase quarenta mil óbitos decorrentes da doença

foram até o momento registrados e mais de um milhão e quinhentos mil casos foram diagnosticados.

Os números expressivos de mortes e casos confirmados da doença falam

por si e revelam toda a extensão e gravidade do problema.

Por outro lado, não podem ser ignorados os efeitos positivos das medidas

sanitárias até então adotadas no enfrentamento da pandemia, destacando-se no particular a própria

campanha de vacinação, como inclusive reconhece o recorrente.

Atualmente, mais de noventa milhões de brasileiros encontram-se

"totalmente" imunizados da doença, o que representa mais de 43% da população do país, número esse

que, apesar de distante para se alcançar a chamada "imunidade de rebanho", já se reflete positivamente

nos números de transmissão, hospitalização e mortes. 

No Paraná, mais de 40% da população adulta já recebeu as duas doses da

vacina (ou a dose única) necessárias para completar a imunização. (fonte:  https://qsprod.saude.gov.br
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/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html e  http://www.coronavirus.pr.gov.br

/vacinacao-ranking  - acesso em 15/09/2021).

Trazendo a questão para o campo específico das relações de trabalho,

sabe-se que é dever do empregador - e não somente durante um período de pandemia - assegurar

continuamente a seus empregados um ambiente de trabalho hígido, devendo ser tomadas todas as

medidas possíveis e razoáveis necessárias para reduzir ao máximo as taxas de transmissão e

contaminação pelo vírus, dentre as quais se destacam, por exemplo, a busca de alternativas de trabalho

para as pessoas que fazem parte do chamado grupo de risco, como a implementação e aperfeiçoamento

do trabalho remoto. 

No caso dos autos, como observou o MM. Juízo "a quo", às fls. 699 e

seguintes as rés demonstraram que, desde o início da calamidade pública decretada pelo Estado, vem

cumprindo a contento as obrigações determinadas em sede de antecipação de tutela.

Com efeito, as reclamadas delimitaram aqueles que seriam os setores e

funções essenciais de cada uma das empresas, comprovaram a liberação e ampliação do chamado

trabalho remoto para seus empregados, a implementação de rodízios e escalas especiais de trabalho, a

inexigibilidade de atestados médicos para os empregados que declarem apresentar sintomas gripais, bem

como a criação de uma comissão gestora especial para acompanhar a adoção e evolução das medidas

necessárias para enfrentamento da pandemia.

O Sindicato autor sequer impugnou especificamente o cumprimento das

medidas por parte das reclamadas. A insurgência recursal diz respeito apenas ao termo final das

obrigações. E quanto ao ponto, com todo respeito ao MM. Juízo singular, julgo que de fato não cabe

limitar a condenação a 30/06/2021, sendo relevante aqui destacar o teor do Decreto Estadual 7899, de 14

/06/2021, que prorroga até 31/12/2021 o estado de calamidade pública no Paraná para fins de

enfrentamento e resposta ao desastre de doenças infecciosas virais causado pela epidemia do coronavirus.

Com efeito, apesar dos avanços conquistados, a pandemia ainda não se

encontra controlada.

Como bem ressalva a i. representante do Ministério Público do Trabalho

na petição juntada aos autos sob o id. 968b7e2, "A taxa de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria

oscila, já surgiram novas variantes, novas ondas, existem entraves envolvendo a compra e a distribuição

das vacinas, não há definição sobre o tempo de proteção da vacina, dentre inúmeros outros fatores que

" (fls. 957-958).interferem sobremaneira na contenção da doença
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No tocante à questão controvertida, complementa a Exma. Procuradora do

Trabalho que o ideal seria que as medidas impostas fossem cumpridas pelos réus até que se atingisse

percentual de vacinados que permitisse frear a transmissão comunitária do vírus (a chamada imunidade

de rebanho). Todavia, não há como precisar quando esse momento irá ocorrer, já que envolve muitos

fatores, não sendo possível definir de antemão qual será o momento mais adequado para o retorno seguro

às atividades presenciais.

Por tal motivo, julgo inviável acolher a pretensão do recorrente no sentido

de determinar que as proteções estabelecidas na ação sejam estendidas "até o momento em que for

".noticiada a imunização completa de todas as faixas etárias da população brasileira

Ademais, não se olvidando das naturais incertezas e de todas as

preocupações decorrentes da pandemia, entendo que se revela temerária a imposição à reclamada de

medidas que eventualmente possam acarretar a precarização de suas atividades, sendo relevante destacar

que a recorrida trata-se de empresa pública prestadora de serviços públicos considerados essenciais em

todo o Estado do Paraná, encontrando-se adstrita aos princípios que regem o Direito Administrativo,

dentre os quais se destaca o da eficiência.

De todo modo, enfatizo que em contrarrazões os reclamados alegaram que

o retorno presencial não irá ocorrer antes de 30/09/2021, por força da Circular nº 32/2021.

Prosseguindo na análise da questão controvertida, certo é que as

providências necessárias ao enfrentamento da grave crise sanitária decorrente do coronavírus possuem

aspectos dinâmicos, devendo ser adaptadas aos diferentes níveis de evolução da pandemia e da própria

reabertura gradual da economia, requerendo o esforço contínuo da sociedade como um todo.

Com efeito, qualquer que seja a solução proposta por este Juízo neste

momento quanto à fixação de termo para o cumprimento das obrigações determinadas na origem, há

considerável chance de revisão em um futuro próximo, dadas as constantes mudanças da situação da

pandemia.

Tecidas essas considerações, julgo que a solução mais razoável para o

caso concreto, neste momento, seria estender o prazo para cumprimento das obrigações da ré até 31/12

/2021, nos moldes do Decreto Estadual 7899, de 14/06/2021, que prorrogou até a referida data o estado

de calamidade pública no Paraná para fins de enfrentamento e resposta ao desastre de doenças

infecciosas virais causado pela epidemia do coronavirus, sem prejuízo de que a questão seja
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eventualmente revista pelo Juízo, a depender dos interesses em jogo, do progresso da vacinação, das

medidas emanadas pelas autoridades competentes em matéria de saúde pública e, claro, da própria

dinâmica e evolução da pandemia.

Assim sendo,  dou parcial provimento para ampliar, por ora, o termo

final fixado para o cumprimento das obrigações estipuladas às fls. 211-213 até 31/12/2021, sem prejuízo

de que tal marco ser eventualmente revisto pelo Juízo, nos termos da fundamentação.

2. Custeio do teletrabalho

Em síntese, o recorrente alega que além da obrigação de fornecer

equipamentos necessários ao trabalho remoto aos empregados, a ré deve ser condenada no ressarcimento

dos gastos com telefone, luz, internet e ferramentas de trabalho, conforme postulado na inicial, item 1.11,

não havendo falar que o pedido encontra-se prejudicado. Argumenta o recorrente que "Internet, energia

elétrica, equipamentos de trabalho, sistemas informatizados, método de trabalho, expediente e o feixe de

responsabilidades contratuais, são todos componentes inerentes à realização do trabalho subordinado.

É obrigação do empregador, nos exatos termos do art. 2º, caput, da CLT, absorver os riscos da atividade

econômica. Não há como aceitar o fato de que o trabalhador deva pagar para trabalhar de maneira

." Ainda em prol de sua tese, invoca o atual artigo 75-D dasubordinada, independentemente da situação

CLT. Pede a reforma.

Analiso.

À luz do princípio da alteridade (artigo 2º da CLT), é certo que compete

ao empregador o ônus de arcar com as despesas de seu negócio. 

Todavia, na forma como destacou a i. Procuradora do Trabalho, muito

embora razoável o pedido de ressarcimento de despesas de "home office" formulado pelo recorrente

(internet, energia elétrica, por exemplo), entendo inviável a condenação da ré no caso concreto. 

Isso porque o autor não apresentou qualquer elemento hábil a fim de

mensurar os efetivos gastos suportados pelos empregados substituídos em razão do teletrabalho, sendo

certo que os meios citados pelo recorrente são também comumente utilizados pelos empregados e

familiares para fins particulares, motivo pelo qual inviável o acolhimento do pedido formulado de

maneira genérica pelo autor.

Ante o exposto, nada a prover.
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3. Participação do Sindicato no comitê

Postula o recorrente a reforma da sentença a fim de que seja dada a

oportunidade para o ente sindical integrar o comitê de contingenciamento de crise instaurado no âmbito

da reclamada, conforme postulado na inicial, item 1.10. Assevera que "a participação das entidades

sindicais no grupo formado nas rés com o propósito de discutir os planos de contingência relacionados

à pandemia é requisito necessário ao efetivo desempenho da representação obreira em seu mister

constitucional de promover melhores e mais seguras condições de trabalho aos seus representados

(CRFB, art. 8º, III)."

Analiso.

Na forma como fundamentou a i. representante do Ministério Público do

Trabalho, por mais que a providência solicitada pelo recorrente se mostre relevante, o pedido carece de

fundamento legal, inexistindo norma que obrigue a participação do ente sindical no comitê de crise

instaurado no âmbito da empresa reclamada.

Assim sendo, rejeito.

4. Dano moral coletivo

Decidiu o MM. Juízo de origem:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO

A teor do artigo 6º do CDC c/c Lei 4.717/65 e Lei 7.347 /85, considero possível lesão
aos interesses de ordem extrapatrimonial inerentes à coletividade, entretanto, no caso em
tela, não restou evidenciado o prejuízo a direitos coletivos de modo a caracterizar efetiva
lesão moral.

No caso dos autos, conquanto tenha o Juízo deferido parcialmente a antecipação de tutela
postulada para o fim de determinar aos réus que promovessem medidas de precaução e
proteção à saúde de seus empregados na consecução do trabalho, frente à pandemia do
Coronavirus-19, não foram constatadas injustas lesões a direitos e interesses
metaindividuais socialmente relevantes.

O Decreto 4.319/2020 foi promulgado em 23/3/2020, nesta mesma data os autores
propuseram a presente demanda, a decisão antecipatória foi proferida em 24/3/2020 e
dela a ré foi intimada  em 25/3/2020, quando já tinha editado pelo menos 3 circulares
sobre tal tema (12, 13 e 14 de 2020).

Portanto, as medidas postuladas pelos autores e deferidas em antecipação de tutela já
estavam em processo de estudo e implementação pelas rés, foram deferidas logo no
início da pandemia. Além de não ter havido omissão dos réus, já estavam sendo adotadas
medidas que visavam resguardar a saúde dos trabalhadores e também eventual contágio
coletivo na prestação do serviço.
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Referida decisão foi complementada pelos embargos de declaração de 1º/4/2020, em que
foi cominada multa pelo descumprimento e, a partir de então, não houve mais notícia de
descumprimento informada nos autos.

Portanto, não constato, que o comportamento dos réus atingiu um patamar de
repercussão social capaz de gerar o desagrado coletivo.

Improcede.

O recorrente alega que os elementos dos autos demonstram que a ré

descumpriu as medidas liminares determinadas pelo MM. Juízo de origem, circunstância que autorizaria

a condenação da recorrida no pagamento de danos morais coletivos.   Argumenta o autor que "Toda e

qualquer ação ou omissão que resultar na exposição do corpo dos trabalhadores e das trabalhadoras a

um vírus de alto potencial nocivo no local de trabalho implica uma violação aos direitos de

personalidade e à dignidade humana no contexto da relação de emprego, ensejando a urgente prestação

jurisdicional para fazer cessar a violação, sem prejuízo da indenização pelos danos extrapatrimoniais

individuais e coletivos decorrentes de tal conduta. (...)  Assim, a reclamada, ao violar os princípios

constitucionalmente assegurados da dignidade da pessoa humana, da honra e do patrimônio moral dos

substituídos, além dos valores sociais do trabalho, incorre em conduta ilegal que enseja reparação."

Pede a reforma.

Analiso.

O dano moral coletivo pode ser conceituado como "aquele que causa

injusta lesão (ou ameaça de lesão) à esfera moral de uma coletividade (direitos difusos), classe, grupo

ou categoria de pessoas vinculadas por uma relação jurídica base (direitos coletivos stricto sensu) ou

pessoas determinadas que estejam na mesma situação fática (direitos individuais homogêneos),

constituindo uma violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivamente considerados

" (LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ministério Público do Trabalho. LTr. 4 ed. p. 243).

Sobre o tema, as palavras do Ministro Douglas Alencar Rodrigues:

"O dano moral coletivo ampara-se em construção jurídica diversa daquela erigida acerca
do dano moral individual, não sendo possível enquadrar o instituto a partir dos modelos
teóricos civilistas clássicos. A ofensa a direitos transindividuais, que demanda
recomposição, traduz-se, objetivamente, na lesão intolerável à ordem jurídica, que é
patrimônio jurídico de toda a coletividade, de modo que a sua configuração independe de
lesão subjetiva a cada um dos componentes da coletividade ou mesmo da verificação de
um sentimento coletivo de desapreço ou repulsa, ou seja, de uma repercussão subjetiva
específica. É nesse contexto que resulta incabível perquirir, na conduta da ré no caso
concreto, a existência de incômodo moral com gravidade suficiente a atingir não apenas
o patrimônio jurídico dos trabalhadores envolvidos, mas o patrimônio de toda a
coletividade. O que releva investigar, no caso em tela, é a gravidade da violação infligida
pela ré à ordem jurídica. A coletividade é tida por moralmente ofendida a partir do fato
objetivo da violação da ordem jurídica. No caso, impossível afastar da conduta da ré tal
caráter ofensivo e intolerável porque caracterizado o descumprimento de normas
relativas à limitação da duração de trabalho, à saúde, à segurança e à higiene dos
trabalhadores, todas inseridas no rol das normas de indisponibilidade absoluta, eis que
tem por bens jurídicos protegidos a saúde e a segurança dos trabalhadores" (Processo:
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RR - 1970-86.2009.5.10.0011 Data de Julgamento: 19/11/2014, Redator Ministro:
Douglas Alencar Rodrigues, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/12/2014).

Na mesma linha, este Tribunal tem se posicionado no sentido de deferir

indenização por dano moral coletivo em situações graves e nas quais o comportamento tem potencial

para a repetição, ou tem repercussão social, tais como o descumprimento de normas relativas à limitação

da duração de trabalho, à saúde, à segurança e à higiene dos trabalhadores. 

No caso em exame, o recorrente não demonstrou concretamente a grave

violação a direitos transindividuais, para se reconhecer o dano moral coletivo.

A reclamada demonstrou o cumprimento das medidas necessárias para

preservar a saúde de seus empregados desde o início da pandemia, após a declaração de calamidade

pública no Estado. Não houve notícia nos autos de descumprimento das medidas determinadas pelo MM.

Juízo de origem, sendo certo que a insurgência do recorrente limitou-se ao termo final do cumprimento

da obrigação, nos moldes analisados no item 1 deste julgado.

Desse modo, irreparável a decisão de origem no ponto em que rejeitou o

pedido de condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Nesse mesmo sentido, o parecer do Ministério Público do Trabalho.

Ante o exposto,  a sentença.mantenho

5. Honorários advocatícios

O recorrente postula a reforma da sentença a fim de condenar a ré no

pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 20% do valor da causa ou, sucessivamente, de 15%

do valor da causa. 

Analiso.

Trata-se de demanda ajuizada em março de 2020.

Dispõe o art. 791-A da CLT (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017):

"Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de
sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15%
(quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações
em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. (Incluído
pela Lei nº 13.467, de 2017)
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§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I - o grau de zelo do profissional; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II - o lugar de prestação do serviço; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

III - a natureza e a importância da causa; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência
recíproca, vedada a compensação entre os honorários."

Ademais, o caso dos autos se trata de ação coletiva, tendo sido julgado

parcialmente procedente o pedido da inicial. Assim, na forma como sustentou a i. representante do

Ministério Público do Trabalho, ante a sucumbência dos reclamados, cabível a condenação destes no

pagamento da verba honorária em prol do sindicato autor, seguindo o disposto na Súmula 219 do TST:

SUM-219 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO (alterada a redação do
item I e acrescidos os itens IV a VI em decorrência do CPC de 2015) - Res. 204/2016,
DEJT divulgado em 17, 18 e 21.03.2016 [...]

III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure
como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego. [...]

V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical,
excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios
são devidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 85, § 2º). [...].

Nos moldes do  artigo 85, § 8º, do CPC, nas causas em que for inestimável

ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o

, observando o disposto nos incisos previstos do § 2º dovalor dos honorários por apreciação equitativa

referido artigo.

Desse modo, considerando os critérios elencados no  § 2º do art. 85 do

CPC, fixo o valor dos honorários devidos ao advogado do recorrente no importe de R$ 2.000,00 (dois mil

reais), quantia que julgo razoável para o caso concreto, especialmente considerando a complexidade da

demanda, na qual sequer ficou estabelecida controvérsia acerca das medidas profiláticas até então

adotadas pelos reclamados para o enfretamento da pandemia do COVID-19.

Precedente nesse sentido, a decisão deste Colegiado proferida nos autos

0000299-30.2020.5.09.0121 (ROT), publicação em 30/04/2021, de minha relatoria, envolvendo situação

análoga.

Ante o exposto,  para condenar a ré no pagamento dedou provimento

honorários advocatícios em prol do advogado do recorrente, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
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6. Despesas processuais e honorários

Pugna o recorrente que "Sejam reconhecidos o art. 18 da Lei nº 7.347

/1985 e o art. 87 da Lei nº 8.078/1990 quanto à isenção de custas e honorários, além da concessão de

" (fl. 946 - letra "f").gratuidade judiciária para as entidades autoras.

Analiso.

O recorrente carece de interesse recursal no particular, na medida em que

os pedidos já foram acolhidos pelo MM. Juízo de origem.

Nada a prover.

ACÓRDÃO

Em Sessão Telepresencial realizada nesta data, sob a Presidência do

Excelentíssimo Desembargador Arion Mazurkevic; presente o Excelentíssimo Procurador Jose Cardoso

Teixeira Junior, representante do Ministério Público do Trabalho; computados os votos dos

Excelentíssimos Desembargadores Thereza Cristina Gosdal, Arion Mazurkevic e Aramis de Souza

Silveira; sustentou oralmente o advogado Diego Felipe Bochnie Silva, inscrito pelas partes recorrentes;

sustentou oralmente o advogado Erick Cardoso Hasselmann Motter, inscrito pelas partes recorridas; 

 os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, porACORDAM

unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR SINDICATO DOS

, bem como das respectivas contrarrazões. No mérito,ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA

por igual votação,  para, nos termos daDAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR

fundamentação: a) ampliar, por ora, o termo final fixado para o cumprimento das obrigações estipuladas

às fls. 211-213 até 31/12/2021, sem prejuízo de que tal marco ser eventualmente revisto pelo Juízo;

b)  condenar a ré no pagamento de honorários advocatícios em prol do advogado do recorrente, no

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Custas inalteradas.

Intimem-se.
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Curitiba, 13 de outubro de 2021.

THEREZA CRISTINA GOSDAL
Relator

VOTOS
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Procuração  bastante  que  faz:  COPEL  -  COMPANHIA 
PARANAENSE  DE  ENERGIA,  em  favor  de:  HELIO 
EDUARDO RICHTER e OUTROS, na forma abaixo:

S/A/I/B/A/M  quantos o  presente  instrumento público de 
procuração  virem  que, aos  trinta dias do mês de  abril do ano de dois  mil e vinte e 
um (30/04/2021),  nesta cidade de Curitiba - Capital do Estado do  Paraná, em Cartório, 
perante  mim  Escrevente  do  Tabelião,  compareceu  como  outorgante:  COPEL  - 
COMPANHIA PARANAENSE DE  ENERGIA,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  com 
sede na cidade de Curitiba - Estado do  Paraná,  na  Rua  Coronel  Dulcídio  nº 800, CEP: 
80.420-170,  inscrita  no CNPJ sob  nº  76.483.817/0001-20,  neste  ato  representada por 
seu  Diretor  Presidente:  DANIEL  PIMENTEL  SLAVIERO,  brasileiro,  casado,  maior  e 
capaz,  administrador,  nascido  em data de  22/11/1980,  natural de  Curitiba/PR,  filho de 
Claudio  Gomes  Slaviero  e  de  Isabel  Lunardelli  Pimentel,  portador  da  Cédula  de 
Identidade  RG  nº  5.705.936-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  004.764.159-26, 
com  endereço  profisisonal  na  Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na  cidade  de 
Curitiba  -  Estado do  Paraná  - CEP:  80.420-170,  possuidor  do  endereço  eletrônico de 
e-mail:  "procuracao.publica@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3234-6166";  e  por 
seu  Diretor  Jurídico  e  de  Relações  Institucionais:  EDUARDO  VIEIRA  DE  SOUZA 
BARBOSA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 
03/10/1982,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  Juraci  Barbosa  Sobrinho  e  de  Maria 
Cristina  Vieira  de  Souza  Barbosa,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
6.214.620-6/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  039.173.619-14,  com  endereço 
profisisonal  na  Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade de Curitiba  -  Estado do 
Paraná  -  CEP:  80.420-170,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"procuracao.publica@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3234-6166",  em 
conformidade  com  ATOS  CONSTITUTIVOS  e  CERTIDÃO  SIMPLIFICADA,  emitida 
aos 12/04/2021,  que  me  foram  apresentados e  ficam  arquivados  nestas  Notas sob  nº 
122,  da  pasta  nº  220-CS.  O  presente  é  reconhecido  pelos  documentos  apresentados 
do  que  dou  fé.  E,  por  este  instrumento,  e  nos  melhores  termos  de  direito,  nomeia  e 
constitui  seus  bastante  procuradores:  1)  HELIO  EDUARDO  RICHTER,  brasileiro, 
casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de  07/04/1971,  natural  de 
Curitiba/PR,  filho  de  HELIO  RICHTER  e  de  VILMA  MARIA  RICHTER,  portador  da 
Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.114.395-9/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 
849.018.539-53,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  23.960,  possuidor  do  endereço 
eletrônico  de  e-mail:  "richter@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99194-9918";  2) 
ADRIANO  MATTOS  DA  COSTA  RANCIARO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 
advogado,  nascido  em  data  de  08/12/1972,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  ELIO 
ANÍBAL  RANCIARO  e  de  ELIANA  MATTOS  DA  COSTA  RANCIARO,  portador  da 
Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.937.993-5/SSP/PR/SSP/PR,  inscrito  no CPF/MF sob  nº 
718.779.329-49,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  25.008,  possuidor  do  endereço 
eletrônico  de  e-mail:  "adriano@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99112-8447";  3) 
DAIANE MEDINO WOTKOSKI,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida 
em  data de  23/08/1985,  natural  de  Cruzeiro  do  Oeste/PR,  filha de  WILSON  MEDINO 
DA  SILVA  e  de  JOVILDE  MARIA  QUEIROZ  DA  SILVA,  portadora  da  Cédula  de 
Identidade  RG  nº  7.929.395-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  045.471.089-51, 
registrado  na  OAB/PR  sob  nº  47.106,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"daiane.silva@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3234-6616";  4)  EVERTON  LUIZ 
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SZYCHTA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 
13/11/1987,  natural de  Curitiba/PR,  filho de JOÃO  LUIZ  SZYCHTA e de  RITA SPACKI 
SZYCHTA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.111.763-0/SSP/PR,  inscrito  no 
CPF/MF sob  nº  065.149.519-96,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  55.165,  possuidor  do 
endereço  eletrônico  de  e-mail:  "everton.szychta@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 
3331-3163";  5)  FABIOLA  MARTINI  SIBUT,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 
advogada,  nascida  em  data  de  30/07/1984,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ALTAIR 
ALBERTO  MARTINI  e  de  CLAIRE  DE  JESUS  MARTINI,  portadora  da  Cédula  de 
Identidade  RG  nº  7.719.317-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  044.173.029-95, 
registrado  na  OAB/PR  sob  nº  44.877,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"fabiola.sibut@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98824-1148";  6)  MICHELE 
SUCKOW LOSS,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 
02/06/1979,  natural de  Curitiba/PR,  filha de WALDEMAR JOSÉ SUCKOW e de  MARIA 
BERNADETE  SCHEUER  SUCKOW,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
9.482.180-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.470.919-88,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  32.678,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"michele.loss@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3234-6247";  7)  PATRICIA 
DITTRICH FERREIRA,  brasileira,  casada,  maior e  capaz,  advogada,  nascida  em data 
de  02/09/1980,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ELIZEU  SANTOS  FERREIRA  e  de 
ROSEMERI  VIEIRA  DITTRICH  FERREIRA,  portadora da  Cédula de  Identidade  RG  nº 
7.131.122-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  032.791.579-00,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  36.481,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"patrícia.ferreira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99917-3909";  8)  RENATA 
CAROLINE TALEVI  DA COSTA,  brasileira,  divorciada,  maior  e  capaz,  sem  qualquer 
vínculo  que  constitua  união  estável, advogada, nascida em data de 12/04/1982,  natural 
de  Curitiba/PR,  filha  de  MARLEI  SILVA  DA  COSTA  e  de  CLAUDETE  APARECIDA 
TALEVI  COSTA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  7.142.861-3/SSP/PR, 
inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  036.661.499-10,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  39.849, 
possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "renata.talevi@copel.com"  e  contato 
telefônico  "43 99186-0106"; 9) RONALDO JOSE E SILVA, brasileiro,  que  declarou ser 
solteiro,  maior  e  capaz,  sem  qualquer  vínculo  que  constitua  união  estável,  advogado, 
nascido  em  data  de  14/02/1974,  natural  de  São  Miguel  do  Iguaçu/PR,  filho  de 
ANTONIO  DE  SOUZA  e  de  SILVA  E  CACILDA DE  MORAES  E  SILVA,  portador  da 
Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.407.277-3/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 
789.091.719-87,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  31.486,  possuidor  do  endereço 
eletrônico  de  e-mail:  "ronaldo.jose@copel.com"  e  contato  telefônico "45 98811-3201"; 
10)  TALITA  COSTA  REBELLO  BARBOSA,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 
advogada,  nascida  em  data  de  01/12/1980,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  JOÃO 
BOSCO  REBELLO  e  de  ROSÁLIA  DE  JESUS  COSTA,  portadora  da  Cédula  de 
Identidade  RG  nº  7.868.685-5/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.653.359-31, 
registrado  na  OAB/PR  sob  nº  38.375,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"talita.rebello@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5498";  11)  WALTER 
GUANDALINI JÚNIOR, brasileiro, casado, maior e  capaz,  advogado, nascido em data 
de  01/04/1981,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  WALTER  GUANDALINI  NETO  e  de 
MARIA  DE  FÁTIMA SOARES  GUANDALINI,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº 
6.619.135-4/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  029.951.479-08,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  37.943,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"walter.guandalini@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99909-9883";  12) 
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ALDEBARAN ROCHA  FARIA  NETO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 
nascido  em  data  de  29/12/1979,  natural  de  Guarapuava/PR,  filho  de  JOÃO CARLOS 
LEÃO  FARIA  e  de  NELSIMARA  DANTAS  FARIA,  portador  da  Cédula  de  Identidade 
RG  nº  6.846.106-5/SSP/PR,  inscrito  no CPF/MF sob  nº  028.015.109-80, registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  35.676,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"aldebaran.neto@copel.com"  e  contato  telefônico "42 3621-5721", todos com endereço 
profissional  na  Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade de Curitiba  -  Estado do 
Paraná - CEP: 80.420-170, aos quais  confere amplos e gerais PODERES,  inclusive os 
contidos  nas  cláusulas "ad-judicia" e "extra judicia",  na  forma da Lei  nº  8.906/94,  para, 
em conjunto ou separadamente,  representar e  defender os  interesses da  outorgante 
em  qualquer processo  administrativo  e/ou  judicial,  perante  quaisquer órgãos judiciais e 
administrativos,  de  qualquer  esfera,  municipal,  estadual e  federal; repartições  públicas, 
autárquicas,  sociedades de economia  mista, empresas públicas federais,  estaduais  ou 
municipais,  assinar  todo  e  qualquer  documento  destinado  a  tais  processos;  poderes 
especiais  para  assinar  termo  de  nomeação  de  bens  à  penhora,  receber  citações, 
notificações  e  intimações,  bem  como,  confessar,  transigir,  desistir,  reconhecer  a 
procedência  do  pedido,  dar  quitações  e  firmar  compromissos,  tudo  conforme  NCO  - 
Nível  de  Competência  540  da  Outorgante;  poderes  para  levantamento  de  valores 
depositados na Caixa Econômica Federal  e/ou Banco do Brasil  S/A. que  sejam objeto 
de  Alvarás  ou  outras  ordens  ou  autorizações  judiciais;  poderes  para  examinar,  fazer 
carga,  extrair cópias e  requerer certidões de processos judiciais  ou  administrativos em 
que  figure  a  outorgante  como  autora,  ré  ou  terceira  interessada,  representar  a 
outorgante  em  atos  de  imissão  na  posse;  nomear  prepostos  e  representantes  para, 
inclusive,  prestar  depoimento pessoal em ações  trabalhistas,  cíveis e criminais;  intervir 
em  processos  de  falência,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  habilitando  créditos; 
poderes para  requerer relatórios e certidões de  qualquer  natureza ou espécie,  inclusive 
relativas  à  regularidade  fiscal,  firmando os  respectivos  requerimentos  junto aos órgãos 
judiciais  e/ou  administrativos  mencionados,  incluindo,  porém  não  se  limitando,  à 
Secretaria  de  Segurança  Pública,  ao  Banco  Central  do  Brasil,  Banco  do  Brasil  S/A, 
Caixa  Econômica  Federal,  Tribunal  de  Contas,  Cartórios  de  Registros  Públicos, 
Tabelionatos,  Secretaria  da  Receita  Federal,  à  Procuradoria  Geral  da  Fazenda 
Nacional,  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social  -  INSS,  à  Secretaria  da  Receita 
Previdenciária,  ao  PROCON, SERASA,  quaisquer  Prefeituras  Municipais  ou  quaisquer 
outros  órgãos  ou empresas  públicas  e/ou  privadas;  cadastrar  senhas  nos sistemas da 
Receita  Federal  do  Brasil  e  Secretaria  da  Receita  Previdenciária;  requerer  e  retirar 
certidões  ou  relatórios  de débitos  tributários  ou  de  outra  natureza,  incidente  sobre  os 
imóveis  desapropriados  e/ou  instituídos  por  servidão  de  passagem,  junto  aos  órgãos 
municipais,  estaduais  e  federais,  a  fim  de  serem  cumpridas  as  exigências  do Código 
de  Normas  da  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Estado  do  Paraná;  e  praticarem, 
finalmente,  todos  os  demais  atos  necessários  e  indispensáveis  ao  fiel  e  cabal 
desempenho  do  presente  mandato.  Podendo  inclusive  substabelecer.  A 
Outorgante  declara,  através  de  seus  diretores,  ter  sido  alertada  da 
responsabilidade  civil  e  criminal  pelos  elementos  declaratórios  e  da 
autenticidade dos documentos fornecidos por ela, constantes neste instrumento, 
e que após a sua  assinatura, são  inalteráveis, isentando esta serventia de todas 
as responsabilidades  decorrentes.  Pela  outorgante,  me  foi  dito  através de seus 
diretores  que  o  presente  mandato  judicial  é  por  prazo  indeterminado  e  os 
poderes para  representação  “ad-negotia”  da sociedade são  conferidos  até  data 
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de  31/12/2022,  nos  termos do  artigo  144,  parágrafo único da  Lei  6.404 de  15 de 
dezembro  de  1976.  O  presente  instrumento  é  válido  por  tempo  indeterminado. 
(Lavrada  sob  minuta). Emitida a  Guia de Funrejus sob nº 14000000006817595-2,  no 
valor  de  R$  26,81  (vinte  e seis  reais  e  oitenta  e  um  centavos),  recolhido  em  data  de 
30/04/2021.  Protocolado  nesta data sob  nº  02021/2021.  E, de como assim foi  dito, do 
que  dou  fé,  lavrei  o  presente  instrumento,  por  me ser pedido,  que após lido e  achado 
conforme,  foi  aceito,  outorgado  e  assinado  perante  mim,  (SINAL  PÚBLICO), 
ESCREVENTE,  que  o  digitei.  E  eu,  Daniel  Driessen  Junior,  Tabelião,  o  subscrevi. 
Emolumentos  (R$  107,33  =  494,62  VRC).  Selo Digital  FUNARPEN  (R$  1,60).  ISSQN 
(R$  4,29).  FUNDEP  (R$  5,36).  FUNREJUS  (R$  26,83).  VRC  (1  VRC  =  R$  0,193). 
(a.a.)  DANIEL  PIMENTEL  SLAVIERO,  EDUARDO  VIEIRA  DE  SOUZA  BARBOSA. 
Nada mais.  Trasladada em seguida,  conforme e  tudo com o original, a  qual me reporto 
e dou fé.

FUNARPEN  

SELO DIGITAL  
0183864PRAA0000000237721Z  

Consulte em:  
horus.funarpen.com.br/consulta

Documento  assinado  eletronicamente  por: 
RENATO  JEFERSON  BOLZANI  -  CPF 
006.784.389-19,  com  certificado  digital 
ICP-Brasil,  conforme MP  nº 2.200-2/2001. 
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Substabelecimento  de  Procuração  bastante  que  faz: 

HELIO EDUARDO RICHTER,  em  favor  de:  ADRIANA 

DE PAULA BARATTO e OUTROS, na forma abaixo:

S/A/I/B/A/M  quantos o  presente  instrumento público de 

substabelecimento  de  procuração  bastante  virem  que, aos vinte e nove dias do mês 

de  julho do ano  de  dois  mil  e  vinte  e  um  (29/07/2021),  nesta cidade  de  Curitiba  - 

Capital  do  Estado  do  Paraná,  em  Cartório,  perante  mim  Escrevente  do  Tabelião, 

compareceu  como  outorgante  substabelecente:  HELIO  EDUARDO  RICHTER, 

brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  07/04/1971,  natural 

de  Curitiba/PR,  filho  de  HELIO  RICHTER e de  VILMA  MARIA  RICHTER,  portador  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.114.395-9/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 

849.018.539-53,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  23.960,  com  endereço  profissional  na 

Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade de Curitiba  -  Estado do  Paraná  - CEP: 

80.420-170,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "richter@copel.com"  e 

contato  telefônico  "41  99194-9918".  O  presente  é  reconhecido  pelos  documentos 

apresentados,  do  que  dou  fé.  Então,  pelo  presente e  nos  melhores  termos de direito, 

substabelece  como de  fato e  na  verdade  substabelecido  tem,  em  favor  de: ADRIANA 

DE PAULA BARATTO, brasileira,  casada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data 

de  24/01/1972,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filha  de  ZENOR  GONÇALVES  DE 

PAULA e  de  NEIVA CHAVES DE  PAULA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.062.352-1/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  982.134.829-72,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  21.844,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"adriana.baratto@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99996-6036";  e/ou  ADRIANA 

NOGUEIRA BARBOSA, brasileira,  solteira, maior e capaz, advogada, nascida em data 

de  28/04/1977,  natural de  Recife/PE,  filha de JOSÉ SOARES BARBOSA e de CLARA 

MÁRCIA  BARBOSA  NOGUEIRA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.412.333-7/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  029.502.979-00,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  35.284,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"adriana.nogueira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99706-2419";  e/ou 

ALESSANDRA  MARA  SILVEIRA  CORADASSI,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida  em  data  de  28/02/1976,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  JOÃO 

MARIA  SILVEIRA e de  ARIETE  SILVEIRA,  portadora da  Cédula de  Identidade  RG  nº 

6.121.173-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  022.520.439-89,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  27.137,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"alessandra.coradassi@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5310";  e/ou  ANA 

PAULA  VONSOWSKI  DA  COSTA  BISPO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida em data de 15/03/1989,  natural de  Curitiba/PR,  filha de PEDRO DE 

NORONHA  DA  COSTA  BISPO  e  de  MARIA  ELOISA  VONSOWSKI  DA  COSTA 

BISPO,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.910.631-0/SSP/PR,  inscrita  no 

CPF/MF sob  nº  076.452.129-26,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  70.166,  possuidora do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "ana.bispo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99231-0313";  e/ou  ANDREA PATRICIA  CEZARIO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida em data de 06/01/1976,  natural de  Curitiba/PR,  filha de  ROBERTO 

CEZARIO  e  de  JOSEFA  JOSEANE  FERREIRA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade 

RG  nº  7.123.019-8/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  032.555.999-62, registrada  na 
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OAB/PR  sob  nº  45.490,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"andrea.cezario@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99922-3174";  e/ou  ANGELA 

BEATRIZ ALCAIDE, brasileira,  divorciada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data 

de  08/07/1965,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ANGEL  GARCIA ALCAIDE e  de  ANA 

BRAUN  ALCAIDE,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  3.668.172-1/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  607.322.709-44,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  15.195, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "angela.alcaide@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99172-3750";  e/ou  ARIANE APARECIDA  AMARAL BEDIN,  brasileira, 

solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  10/05/1987,  natural  de 

Colorado/PR,  filha  de  LUIZ  VALTER  BEDIN  e  de  ANGÉLICA  AMARAL  BEDIN, 

portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.433.294-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF 

sob  nº  056.111.089-11, registrada  na OAB/PR sob  nº  56.000, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "ariane.bedin@copel.com" e  contato  telefônico "44 99941-3611"; 

e/ou  BRUNO FELIPE LECK, brasileiro,  solteiro, maior e  capaz, advogado, nascido em 

data  de  01/04/1986,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  JUAREZ  ANTONIO LECK  e  de 

ANGELA  MORI LECK,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  7.829.298-9/SSP/PR, 

inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  009.554.339-24,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  53.443, 

possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "bruno.leck@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99646-0292";  e/ou  CHRISSIE  DESIREE  LOPES  DA  SILVA  HIGINO, 

brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  10/10/1988,  natural 

de  Figueira/PR,  filha de  JAIME  HIGINO DOS  SANTOS e de BERNADETE LOPES DA 

SILVA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.801.236-2/SSP/PR,  inscrita  no 

CPF/MF sob  nº  064.136.669-86,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  57.955,  possuidora do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "chrissie.higino@copel.com"  e  contato  telefônico  "43 

98404-7875";  e/ou CLAUDIA CECILIA CAMACHO ROJAS, brasileira,  solteira, maior e 

capaz,  advogada, nascida em data de  31/05/1974,  natural da cidade de  Cochabamba, 

na  Bolívia,  filha  de  NESTOR  ANTENOR  CAMACHO  CALIZAYA  e  de  HILDA  ROJAS 

DE  CAMACHO,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.576.631-0/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  003.782.189-05,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  25.238, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "claudia.cecilia@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99198-2020";  e/ou  CRISTINA  KAKAWA,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em data de  01/07/1971,  natural de  Curitibanos/SC,  filha de 

MICHIO  KAKAWA  e  de  NIOE  KAKAWA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

8.226.051.5/SSP/SC,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  670.558.859-49,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  23.300,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"cristina.kakawa@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99153-6952";  e/ou  DANIELLE 

SIMÃO , brasileira, casada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data de  18/11/1984, 

natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filha  de  GILBERTO  SIMÃO  e  de  MARICLÉIA 

LEUZENSKI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.222.763-4/SSP/PR,  inscrita 

no  CPF/MF sob  nº  053.185.609-70,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  45.591,  possuidora 

do endereço  eletrônico de  e-mail:  "danielle.simao@copel.com" e  contato  telefônico "42 

99101-0313";  e/ou  DENISE  SCOPARO  PENITENTE,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  30/12/1967,  natural  de  Cambará/PR,  filha  de 

ALCEU  SCOPARO  e  de  MARCIA  CRISTINA  SALOMÃO  SCOPARO,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.168.290-6/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

577.469.409-78,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  17.104,  possuidora  do  endereço 
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eletrônico  de  e-mail:  "dscoparo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98884-6720"; 

e/ou  ERICK CARDOSO HASSELMANN MOTTER,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido  em  data  de  21/08/1986,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  ELOY 

HASSELMANN  MOTTER  JUNIOR  e  de  REGINA  CARDOSO  HASSELMANN 

MOTTER,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  8.791.110-1/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  059.083.599-80,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  57.105,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "erick.motter@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99107-6065";  e/ou  FABIOLA  MACHADO  MARQUES,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  17/03/1987,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de 

SERVULO  MARQUES  e  de  ANGELA  MARIA  MACHADO  MARQUES,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.611.133-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

060.277.809-32,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  58.541,  possuidora  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "fabiola.marques@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99171-7570";  e/ou  FABRÍCIO  FABIANI PEREIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de 16/05/1975,  natural de Caçador/SC,  filho de  ROGERIO 

MANOEL  PEREIRA e de  DIVA  FABIANI  PEREIRA,  portador da  Cédula de  Identidade 

RG  nº  297.232-9/SSP/SC,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  892.744.749-20,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  31.046,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"fabricio.pereira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99632-0703";  e/ou  FELIPE 

SANTOS RIBAS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

21/02/1984,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filho  de  ARIZON  BRAZ  RIBAS  e  de 

HELYNEZ  IZABEL  TAQUES  SANTOS  RIBAS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG 

nº  7.060.112-5/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  041.595.169-04,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  41.644,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"felipe.ribas@copel.com"  e  contato  telefônico  "42  99973-8009";  e/ou  FERNANDA 

CARLA  HENRIQUE  BUSETTI,  brasileira,  divorciada,  maior  e  capaz,  advogada, 

nascida  em  data  de  04/11/1980,  natural  de  Francisco  Beltrão/PR,  filha  de  ARI 

BUSETTI  e  de  VALDETE  HENRIQUE  BUSETTI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade 

RG  nº  7.742.218-8/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  028.711.399-03, registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  40.991,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"fernanda.busetti@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5674";  e/ou  GISELE 

DAIANA MACIEL,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

27/08/1981,  natural  de  Toledo/PR,  filha  de  CELSO  LUIS  ANTUNES  MACIEL  e  de 

ELOIZA  MASSOCHIN  MACIEL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.845.404-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  034.697.829-70,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  37.128,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"gisele.maciel@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99931-3669";  e/ou  GUILHERME 

MAXIMIANO ,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

31/08/1988,  natural  de  Jandaia do  Sul/PR,  filho de PEDRO  MAXIMIANO e de  MARIA 

ELVIRA CARDOSO DE  OLIVEIRA  MAXIMIANO, portador da Cédula de  Identidade RG 

nº  9.655.083-9/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  010.364.989-13,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  69.269,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"guilherme.maximiano@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99825-7652";  e/ou 

HULIANOR DE LAI, brasileiro, casado, maior e  capaz,  advogado, nascido em data de 

01/05/1979,  natural de  Palotina/PR,  filho de  e de ILSE DE  LAI,  portador da Cédula de 

Identidade  RG  nº  7.285.550-7/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  022.771.529-27, 
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registrado  na  OAB/PR  sob  nº  38.861,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"hulianor.lai@copel.com"  e  contato  telefônico "44 99802-1131"; e/ou JEFERSON LUIZ 

DE  LIMA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

05/08/1966,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filho de  SEBASTIÃO  ACIR  FIUZA DE  LIMA 

e  de  ANTONINHA  RIBEIRO  DE  LIMA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.128.805-1/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  490.228.309-34,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  21.967,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"jeferson@copel.com"  e  contato  telefônico  "42  98832-6063";  e/ou  JEFFERSON 

BRUNO PEREIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de 

19/02/1972,  natural de  Ourinhos/SP,  filho de  CLYNTON MAGALHÃES  PEREIRA e de 

IZOLINA  BRUNO,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.525.627-8/SSP/PR, 

inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  715.342.969-72,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  24.368, 

possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "jefferson.pereira@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99102-2377";  e/ou  JEFFERSON  CAMILO  DE  SIQUEIRA,  brasileiro, 

casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de  06/08/1983,  natural  de 

Curitiba/PR,  filho  de  CAMILO  DE  SIQUEIRA  e  de  BRONISLAVA  MIKOLAJESKI  DE 

SIQUEIRA,  portador  da  Cédula de  Identidade  RG  nº  8.286.363-0/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  048.242.439-71,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  45.614,  possuidor  do 

endereço  eletrônico de  e-mail:  "jefferson.siqueira@copel.com" e  contato  telefônico "41 

99900-3600";  e/ou  JOÃO  VICTOR  DIAS  FONTANA,  brasileiro,  que  declarou  ser 

solteiro,  maior  e  capaz,  sem  qualquer  vínculo  que  constitua  união  estável,  advogado, 

nascido  em  data  de  14/04/1988,  natural  de  Medianeira/PR,  filho  de  ADEMIR 

FONTANA  e de  NEUZA  FÁTIMA DIAS MACHADO,  portador da  Cédula de  Identidade 

RG  nº  8.009.991-6/SSP/PR,  inscrito  no CPF/MF sob  nº  066.518.389-54, registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  76.457,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"joao.fontana@copel.com"  e  contato  telefônico "45  3521-2738";  e/ou  JOSÉ MANOEL 

DOS  SANTOS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

17/06/1960,  natural  de  Sertanópolis/PR,  filho  de  JOSÉ  DOS  SANTOS  e  de  MARIA 

DOS  SANTOS,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  3.152.798-8/SSP/PR,  inscrito 

no CPF/MF sob  nº 362.307.909-04, registrado na OAB/PR sob  nº 15.640, possuidor do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "jmanoel.santos@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99286-5890";  e/ou  JOSE  ROBERTO  DOS  SANTOS  JUNIOR,  brasileiro,  divorciado, 

maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  07/08/1970,  natural de  Umuarama/PR, 

filho  de  JOSÉ  ROBERTO  DOS  SANTOS  e  de  EDNA  GUSMÃO  DOS  SANTOS, 

portador da Cédula de  Identidade  RG  nº  4.614.922-0/SSP/PR, inscrito  no CPF/MF sob 

nº  819.477.989-87,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  22.719,  possuidor  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "jroberto@copel.com" e  contato  telefônico "41 99943-0210";  e/ou 

JULIANA PERELLES,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data 

de 19/07/1975,  natural de  Curitiba/PR,  filha de JORGE PERELLES  FILHO e de  MARIA 

GRACY  PERELLES,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.607.851-6/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  024.443.299-61,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  29.226, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "juliana.perelles@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  3234  6652";  e/ou  KARLA  PATRICIA  POLLI  DE  SOUZA  XAVIER  DA 

SILVA,  brasileira,  casada,  maior e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  21/07/1979, 

natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  LUIZ  CARLOS  GONÇALVES  DE  SOUZA  e  de 

SIRLENE DA CONCEIÇÃO  POLLI DE  SOUZA, portadora da Cédula de  Identidade RG 
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nº  6.307.518-3/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  032.272.839-80,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  32.628,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"karla.patricia@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99197-3284";  e/ou  KARLLA 

MARIA  MARTINI,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

23/04/1977,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ANTONIO  CARLOS  MARTINI  e  de 

REGINA  MARIA  MARTINI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

6.390.684-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  018.951.959-26,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  33.079,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"karlla.martini@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99658-7537";  e/ou  LEONARDO 

SANTOS  BOMEDIANO  NOGUEIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em  data  de  10/10/1978,  natural  de  Londrina/PR,  filho  de  JOÃO  BOSCO 

BOMEDIANO  NOGUEIRA e  de  VILMA  SANTOS  BOMEDIANO  NOGUEIRA,  portador 

da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  8.791.110-1/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 

026.417.579-40,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  33.191,  possuidor  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "leonardo.nogueira@copel.com"  e  contato  telefônico  "43 

99976-9577";  e/ou  LUIS  ADOLFO  KUTAX,  brasileiro,  solteiro,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de 31/10/1966,  natural de Rio  Negro/PR,  filho de ADOLFO 

KUTAX  e  de  ALDA  KUTAX,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.208.290-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  654.063.119-72,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  44.476,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"luis.kutax@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98700-9120";  e/ou  LUIZ  CARLOS 

PROENÇA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

29/11/1960,  natural  de  Maria  Helena/PR,  filho  de  JOSÉ  PROENÇA  e  de  ODAIR 

SILVA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  1.700.049-7/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  322.075.069-91,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  27.096,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "proença@copel.com"  e  contato  telefônico  "44 

3293-5283"; e/ou MARA ANGELITA NESTOR FERREIRA, brasileira, divorciada, maior 

e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  10/12/0196,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de 

LUIZ  WUNDERVALD  FERREIRA  e  de  NITA  NISTOR  FERREIRA,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.191.044-5/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

635.466.049-20,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  19.605  possuidora  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "mara.ferreira@copel.com" e  contato  telefônico "41 99236-7201"; 

e/ou  MARCO  ANTONIO  DE  LUNA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em  data  de  03/03/1977,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  ANTONIO  CARLOS 

ALVES DE  LUNA e de  ANITA  PASCHOALINO,  portador da  Cédula de  Identidade  RG 

nº  5.955.636-3/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  020.730.699-08,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  34.590,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"marco.luna@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3331-4742";  e/ou  MAURICIO  DA 

SILVA MARTINS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

03/01/1972,  natural de Rio de  Janeiro/RJ,  filho de JOÃO  FRANCISCO  MARTINS e de 

FRANCISCA  MARIA DA  SILVA  MARTINS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.836.964-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  535.421.429-72,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  47.737,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"mauricio.martins@copel.com"  e  contato  telefônico  "43  3293-2283";  e/ou  NATALLY 

SOSSAI  REYS,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

16/02/1974,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  DENNY  REIS  e  de  HELANA  SOSSAI, 
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portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  5.196.880-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF 

sob  nº  922.488.459-87, registrada  na OAB/PR sob  nº  29.590, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "nattaly.reis@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99196-3733"; 

e/ou  NAYANE GUASTALA,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  03/06/1979,  natural  de  Campo  Mourão/PR,  filha  de  BENEDITO  ATÍLIO 

GUASTALA e de  TEREZA DE LOURDES DA SILVA GUASTALA, portadora da Cédula 

de  Identidade  RG  nº  7.662.055-5/SSP/PR, inscrita  no CPF/MF sob  nº  026.433.239-39, 

registrada  na  OAB/PR  sob  nº  39.206,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"nayane.guastala@copel.com"  e  contato  telefônico  "44  99978-7888";  e/ou  REGILDA 

MIRANDA  HEIL  FERRO,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  30/08/1967,  natural  de  Telêmaco  Borba/PR,  filha  de  ALFREDO  HEIL  e  de 

EDERZINA  MIRANDA  HEIL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

417.771-0/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  621.666.629-00, registrada  na OAB/PR 

sob  nº  18.742, possuidora do  endereço  eletrônico de  e-mail:  "regildaferro@copel.com" 

e  contato  telefônico  "45  99147-6327";  e/ou  REJANE  MARA  SAMPAIO  D’ALMEIDA, 

brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  12/04/1978,  natural 

de  Curitiba/PR,  filha  de  JOAQUIM  CARLOS  SILVA  D’ALMEIDA  e  de  MARIA 

UMBELINA  SAMPAIO  D’ALMEIDA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.986.941-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  028.079.359-66,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  32.641,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"rejane@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99912-4211";  e/ou  SERGIO  GOMES, 

brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  10/02/1973,  natural 

de  Blumenau/SC,  filho  de  JOÃO  CARLOS  GOMES  e  de  ELDÉCIA  DE  JESUS 

GOMES,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  199.284-2/SSP/SC,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  939.870.059-04,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  30.072,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "sergio.gomes@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

3230-9736";  e/ou  SERGIO  LOPES  MASSEDO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido  em  data  de  08/02/1960,  natural  de  Arapongas/PR,  filho  de  JOÃO 

GONÇALVES  MASSEDO  e  de  AMÉLIA  LOPES  MASSEDO,  portador  da  Cédula  de 

Identidade  RG  nº  2.197.360-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  366.717.709-72, 

registrado  na  OAB/PR  sob  nº  16.846,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sergio.massedo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99675  3791";  e/ou  SILVIA 

ASSUNÇÃO DAVET ALVES, brasileira, casada, maior e capaz, advogada, nascida em 

data de  23/06/1981,  natural de  Curitiba/PR,  filha de  LEVI DAVET ALVES e de  SILVIA 

LUCIA  ASSUNÇÃO  ALVES,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

6.333.262-3/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  005.981.849-29,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  36.394,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"silvia.davet@copel.com"  e  contato  telefônico "41  3331-4591";  e/ou  SILVIO RUBENS 

MEIRA  PRADO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

20/09/1958,  natural  de  Tupã/SP,  filho  de  ALCIDES  PRADO  PERES  e  de  JUDITH 

ALVES MEIRA, portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  8.514.307-8/SSP/PR, inscrito 

no CPF/MF sob  nº 827.223.318-53, registrado na OAB/PR sob  nº 19.071, possuidor do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "silvio.prado@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99918-7336";  e/ou  SIVONEI  MAURO  HASS,  brasileiro,  solteiro,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de  18/12/1973,  natural de Pato  Branco/PR,  filho de JOSÉ 

HASS  e  de  ILDE  SFOGGIA  HASS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
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4.963.941-4/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  822.889.419-87,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  33.683,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sivonei.hass@copel.com"  e  contato  telefônico "43  99605-1906";  e/ou  SONIA  MARIA 

PIMENTEL LOBO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

03/06/1982,  natural  de  Curitiba/PR,  filha de  ODÍLIO  ORTIGOZA  LOBO e de  REGINA 

MARIA  DE  LIMA  PIMENTEL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.304.138-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  038.814.199-93,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  39.614,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sonia.lobo@copel.com"  e  contato  telefônico "41 99932-9884";  e/ou THAIS MARQUES 

CAVALCANTI DE  BRITO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  04/07/1979,  natural  de  São  Paulo/SP,  filha  de  RUBENS  CAVALCANTI  DE 

BRITO  e  de  ISAURA  MARQUES  CAVALCANTI  DE  BRITO,  portadora  da  Cédula  de 

Identidade  RG  nº  36.865.335-3/SSP/SP,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  281.753.498-08, 

registrada  na  OAB/PR  sob  nº  68.411,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"thais.brito@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99102-0991";  e/ou  THAIS  YUMI 

ASSAKURA,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

16/07/1979,  natural  de  Cascavel/PR,  filha  de  ANTONIO  MINORU  ASHAKURA  e  de 

HUSACO  ASHAKURA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.593.468-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.682.569-19,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  54.137,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"thais.assakura@copel.com"  e  contato  telefônico  "45  98406-1570";  e/ou  THALITA 

FERREIRA DRAGO, brasileira,  solteira, maior e  capaz, advogada, nascida em data de 

30/03/1987,  natural de  Bauru/SP,  filha de  e de CARMEN  SILVIA  FERREIRA DRAGO, 

portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  44.221.723-7/SSP/SP,  inscrita  no CPF/MF 

sob  nº  358.475.268-06, registrada  na OAB/PR sob  nº  65.672, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "thalita.drago@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3331-2334"; 

e/ou  WELLINGTON  LINCOLN  SECO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em data de  25/05/1988,  natural de  Londrina/PR,  filho de  MARLON  ALBERTO 

SECO e de  CREIDELICE  BENETTI  MIRANDA,  portador da  Cédula de  Identidade  RG 

nº  9.009.617-6/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  008.725.649-59,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  57.557,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"wellington.seco@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98474-9817",  todos  com 

endereço  profissional  na  Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade  de  Curitiba  - 

Estado do Paraná - CEP: 80.420-170, COM RESERVA de iguais para si, PARTE DOS 

PODERES que  lhes  foram  conferidos  por: COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE 

ENERGIA, pessoa  jurídica de direito  privado, com sede na cidade de Curitiba - Estado 

do Paraná, na  Rua Coronel  Dulcídio  nº 800, CEP: 80.420-170, inscrita no CNPJ sob  nº 

76.483.817/0001-20,  através  do  instrumento  público  de  procuração  lavrado  às  folhas 

nº  23, do  livro  nº 950-P, em data de 30/04/2021, nestas Notas, podendo neste sentido 

representá-los  nos  seguintes  PODERES:  os  contidos  nas  cláusulas  "ad-judicia"  e 

"extra judicia",  na  forma  da Lei  nº  8.906/94,  para,  em conjunto ou separadamente, 

representar  e  defender  os  interesses  da  outorgante  em  qualquer  processo 

administrativo  e/ou  judicial,  perante  quaisquer  órgãos  judiciais  e  administrativos,  de 

qualquer  esfera,  municipal,  estadual  e  federal;  repartições  públicas,  autárquicas, 

sociedades de  economia  mista,  empresas  públicas  federais,  estaduais  ou  municipais, 

assinar todo e  qualquer  documento destinado a tais processos; poderes especiais para 

ID. 3207954 - Pág. 11

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - 3207954
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122416045948900000046143080
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122416045948900000046143080

Fls.: 828



Continuação
Livro: 0063-S

Folha: 154V
Protocolo: 0141/21

assinar  termo  de  nomeação  de  bens  à  penhora,  bem  como,  confessar,  transigir, 

desistir,  reconhecer  a  procedência  do  pedido,  dar  quitações  e  firmar  compromissos, 

tudo  conforme  NCO  -  Nível  de  Competência  540  da  Outorgante;  poderes  para 

levantamento  de  valores  depositados  na  Caixa  Econômica  Federal  e/ou  Banco  do 

Brasil  S/A.  que  sejam  objeto  de  Alvarás  ou  outras  ordens  ou  autorizações  judiciais; 

poderes  para  examinar,  fazer  carga,  extrair cópias  e  requerer  certidões de  processos 

judiciais  ou  administrativos  em  que  figure  a  outorgante  como  autora,  ré  ou  terceira 

interessada,  representar a  outorgante em atos de imissão na posse;  nomear prepostos 

e  representantes  para,  inclusive,  prestar  depoimento  pessoal  em  ações  trabalhistas, 

cíveis  e  criminais;  intervir  em  processos  de  falência,  recuperação  judicial  ou 

extrajudicial,  habilitando  créditos;  poderes  para  requerer  relatórios  e  certidões  de 

qualquer  natureza  ou  espécie,  inclusive  relativas  à  regularidade  fiscal,  firmando  os 

respectivos  requerimentos  junto  aos  órgãos  judiciais  e/ou  administrativos 

mencionados,  incluindo,  porém  não  se  limitando, à  Secretaria  de  Segurança  Pública, 

ao  Banco  Central  do  Brasil,  Banco  do  Brasil  S/A,  Caixa  Econômica  Federal,  Tribunal 

de  Contas,  Cartórios  de  Registros  Públicos,  Tabelionatos,  Secretaria  da  Receita 

Federal,  à  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional,  Instituto  Nacional  de  Seguro 

Social  -  INSS,  à  Secretaria  da  Receita  Previdenciária,  ao  PROCON,  SERASA, 

quaisquer  Prefeituras  Municipais  ou  quaisquer  outros  órgãos  ou  empresas  públicas 

e/ou  privadas;  cadastrar  senhas  nos  sistemas  da  Receita  Federal  do  Brasil  e 

Secretaria  da  Receita  Previdenciária;  requerer  e  retirar  certidões  ou  relatórios  de 

débitos  tributários  ou  de  outra  natureza,  incidente  sobre  os  imóveis  desapropriados 

e/ou  instituídos  por  servidão  de  passagem,  junto  aos  órgãos  municipais,  estaduais  e 

federais,  a  fim  de  serem  cumpridas  as  exigências  do  Código  de  Normas  da 

Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Estado  do  Paraná;  e  praticarem,  finalmente, 

podendo assinar  em conjunto ou  isoladamente,  todos os demais  atos  necessários 

e  indispensáveis  ao  fiel  e  cabal  desempenho do  presente  mandato,  podendo  praticar 

os  atos  que  lhe  foram  autorizados  e  em  direito  permitidos  para  o  perfeito  e  cabal 

desempenho  do  presente, exceto substabelecer. O presente mandato judicial é por 

prazo indeterminado e os poderes para representação "ad-negotia" da sociedade 

são conferidos até data de 31/12/2022, nos termos do artigo 144, parágrafo único 

da  Lei  6.404  de  15  de  dezembro  de  1976.  Emitida  a  Guia  de  Funrejus  sob  nº 

14000000007133274-5,  no  valor  de  R$  47,33  (quarenta  e  sete  reais  e  trinta  e  três 

centavos),  recolhido  em  data  de  29/07/2021.  Protocolado  nesta  data  sob  nº 

03739/2021.  E,  de  como assim foi  dito,  do  que  dou  fé,  lavrei  o  presente  instrumento, 

por  me ser pedido,  que após lido e achado  conforme, foi aceito,  outorgado e assinado 

perante  mim,  (SINAL  PÚBLICO),  ESCREVENTE,  que o digitei.  E  eu,  Daniel  Driessen 

Junior,  Tabelião,  o  subscrevi.  Emolumentos  (R$  189,79  =  874,62  VRC).  Selo  Digital 

FUNARPEN  (R$  1,60).  ISSQN (R$  7,59). FUNDEP (R$  9,49).  FUNREJUS (R$  47,44). 

VRC (1 VRC = R$  0,193).  (a.a.)  HELIO EDUARDO  RICHTER. Nada mais.  Trasladada 

em seguida,  conforme e tudo com o original, a qual me reporto e dou fé.
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Procuração  bastante  que  faz:  COPEL DISTRIBUIÇÃO 
S/A,  em  favor  de:  HELIO  EDUARDO  RICHTER  e 
OUTROS, na forma abaixo:

S/A/I/B/A/M  quantos o  presente  instrumento público de 
procuração  virem  que, aos  trinta dias do mês de  abril do ano de dois  mil e vinte e 
um (30/04/2021),  nesta cidade de Curitiba - Capital do Estado do  Paraná, em Cartório, 
perante  mim  Escrevente  do  Tabelião,  compareceu  como  outorgante:  COPEL 
DISTRIBUIÇÃO  S/A,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  com  sede  na  cidade  de 
Curitiba/PR,  na  Rua  José  Izidoro  Biazetto  nº  158  -  Bloco  C,  Mossunguê,  CEP: 
81.200-240  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  04.368.898/0001-06,  e  registrada  perante  a 
JUCEPAR sob  NIRE  nº  41300019282,  neste  ato  representada  por  seu  Diretor  Geral: 
MAXIMILIANO  ANDRES  ORFALI,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  engenheiro 
eletricista,  nascido  em  24/02/1972,  natural  de  Barracão/PR,  filho  de  Moises  Maman 
Orfali  e  de  Maria  Elizabet  Orfali,  portador  do  RG  nº  2.411.174-1/SSP/PR,  inscrito  no 
CPF/MF sob  nº 851.780.989-00, com endereço profissional na  Rua Coronel  Dulcídio  nº 
800,  Batel,  na cidade de Curitiba - Estado do Paraná - CEP: 80.420-170, possuidor do 
e-mail:  "procuracao.publica@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3234-6166";  e  por 
seu  Diretor  Jurídico  e  de  Relações  Institucionais:  EDUARDO  VIEIRA  DE  SOUZA 
BARBOSA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 
03/10/1982,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  Juraci  Barbosa  Sobrinho  e  de  Maria 
Cristina Vieira de  Souza Barbosa,  portador do  RG  nº  6.214.620-6/SSP/PR,  inscrito  no 
CPF/MF sob  nº 039.173.619-14, com endereço profissional na  Rua Coronel  Dulcídio  nº 
800,  Batel,  na cidade de Curitiba - Estado do Paraná - CEP: 80.420-170, possuidor do 
e-mail:  "procuracao.publica@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3234-6166",  emitida 
emitida aos 12/04/2021,  que me  foram  apresentados e ficam  arquivados  nestas  Notas 
sob  nº  53,  da  pasta  nº  220-CS.  O  presente  é  reconhecido  pelos  documentos 
apresentados  do  que  dou  fé.  E,  por  este  instrumento,  e  nos  melhores  termos  de 
direito,  nomeia  e  constitui  seus  bastante  procuradores:  1)  HELIO  EDUARDO 
RICHTER,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 
07/04/1971,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  HELIO  RICHTER  e  de  VILMA  MARIA 
RICHTER,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.114.395-9/SSP/PR,  inscrito  no 
CPF/MF sob  nº  849.018.539-53,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  23.960,  possuidor  do 
endereço  eletrônico  de  e-mail:  "richter@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 
99194-9918";  2)  ADRIANO  MATTOS  DA  COSTA  RANCIARO,  brasileiro,  casado, 
maior e  capaz, advogado, nascido em data de 08/12/1972,  natural de  Curitiba/PR,  filho 
de  ELIO  ANÍBAL  RANCIARO  e  de  ELIANA  MATTOS  DA  COSTA  RANCIARO, 
portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.937.993-5/SSP/PR/SSP/PR,  inscrito  no 
CPF/MF sob  nº  718.779.329-49,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  25.008,  possuidor  do 
endereço  eletrônico  de  e-mail:  "adriano@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 
99112-8447";  3)  DAIANE  MEDINO  WOTKOSKI,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 
advogada,  nascida  em data de  23/08/1985,  natural  de  Cruzeiro do  Oeste/PR,  filha de 
WILSON  MEDINO DA  SILVA e  de  JOVILDE  MARIA  QUEIROZ DA  SILVA,  portadora 
da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  7.929.395-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 
045.471.089-51,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  47.106,  possuidora  do  endereço 
eletrônico  de  e-mail:  "daiane.silva@copel.com" e  contato  telefônico "41 3234-6616"; 4) 
EVERTON LUIZ SZYCHTA,  brasileiro,  casado, maior e  capaz,  advogado,  nascido em 
data de  13/11/1987,  natural de  Curitiba/PR,  filho de  JOÃO  LUIZ  SZYCHTA e de  RITA 
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SPACKI  SZYCHTA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.111.763-0/SSP/PR, 
inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  065.149.519-96,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  55.165, 
possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "everton.szychta@copel.com"  e  contato 
telefônico  "41  3331-3163";  5)  FABIOLA  MARTINI SIBUT,  brasileira,  casada,  maior  e 
capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  30/07/1984,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de 
ALTAIR  ALBERTO  MARTINI e de  CLAIRE DE JESUS  MARTINI,  portadora da  Cédula 
de  Identidade  RG  nº  7.719.317-0/SSP/PR, inscrita  no CPF/MF sob  nº  044.173.029-95, 
registrado  na  OAB/PR  sob  nº  44.877,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"fabiola.sibut@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98824-1148";  6)  MICHELE 
SUCKOW LOSS,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 
02/06/1979,  natural de  Curitiba/PR,  filha de WALDEMAR JOSÉ SUCKOW e de  MARIA 
BERNADETE  SCHEUER  SUCKOW,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
9.482.180-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.470.919-88,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  32.678,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"michele.loss@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3234-6247";  7)  PATRICIA 
DITTRICH FERREIRA,  brasileira,  casada,  maior e  capaz,  advogada,  nascida  em data 
de  02/09/1980,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ELIZEU  SANTOS  FERREIRA  e  de 
ROSEMERI  VIEIRA  DITTRICH  FERREIRA,  portadora da  Cédula de  Identidade  RG  nº 
7.131.122-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  032.791.579-00,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  36.481,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"patrícia.ferreira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99917-3909";  8)  RENATA 
CAROLINE TALEVI  DA COSTA,  brasileira,  divorciada,  maior  e  capaz,  sem  qualquer 
vínculo  que  constitua  união  estável, advogada, nascida em data de 12/04/1982,  natural 
de  Curitiba/PR,  filha  de  MARLEI  SILVA  DA  COSTA  e  de  CLAUDETE  APARECIDA 
TALEVI  COSTA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  7.142.861-3/SSP/PR, 
inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  036.661.499-10,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  39.849, 
possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "renata.talevi@copel.com"  e  contato 
telefônico  "43 99186-0106"; 9) RONALDO JOSE E SILVA, brasileiro,  que  declarou ser 
solteiro,  maior  e  capaz,  sem  qualquer  vínculo  que  constitua  união  estável,  advogado, 
nascido  em  data  de  14/02/1974,  natural  de  São  Miguel  do  Iguaçu/PR,  filho  de 
ANTONIO  DE  SOUZA  e  de  SILVA  E  CACILDA DE  MORAES  E  SILVA,  portador  da 
Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.407.277-3/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 
789.091.719-87,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  31.486,  possuidor  do  endereço 
eletrônico  de  e-mail:  "ronaldo.jose@copel.com"  e  contato  telefônico "45 98811-3201"; 
10)  TALITA  COSTA  REBELLO  BARBOSA,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 
advogada,  nascida  em  data  de  01/12/1980,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  JOÃO 
BOSCO  REBELLO  e  de  ROSÁLIA  DE  JESUS  COSTA,  portadora  da  Cédula  de 
Identidade  RG  nº  7.868.685-5/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.653.359-31, 
registrado  na  OAB/PR  sob  nº  38.375,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"talita.rebello@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5498";  11)  WALTER 
GUANDALINI JÚNIOR, brasileiro, casado, maior e  capaz,  advogado, nascido em data 
de  01/04/1981,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  WALTER  GUANDALINI  NETO  e  de 
MARIA  DE  FÁTIMA SOARES  GUANDALINI,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº 
6.619.135-4/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  029.951.479-08,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  37.943,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"walter.guandalini@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99909-9883";  12) 
ALDEBARAN ROCHA  FARIA  NETO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 
nascido  em  data  de  29/12/1979,  natural  de  Guarapuava/PR,  filho  de  JOÃO CARLOS 
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LEÃO  FARIA  e  de  NELSIMARA  DANTAS  FARIA,  portador  da  Cédula  de  Identidade 
RG  nº  6.846.106-5/SSP/PR,  inscrito  no CPF/MF sob  nº  028.015.109-80, registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  35.676,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"aldebaran.neto@copel.com"  e  contato  telefônico "42 3621-5721", todos com endereço 
profissional  na  Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade de Curitiba  -  Estado do 
Paraná - CEP: 80.420-170, aos quais  confere amplos e gerais PODERES,  inclusive os 
contidos  nas  cláusulas "ad-judicia" e "extra judicia",  na  forma da Lei  nº  8.906/94,  para, 
em conjunto ou separadamente,  representar e  defender os  interesses da  outorgante 
em  qualquer processo  administrativo  e/ou  judicial,  perante  quaisquer órgãos judiciais e 
administrativos,  de  qualquer  esfera,  municipal,  estadual e  federal; repartições  públicas, 
autárquicas,  sociedades de economia  mista, empresas públicas federais,  estaduais  ou 
municipais,  assinar  todo  e  qualquer  documento  destinado  a  tais  processos;  poderes 
especiais  para  assinar  termo  de  nomeação  de  bens  à  penhora,  receber  citações, 
notificações  e  intimações,  bem  como,  confessar,  transigir,  desistir,  reconhecer  a 
procedência  do  pedido,  dar  quitações  e  firmar  compromissos,  tudo  conforme  NCO  - 
Nível  de  Competência  540  da  Outorgante;  poderes  para  levantamento  de  valores 
depositados na Caixa Econômica Federal  e/ou Banco do Brasil  S/A. que  sejam objeto 
de  Alvarás  ou  outras  ordens  ou  autorizações  judiciais;  poderes  para  examinar,  fazer 
carga,  extrair cópias e  requerer certidões de processos judiciais  ou  administrativos em 
que  figure  a  outorgante  como  autora,  ré  ou  terceira  interessada,  representar  a 
outorgante  em  atos  de  imissão  na  posse;  nomear  prepostos  e  representantes  para, 
inclusive,  prestar  depoimento pessoal em ações  trabalhistas,  cíveis e criminais;  intervir 
em  processos  de  falência,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  habilitando  créditos; 
poderes para  requerer relatórios e certidões de  qualquer  natureza ou espécie,  inclusive 
relativas  à  regularidade  fiscal,  firmando os  respectivos  requerimentos  junto aos órgãos 
judiciais  e/ou  administrativos  mencionados,  incluindo,  porém  não  se  limitando,  à 
Secretaria  de  Segurança  Pública,  ao  Banco  Central  do  Brasil,  Banco  do  Brasil  S/A, 
Caixa  Econômica  Federal,  Tribunal  de  Contas,  Cartórios  de  Registros  Públicos, 
Tabelionatos,  Secretaria  da  Receita  Federal,  à  Procuradoria  Geral  da  Fazenda 
Nacional,  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social  -  INSS,  à  Secretaria  da  Receita 
Previdenciária,  ao  PROCON, SERASA,  quaisquer  Prefeituras  Municipais  ou  quaisquer 
outros  órgãos  ou empresas  públicas  e/ou  privadas;  cadastrar  senhas  nos sistemas da 
Receita  Federal  do  Brasil  e  Secretaria  da  Receita  Previdenciária;  requerer  e  retirar 
certidões  ou  relatórios  de débitos  tributários  ou  de  outra  natureza,  incidente  sobre  os 
imóveis  desapropriados  e/ou  instituídos  por  servidão  de  passagem,  junto  aos  órgãos 
municipais,  estaduais  e  federais,  a  fim  de  serem  cumpridas  as  exigências  do Código 
de  Normas  da  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Estado  do  Paraná;  e  praticarem, 
finalmente,  todos  os  demais  atos  necessários  e  indispensáveis  ao  fiel  e  cabal 
desempenho  do  presente  mandato.  Podendo  inclusive  substabelecer.  A 
Outorgante  declara,  através  de  seus  diretores,  ter  sido  alertada  da 
responsabilidade  civil  e  criminal  pelos  elementos  declaratórios  e  da 
autenticidade dos documentos fornecidos por ela, constantes neste instrumento, 
e que após a sua  assinatura, são  inalteráveis, isentando esta serventia de todas 
as responsabilidades  decorrentes.  Pela  outorgante,  me  foi  dito  através de seus 
diretores  que  o  presente  mandato  judicial  é  por  prazo  indeterminado  e  os 
poderes para  representação  “ad-negotia”  da sociedade são  conferidos  até  data 
de  31/12/2022,  nos  termos do  artigo  144,  parágrafo único da  Lei  6.404 de  15 de 
dezembro  de  1976.  O  presente  instrumento  é  válido  por  tempo  indeterminado. 
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(Lavrada  sob  minuta). Emitida a  Guia de Funrejus sob nº 14000000006817653-3,  no 
valor  de  R$  26,81  (vinte  e seis  reais  e  oitenta  e  um  centavos),  recolhido  em  data  de 
30/04/2021.  Protocolado  nesta data sob  nº  02022/2021.  E, de como assim foi  dito, do 
que  dou  fé,  lavrei  o  presente  instrumento,  por  me ser pedido,  que após lido e  achado 
conforme,  foi  aceito,  outorgado  e  assinado  perante  mim,  (SINAL  PÚBLICO), 
ESCREVENTE,  que  o  digitei.  E  eu,  Daniel  Driessen  Junior,  Tabelião,  o  subscrevi. 
Emolumentos  (R$  107,33  =  494,62  VRC).  Selo Digital  FUNARPEN  (R$  1,60).  ISSQN 
(R$  4,29).  FUNDEP  (R$  5,36).  FUNREJUS  (R$  26,83).  VRC  (1  VRC  =  R$  0,193). 
(a.a.)  MAXIMILIANO  ANDRES  ORFALI,  EDUARDO  VIEIRA  DE  SOUZA  BARBOSA. 
Nada mais.  Trasladada em seguida,  conforme e  tudo com o original, a  qual me reporto 
e dou fé.

FUNARPEN  

SELO DIGITAL  
0183864PRAA0000000238921U  

Consulte em:  
horus.funarpen.com.br/consulta

Documento  assinado  eletronicamente  por: 
RENATO  JEFERSON  BOLZANI  -  CPF 
006.784.389-19,  com  certificado  digital 
ICP-Brasil,  conforme MP  nº 2.200-2/2001. 
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Substabelecimento  de  Procuração  bastante  que  faz: 

HELIO EDUARDO RICHTER,  em  favor  de:  ADRIANA 

DE PAULA BARATTO e OUTROS, na forma abaixo:

S/A/I/B/A/M  quantos o  presente  instrumento público de 

substabelecimento  de  procuração  bastante  virem  que, aos vinte e nove dias do mês 

de  julho do ano  de  dois  mil  e  vinte  e  um  (29/07/2021),  nesta cidade  de  Curitiba  - 

Capital  do  Estado  do  Paraná,  em  Cartório,  perante  mim  Escrevente  do  Tabelião, 

compareceu  como  outorgante  substabelecente:  HELIO  EDUARDO  RICHTER, 

brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  07/04/1971,  natural 

de  Curitiba/PR,  filho  de  HELIO  RICHTER e de  VILMA  MARIA  RICHTER,  portador  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.114.395-9/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 

849.018.539-53,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  23.960,  com  endereço  profissional  na 

Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade de Curitiba  -  Estado do  Paraná  - CEP: 

80.420-170,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "richter@copel.com"  e 

contato  telefônico  "41  99194-9918".  O  presente  é  reconhecido  pelos  documentos 

apresentados,  do  que  dou  fé.  Então,  pelo  presente e  nos  melhores  termos de direito, 

substabelece  como de  fato e  na  verdade  substabelecido  tem,  em  favor  de: ADRIANA 

DE PAULA BARATTO, brasileira,  casada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data 

de  24/01/1972,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filha  de  ZENOR  GONÇALVES  DE 

PAULA e  de  NEIVA CHAVES DE  PAULA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.062.352-1/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  982.134.829-72,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  21.844,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"adriana.baratto@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99996-6036";  e/ou  ADRIANA 

NOGUEIRA BARBOSA, brasileira,  solteira, maior e capaz, advogada, nascida em data 

de  28/04/1977,  natural de  Recife/PE,  filha de JOSÉ SOARES BARBOSA e de CLARA 

MÁRCIA  BARBOSA  NOGUEIRA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.412.333-7/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  029.502.979-00,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  35.284,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"adriana.nogueira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99706-2419";  e/ou 

ALESSANDRA  MARA  SILVEIRA  CORADASSI,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida  em  data  de  28/02/1976,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  JOÃO 

MARIA  SILVEIRA e de  ARIETE  SILVEIRA,  portadora da  Cédula de  Identidade  RG  nº 

6.121.173-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  022.520.439-89,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  27.137,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"alessandra.coradassi@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5310";  e/ou  ANA 

PAULA  VONSOWSKI  DA  COSTA  BISPO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida em data de 15/03/1989,  natural de  Curitiba/PR,  filha de PEDRO DE 

NORONHA  DA  COSTA  BISPO  e  de  MARIA  ELOISA  VONSOWSKI  DA  COSTA 

BISPO,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.910.631-0/SSP/PR,  inscrita  no 

CPF/MF sob  nº  076.452.129-26,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  70.166,  possuidora do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "ana.bispo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99231-0313";  e/ou  ANDREA PATRICIA  CEZARIO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida em data de 06/01/1976,  natural de  Curitiba/PR,  filha de  ROBERTO 

CEZARIO  e  de  JOSEFA  JOSEANE  FERREIRA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade 

RG  nº  7.123.019-8/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  032.555.999-62, registrada  na 
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OAB/PR  sob  nº  45.490,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"andrea.cezario@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99922-3174";  e/ou  ANGELA 

BEATRIZ ALCAIDE, brasileira,  divorciada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data 

de  08/07/1965,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ANGEL  GARCIA ALCAIDE e  de  ANA 

BRAUN  ALCAIDE,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  3.668.172-1/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  607.322.709-44,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  15.195, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "angela.alcaide@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99172-3750";  e/ou  ARIANE APARECIDA  AMARAL BEDIN,  brasileira, 

solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  10/05/1987,  natural  de 

Colorado/PR,  filha  de  LUIZ  VALTER  BEDIN  e  de  ANGÉLICA  AMARAL  BEDIN, 

portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.433.294-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF 

sob  nº  056.111.089-11, registrada  na OAB/PR sob  nº  56.000, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "ariane.bedin@copel.com" e  contato  telefônico "44 99941-3611"; 

e/ou  BRUNO FELIPE LECK, brasileiro,  solteiro, maior e  capaz, advogado, nascido em 

data  de  01/04/1986,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  JUAREZ  ANTONIO LECK  e  de 

ANGELA  MORI LECK,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  7.829.298-9/SSP/PR, 

inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  009.554.339-24,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  53.443, 

possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "bruno.leck@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99646-0292";  e/ou  CHRISSIE  DESIREE  LOPES  DA  SILVA  HIGINO, 

brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  10/10/1988,  natural 

de  Figueira/PR,  filha de  JAIME  HIGINO DOS  SANTOS e de BERNADETE LOPES DA 

SILVA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.801.236-2/SSP/PR,  inscrita  no 

CPF/MF sob  nº  064.136.669-86,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  57.955,  possuidora do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "chrissie.higino@copel.com"  e  contato  telefônico  "43 

98404-7875";  e/ou CLAUDIA CECILIA CAMACHO ROJAS, brasileira,  solteira, maior e 

capaz,  advogada, nascida em data de  31/05/1974,  natural da cidade de  Cochabamba, 

na  Bolívia,  filha  de  NESTOR  ANTENOR  CAMACHO  CALIZAYA  e  de  HILDA  ROJAS 

DE  CAMACHO,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.576.631-0/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  003.782.189-05,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  25.238, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "claudia.cecilia@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99198-2020";  e/ou  CRISTINA  KAKAWA,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em data de  01/07/1971,  natural de  Curitibanos/SC,  filha de 

MICHIO  KAKAWA  e  de  NIOE  KAKAWA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

8.226.051.5/SSP/SC,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  670.558.859-49,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  23.300,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"cristina.kakawa@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99153-6952";  e/ou  DANIELLE 

SIMÃO , brasileira, casada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data de  18/11/1984, 

natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filha  de  GILBERTO  SIMÃO  e  de  MARICLÉIA 

LEUZENSKI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.222.763-4/SSP/PR,  inscrita 

no  CPF/MF sob  nº  053.185.609-70,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  45.591,  possuidora 

do endereço  eletrônico de  e-mail:  "danielle.simao@copel.com" e  contato  telefônico "42 

99101-0313";  e/ou  DENISE  SCOPARO  PENITENTE,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  30/12/1967,  natural  de  Cambará/PR,  filha  de 

ALCEU  SCOPARO  e  de  MARCIA  CRISTINA  SALOMÃO  SCOPARO,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.168.290-6/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

577.469.409-78,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  17.104,  possuidora  do  endereço 
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eletrônico  de  e-mail:  "dscoparo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98884-6720"; 

e/ou  ERICK CARDOSO HASSELMANN MOTTER,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido  em  data  de  21/08/1986,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  ELOY 

HASSELMANN  MOTTER  JUNIOR  e  de  REGINA  CARDOSO  HASSELMANN 

MOTTER,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  8.791.110-1/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  059.083.599-80,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  57.105,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "erick.motter@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99107-6065";  e/ou  FABIOLA  MACHADO  MARQUES,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  17/03/1987,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de 

SERVULO  MARQUES  e  de  ANGELA  MARIA  MACHADO  MARQUES,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.611.133-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

060.277.809-32,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  58.541,  possuidora  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "fabiola.marques@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99171-7570";  e/ou  FABRÍCIO  FABIANI PEREIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de 16/05/1975,  natural de Caçador/SC,  filho de  ROGERIO 

MANOEL  PEREIRA e de  DIVA  FABIANI  PEREIRA,  portador da  Cédula de  Identidade 

RG  nº  297.232-9/SSP/SC,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  892.744.749-20,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  31.046,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"fabricio.pereira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99632-0703";  e/ou  FELIPE 

SANTOS RIBAS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

21/02/1984,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filho  de  ARIZON  BRAZ  RIBAS  e  de 

HELYNEZ  IZABEL  TAQUES  SANTOS  RIBAS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG 

nº  7.060.112-5/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  041.595.169-04,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  41.644,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"felipe.ribas@copel.com"  e  contato  telefônico  "42  99973-8009";  e/ou  FERNANDA 

CARLA  HENRIQUE  BUSETTI,  brasileira,  divorciada,  maior  e  capaz,  advogada, 

nascida  em  data  de  04/11/1980,  natural  de  Francisco  Beltrão/PR,  filha  de  ARI 

BUSETTI  e  de  VALDETE  HENRIQUE  BUSETTI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade 

RG  nº  7.742.218-8/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  028.711.399-03, registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  40.991,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"fernanda.busetti@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5674";  e/ou  GISELE 

DAIANA MACIEL,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

27/08/1981,  natural  de  Toledo/PR,  filha  de  CELSO  LUIS  ANTUNES  MACIEL  e  de 

ELOIZA  MASSOCHIN  MACIEL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.845.404-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  034.697.829-70,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  37.128,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"gisele.maciel@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99931-3669";  e/ou  GUILHERME 

MAXIMIANO ,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

31/08/1988,  natural  de  Jandaia do  Sul/PR,  filho de PEDRO  MAXIMIANO e de  MARIA 

ELVIRA CARDOSO DE  OLIVEIRA  MAXIMIANO, portador da Cédula de  Identidade RG 

nº  9.655.083-9/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  010.364.989-13,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  69.269,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"guilherme.maximiano@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99825-7652";  e/ou 

HULIANOR DE LAI, brasileiro, casado, maior e  capaz,  advogado, nascido em data de 

01/05/1979,  natural de  Palotina/PR,  filho de  e de ILSE DE  LAI,  portador da Cédula de 

Identidade  RG  nº  7.285.550-7/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  022.771.529-27, 
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registrado  na  OAB/PR  sob  nº  38.861,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"hulianor.lai@copel.com"  e  contato  telefônico "44 99802-1131"; e/ou JEFERSON LUIZ 

DE  LIMA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

05/08/1966,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filho de  SEBASTIÃO  ACIR  FIUZA DE  LIMA 

e  de  ANTONINHA  RIBEIRO  DE  LIMA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.128.805-1/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  490.228.309-34,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  21.967,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"jeferson@copel.com"  e  contato  telefônico  "42  98832-6063";  e/ou  JEFFERSON 

BRUNO PEREIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de 

19/02/1972,  natural de  Ourinhos/SP,  filho de  CLYNTON MAGALHÃES  PEREIRA e de 

IZOLINA  BRUNO,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.525.627-8/SSP/PR, 

inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  715.342.969-72,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  24.368, 

possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "jefferson.pereira@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99102-2377";  e/ou  JEFFERSON  CAMILO  DE  SIQUEIRA,  brasileiro, 

casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de  06/08/1983,  natural  de 

Curitiba/PR,  filho  de  CAMILO  DE  SIQUEIRA  e  de  BRONISLAVA  MIKOLAJESKI  DE 

SIQUEIRA,  portador  da  Cédula de  Identidade  RG  nº  8.286.363-0/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  048.242.439-71,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  45.614,  possuidor  do 

endereço  eletrônico de  e-mail:  "jefferson.siqueira@copel.com" e  contato  telefônico "41 

99900-3600";  e/ou  JOÃO  VICTOR  DIAS  FONTANA,  brasileiro,  que  declarou  ser 

solteiro,  maior  e  capaz,  sem  qualquer  vínculo  que  constitua  união  estável,  advogado, 

nascido  em  data  de  14/04/1988,  natural  de  Medianeira/PR,  filho  de  ADEMIR 

FONTANA  e de  NEUZA  FÁTIMA DIAS MACHADO,  portador da  Cédula de  Identidade 

RG  nº  8.009.991-6/SSP/PR,  inscrito  no CPF/MF sob  nº  066.518.389-54, registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  76.457,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"joao.fontana@copel.com"  e  contato  telefônico "45  3521-2738";  e/ou  JOSÉ MANOEL 

DOS  SANTOS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

17/06/1960,  natural  de  Sertanópolis/PR,  filho  de  JOSÉ  DOS  SANTOS  e  de  MARIA 

DOS  SANTOS,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  3.152.798-8/SSP/PR,  inscrito 

no CPF/MF sob  nº 362.307.909-04, registrado na OAB/PR sob  nº 15.640, possuidor do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "jmanoel.santos@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99286-5890";  e/ou  JOSE  ROBERTO  DOS  SANTOS  JUNIOR,  brasileiro,  divorciado, 

maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  07/08/1970,  natural de  Umuarama/PR, 

filho  de  JOSÉ  ROBERTO  DOS  SANTOS  e  de  EDNA  GUSMÃO  DOS  SANTOS, 

portador da Cédula de  Identidade  RG  nº  4.614.922-0/SSP/PR, inscrito  no CPF/MF sob 

nº  819.477.989-87,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  22.719,  possuidor  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "jroberto@copel.com" e  contato  telefônico "41 99943-0210";  e/ou 

JULIANA PERELLES,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data 

de 19/07/1975,  natural de  Curitiba/PR,  filha de JORGE PERELLES  FILHO e de  MARIA 

GRACY  PERELLES,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.607.851-6/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  024.443.299-61,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  29.226, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "juliana.perelles@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  3234  6652";  e/ou  KARLA  PATRICIA  POLLI  DE  SOUZA  XAVIER  DA 

SILVA,  brasileira,  casada,  maior e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  21/07/1979, 

natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  LUIZ  CARLOS  GONÇALVES  DE  SOUZA  e  de 

SIRLENE DA CONCEIÇÃO  POLLI DE  SOUZA, portadora da Cédula de  Identidade RG 
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nº  6.307.518-3/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  032.272.839-80,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  32.628,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"karla.patricia@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99197-3284";  e/ou  KARLLA 

MARIA  MARTINI,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

23/04/1977,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ANTONIO  CARLOS  MARTINI  e  de 

REGINA  MARIA  MARTINI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

6.390.684-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  018.951.959-26,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  33.079,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"karlla.martini@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99658-7537";  e/ou  LEONARDO 

SANTOS  BOMEDIANO  NOGUEIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em  data  de  10/10/1978,  natural  de  Londrina/PR,  filho  de  JOÃO  BOSCO 

BOMEDIANO  NOGUEIRA e  de  VILMA  SANTOS  BOMEDIANO  NOGUEIRA,  portador 

da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  8.791.110-1/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 

026.417.579-40,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  33.191,  possuidor  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "leonardo.nogueira@copel.com"  e  contato  telefônico  "43 

99976-9577";  e/ou  LUIS  ADOLFO  KUTAX,  brasileiro,  solteiro,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de 31/10/1966,  natural de Rio  Negro/PR,  filho de ADOLFO 

KUTAX  e  de  ALDA  KUTAX,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.208.290-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  654.063.119-72,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  44.476,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"luis.kutax@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98700-9120";  e/ou  LUIZ  CARLOS 

PROENÇA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

29/11/1960,  natural  de  Maria  Helena/PR,  filho  de  JOSÉ  PROENÇA  e  de  ODAIR 

SILVA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  1.700.049-7/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  322.075.069-91,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  27.096,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "proença@copel.com"  e  contato  telefônico  "44 

3293-5283"; e/ou MARA ANGELITA NESTOR FERREIRA, brasileira, divorciada, maior 

e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  10/12/0196,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de 

LUIZ  WUNDERVALD  FERREIRA  e  de  NITA  NISTOR  FERREIRA,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.191.044-5/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

635.466.049-20,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  19.605  possuidora  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "mara.ferreira@copel.com" e  contato  telefônico "41 99236-7201"; 

e/ou  MARCO  ANTONIO  DE  LUNA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em  data  de  03/03/1977,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  ANTONIO  CARLOS 

ALVES DE  LUNA e de  ANITA  PASCHOALINO,  portador da  Cédula de  Identidade  RG 

nº  5.955.636-3/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  020.730.699-08,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  34.590,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"marco.luna@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3331-4742";  e/ou  MAURICIO  DA 

SILVA MARTINS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

03/01/1972,  natural de Rio de  Janeiro/RJ,  filho de JOÃO  FRANCISCO  MARTINS e de 

FRANCISCA  MARIA DA  SILVA  MARTINS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.836.964-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  535.421.429-72,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  47.737,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"mauricio.martins@copel.com"  e  contato  telefônico  "43  3293-2283";  e/ou  NATALLY 

SOSSAI  REYS,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

16/02/1974,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  DENNY  REIS  e  de  HELANA  SOSSAI, 
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portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  5.196.880-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF 

sob  nº  922.488.459-87, registrada  na OAB/PR sob  nº  29.590, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "nattaly.reis@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99196-3733"; 

e/ou  NAYANE GUASTALA,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  03/06/1979,  natural  de  Campo  Mourão/PR,  filha  de  BENEDITO  ATÍLIO 

GUASTALA e de  TEREZA DE LOURDES DA SILVA GUASTALA, portadora da Cédula 

de  Identidade  RG  nº  7.662.055-5/SSP/PR, inscrita  no CPF/MF sob  nº  026.433.239-39, 

registrada  na  OAB/PR  sob  nº  39.206,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"nayane.guastala@copel.com"  e  contato  telefônico  "44  99978-7888";  e/ou  REGILDA 

MIRANDA  HEIL  FERRO,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  30/08/1967,  natural  de  Telêmaco  Borba/PR,  filha  de  ALFREDO  HEIL  e  de 

EDERZINA  MIRANDA  HEIL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

417.771-0/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  621.666.629-00, registrada  na OAB/PR 

sob  nº  18.742, possuidora do  endereço  eletrônico de  e-mail:  "regildaferro@copel.com" 

e  contato  telefônico  "45  99147-6327";  e/ou  REJANE  MARA  SAMPAIO  D’ALMEIDA, 

brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  12/04/1978,  natural 

de  Curitiba/PR,  filha  de  JOAQUIM  CARLOS  SILVA  D’ALMEIDA  e  de  MARIA 

UMBELINA  SAMPAIO  D’ALMEIDA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.986.941-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  028.079.359-66,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  32.641,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"rejane@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99912-4211";  e/ou  SERGIO  GOMES, 

brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  10/02/1973,  natural 

de  Blumenau/SC,  filho  de  JOÃO  CARLOS  GOMES  e  de  ELDÉCIA  DE  JESUS 

GOMES,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  199.284-2/SSP/SC,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  939.870.059-04,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  30.072,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "sergio.gomes@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

3230-9736";  e/ou  SERGIO  LOPES  MASSEDO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido  em  data  de  08/02/1960,  natural  de  Arapongas/PR,  filho  de  JOÃO 

GONÇALVES  MASSEDO  e  de  AMÉLIA  LOPES  MASSEDO,  portador  da  Cédula  de 

Identidade  RG  nº  2.197.360-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  366.717.709-72, 

registrado  na  OAB/PR  sob  nº  16.846,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sergio.massedo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99675  3791";  e/ou  SILVIA 

ASSUNÇÃO DAVET ALVES, brasileira, casada, maior e capaz, advogada, nascida em 

data de  23/06/1981,  natural de  Curitiba/PR,  filha de  LEVI DAVET ALVES e de  SILVIA 

LUCIA  ASSUNÇÃO  ALVES,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

6.333.262-3/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  005.981.849-29,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  36.394,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"silvia.davet@copel.com"  e  contato  telefônico "41  3331-4591";  e/ou  SILVIO RUBENS 

MEIRA  PRADO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

20/09/1958,  natural  de  Tupã/SP,  filho  de  ALCIDES  PRADO  PERES  e  de  JUDITH 

ALVES MEIRA, portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  8.514.307-8/SSP/PR, inscrito 

no CPF/MF sob  nº 827.223.318-53, registrado na OAB/PR sob  nº 19.071, possuidor do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "silvio.prado@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99918-7336";  e/ou  SIVONEI  MAURO  HASS,  brasileiro,  solteiro,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de  18/12/1973,  natural de Pato  Branco/PR,  filho de JOSÉ 

HASS  e  de  ILDE  SFOGGIA  HASS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
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4.963.941-4/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  822.889.419-87,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  33.683,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sivonei.hass@copel.com"  e  contato  telefônico "43  99605-1906";  e/ou  SONIA  MARIA 

PIMENTEL LOBO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

03/06/1982,  natural  de  Curitiba/PR,  filha de  ODÍLIO  ORTIGOZA  LOBO e de  REGINA 

MARIA  DE  LIMA  PIMENTEL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.304.138-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  038.814.199-93,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  39.614,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sonia.lobo@copel.com"  e  contato  telefônico "41 99932-9884";  e/ou THAIS MARQUES 

CAVALCANTI DE  BRITO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  04/07/1979,  natural  de  São  Paulo/SP,  filha  de  RUBENS  CAVALCANTI  DE 

BRITO  e  de  ISAURA  MARQUES  CAVALCANTI  DE  BRITO,  portadora  da  Cédula  de 

Identidade  RG  nº  36.865.335-3/SSP/SP,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  281.753.498-08, 

registrada  na  OAB/PR  sob  nº  68.411,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"thais.brito@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99102-0991";  e/ou  THAIS  YUMI 

ASSAKURA,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

16/07/1979,  natural  de  Cascavel/PR,  filha  de  ANTONIO  MINORU  ASHAKURA  e  de 

HUSACO  ASHAKURA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.593.468-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.682.569-19,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  54.137,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"thais.assakura@copel.com"  e  contato  telefônico  "45  98406-1570";  e/ou  THALITA 

FERREIRA DRAGO, brasileira,  solteira, maior e  capaz, advogada, nascida em data de 

30/03/1987,  natural de  Bauru/SP,  filha de  e de CARMEN  SILVIA  FERREIRA DRAGO, 

portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  44.221.723-7/SSP/SP,  inscrita  no CPF/MF 

sob  nº  358.475.268-06, registrada  na OAB/PR sob  nº  65.672, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "thalita.drago@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3331-2334"; 

e/ou  WELLINGTON  LINCOLN  SECO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em data de  25/05/1988,  natural de  Londrina/PR,  filho de  MARLON  ALBERTO 

SECO e de  CREIDELICE  BENETTI  MIRANDA,  portador da  Cédula de  Identidade  RG 

nº  9.009.617-6/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  008.725.649-59,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  57.557,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"wellington.seco@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98474-9817",  todos  com 

endereço  profissional  na  Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade  de  Curitiba  - 

Estado do Paraná - CEP: 80.420-170, COM RESERVA de iguais para si, PARTE DOS 

PODERES  que  lhes  foram  conferidos  por:  COPEL  DISTRIBUIÇÃO  S/A,  pessoa 

jurídica  de  direito  privado,  com  sede  na  cidade  de  Curitiba/PR,  na  Rua  José  Izidoro 

Biazetto  nº  158  -  Bloco  C,  Mossunguê,  CEP:  81.200-240  inscrita  no  CNPJ  sob  nº 

04.368.898/0001-06,  e  registrada  perante  a  JUCEPAR  sob  NIRE  nº  41300019282, 

através  do  instrumento  público  de  procuração  lavrado  às  folhas  nº  25,  do  livro  nº 

950-P,  em  data  de  30/04/2021,  nestas Notas,  podendo  neste  sentido  representá-los 

nos  seguintes  PODERES:  os  contidos  nas  cláusulas  "ad-judicia"  e  "extra judicia",  na 

forma  da  Lei  nº  8.906/94,  para,  em  conjunto  ou  separadamente,  representar  e 

defender  os  interesses  da  outorgante  em  qualquer  processo  administrativo  e/ou 

judicial,  perante  quaisquer  órgãos  judiciais  e  administrativos,  de  qualquer  esfera, 

municipal,  estadual  e  federal;  repartições  públicas,  autárquicas,  sociedades  de 

economia  mista,  empresas  públicas  federais,  estaduais  ou  municipais,  assinar  todo e 
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qualquer  documento destinado a tais processos; poderes especiais para assinar  termo 

de  nomeação de  bens à  penhora,  bem como,  confessar,  transigir,  desistir,  reconhecer 

a  procedência do pedido,  dar  quitações e  firmar  compromissos,  tudo  conforme NCO - 

Nível  de  Competência  540  da  Outorgante;  poderes  para  levantamento  de  valores 

depositados na Caixa Econômica Federal  e/ou Banco do Brasil  S/A. que  sejam objeto 

de  Alvarás  ou  outras  ordens  ou  autorizações  judiciais;  poderes  para  examinar,  fazer 

carga,  extrair cópias e  requerer certidões de processos judiciais  ou  administrativos em 

que  figure  a  outorgante  como  autora,  ré  ou  terceira  interessada,  representar  a 

outorgante  em  atos  de  imissão  na  posse;  nomear  prepostos  e  representantes  para, 

inclusive,  prestar  depoimento pessoal em ações  trabalhistas,  cíveis e criminais;  intervir 

em  processos  de  falência,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  habilitando  créditos; 

poderes para  requerer relatórios e certidões de  qualquer  natureza ou espécie,  inclusive 

relativas  à  regularidade  fiscal,  firmando os  respectivos  requerimentos  junto aos órgãos 

judiciais  e/ou  administrativos  mencionados,  incluindo,  porém  não  se  limitando,  à 

Secretaria  de  Segurança  Pública,  ao  Banco  Central  do  Brasil,  Banco  do  Brasil  S/A, 

Caixa  Econômica  Federal,  Tribunal  de  Contas,  Cartórios  de  Registros  Públicos, 

Tabelionatos,  Secretaria  da  Receita  Federal,  à  Procuradoria  Geral  da  Fazenda 

Nacional,  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social  -  INSS,  à  Secretaria  da  Receita 

Previdenciária,  ao  PROCON, SERASA,  quaisquer  Prefeituras  Municipais  ou  quaisquer 

outros  órgãos  ou empresas  públicas  e/ou  privadas;  cadastrar  senhas  nos sistemas da 

Receita  Federal  do  Brasil  e  Secretaria  da  Receita  Previdenciária;  requerer  e  retirar 

certidões  ou  relatórios  de débitos  tributários  ou  de  outra  natureza,  incidente  sobre  os 

imóveis  desapropriados  e/ou  instituídos  por  servidão  de  passagem,  junto  aos  órgãos 

municipais,  estaduais  e  federais,  a  fim  de  serem  cumpridas  as  exigências  do Código 

de  Normas  da  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Estado  do  Paraná;  e  praticarem, 

finalmente,  podendo  assinar  em conjunto ou  isoladamente,  todos  os  demais  atos 

necessários  e  indispensáveis  ao  fiel  e  cabal  desempenho  do  presente  mandato, 

podendo  praticar  os  atos  que  lhe  foram  autorizados  e  em  direito  permitidos  para  o 

perfeito  e  cabal  desempenho  do  presente,  exceto  substabelecer.  O  presente 

mandato  judicial  é  por  prazo  indeterminado  e  os  poderes  para  representação 

"ad-negotia" da sociedade são conferidos até data de  31/12/2022, nos termos do 

artigo  144,  parágrafo  único  da  Lei  6.404  de  15  de dezembro  de  1976.  Emitida  a 

Guia  de  Funrejus  sob  nº  14000000007133227-3,  no  valor  de  R$  47,33  (quarenta  e 

sete  reais  e  trinta  e  três  centavos),  recolhido  em  data  de  29/07/2021.  Protocolado 

nesta  data  sob  nº  03737/2021.  E,  de  como  assim  foi  dito,  do  que  dou  fé,  lavrei  o 

presente  instrumento, por me ser pedido,  que após lido e achado  conforme, foi aceito, 

outorgado e assinado perante mim,  (SINAL  PÚBLICO), ESCREVENTE, que o digitei. E 

eu,  Daniel  Driessen  Junior,  Tabelião,  o  subscrevi.  Emolumentos  (R$ 189,79  =  874,62 

VRC).  Selo  Digital  FUNARPEN  (R$  1,60).  ISSQN  (R$  7,59).  FUNDEP  (R$  9,49). 

FUNREJUS  (R$ 47,44). VRC (1 VRC = R$ 0,193).  (a.a.)  HELIO EDUARDO  RICHTER. 

Nada mais.  Trasladada em seguida,  conforme e  tudo com o original, a  qual me reporto 

e dou fé.
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Procuração  bastante  que  faz:  COPEL  GERAÇÃO  E 
TRANSMISSÃO S/A,  em  favor  de:  HELIO EDUARDO 
RICHTER e OUTROS, na forma abaixo:

S/A/I/B/A/M  quantos o  presente  instrumento público de 
procuração  virem  que, aos  trinta dias do mês de  abril do ano de dois  mil e vinte e 
um (30/04/2021),  nesta cidade de Curitiba - Capital do Estado do  Paraná, em Cartório, 
perante  mim  Escrevente  do  Tabelião,  compareceu  como  outorgante:  COPEL 
GERAÇÃO  E  TRANSMISSÃO  S/A,  sociedade  anônima  fechada,  subsidiária  integral 
da  COMPANHIA PARANAENSE DE  ENERGIA - COPEL,  inscrita  no CNPJ/MF sob  nº 
04.370.282/0001-70 e registrada  perante a JUCEPAR sob  NIRE  nº 41300019240, com 
sede à  Rua José  Izidoro  Biazetto  nº  158  -  Bloco A  -  Bairro  Mossunguê,  nesta cidade 
de Curitiba/PR - CEP: 81.200-240, por seu Diretor  Geral: MOACIR CARLOS BERTOL, 
brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  engenheiro  eletricista,  nascido  em  data  de 
18/09/1952,  natural  de  Pato  Branco/PR,  filho  de  LAURO  BERTOL  e  de  ELVIRA 
GALERA  BERTOL,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  7003939464/SSP/RS, 
inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  171.720.479-15,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de 
e-mail:  "procuracao.publica@copel.com"  e  contato  telefônico:  "41  3234-6166";  e  por 
seu  Diretor  Jurídico  e  de  Relações  Institucionais:  EDUARDO  VIEIRA  DE  SOUZA 
BARBOSA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 
03/10/1982,  natural de  Curitiba/PR,  filho de  JURACI BARBOSA  SOBRINHO e  MARIA 
CRISTINA  VIEIRA DE  SOUZA  BARBOSA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
6.214.620-6/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  039.173.619-14,  possuidor  do 
endereço  eletrônico  de  e-mail:  "procuracao.publica@copel.com"  e  contato  telefônico: 
"41  3234-6166",  ambos  com  endereço  profissional  à  Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800  - 
Bairro  Batel,  nesta  cidade  de  Curitiba/PR,  em  conformidade  com  os  ATOS 
CONSTITUTIVOS  e  CERTIDÃO  SIMPLIFICADA,  emitida  aos  12/04/2021,  que  me 
foram  apresentados e ficam arquivados  nestas  Notas sob  nº 102, da pasta  nº 220-CS. 
O  presente é  reconhecido pelos  documentos  apresentados do  que  dou  fé.  E, por  este 
instrumento,  e  nos  melhores  termos  de  direito,  nomeia  e  constituI  seus  bastante 
procuradores:  1)  HELIO  EDUARDO  RICHTER,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 
advogado,  nascido  em  data  de  07/04/1971,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  HELIO 
RICHTER  e  de  VILMA  MARIA  RICHTER,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
4.114.395-9/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  849.018.539-53,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  23.960,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"richter@copel.com"  e  contato  telefônico "41 99194-9918";  2) ADRIANO MATTOS DA 
COSTA RANCIARO, brasileiro, casado, maior e  capaz, advogado, nascido em data de 
08/12/1972,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  ELIO  ANÍBAL  RANCIARO  e  de  ELIANA 
MATTOS  DA  COSTA  RANCIARO,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
4.937.993-5/SSP/PR/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  718.779.329-49,  registrado 
na  OAB/PR  sob  nº  25.008,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"adriano@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99112-8447";  3)  DAIANE  MEDINO 
WOTKOSKI,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 
23/08/1985,  natural de  Cruzeiro do  Oeste/PR,  filha de  WILSON  MEDINO DA SILVA e 
de  JOVILDE  MARIA  QUEIROZ DA  SILVA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
7.929.395-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  045.471.089-51,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  47.106,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"daiane.silva@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3234-6616";  4)  EVERTON  LUIZ 
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SZYCHTA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 
13/11/1987,  natural de  Curitiba/PR,  filho de JOÃO  LUIZ  SZYCHTA e de  RITA SPACKI 
SZYCHTA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.111.763-0/SSP/PR,  inscrito  no 
CPF/MF sob  nº  065.149.519-96,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  55.165,  possuidor  do 
endereço  eletrônico  de  e-mail:  "everton.szychta@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 
3331-3163";  5)  FABIOLA  MARTINI  SIBUT,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 
advogada,  nascida  em  data  de  30/07/1984,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ALTAIR 
ALBERTO  MARTINI  e  de  CLAIRE  DE  JESUS  MARTINI,  portadora  da  Cédula  de 
Identidade  RG  nº  7.719.317-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  044.173.029-95, 
registrado  na  OAB/PR  sob  nº  44.877,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"fabiola.sibut@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98824-1148";  6)  MICHELE 
SUCKOW LOSS,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 
02/06/1979,  natural de  Curitiba/PR,  filha de WALDEMAR JOSÉ SUCKOW e de  MARIA 
BERNADETE  SCHEUER  SUCKOW,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
9.482.180-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.470.919-88,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  32.678,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"michele.loss@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3234-6247";  7)  PATRICIA 
DITTRICH FERREIRA DINIZ, brasileira, casada, maior e capaz, advogada, nascida em 
data de 02/09/1980,  natural de  Curitiba/PR,  filha de  ELIZEU SANTOS  FERREIRA e de 
ROSEMERI  VIEIRA  DITTRICH  FERREIRA,  portadora da  Cédula de  Identidade  RG  nº 
7.131.122-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  032.791.579-00,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  36.481,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"patrícia.ferreira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99917-3909";  8)  RENATA 
CAROLINE TALEVI  DA COSTA,  brasileira,  divorciada,  maior  e  capaz,  sem  qualquer 
vínculo  que  constitua  união  estável, advogada, nascida em data de 12/04/1982,  natural 
de  Curitiba/PR,  filha  de  MARLEI  SILVA  DA  COSTA  e  de  CLAUDETE  APARECIDA 
TALEVI  COSTA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  7.142.861-3/SSP/PR, 
inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  036.661.499-10,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  39.849, 
possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "renata.talevi@copel.com"  e  contato 
telefônico  "43 99186-0106"; 9) RONALDO JOSE E SILVA, brasileiro,  que  declarou ser 
solteiro,  maior  e  capaz,  sem  qualquer  vínculo  que  constitua  união  estável,  advogado, 
nascido  em  data  de  14/02/1974,  natural  de  São  Miguel  do  Iguaçu/PR,  filho  de 
ANTONIO  DE  SOUZA  e  de  SILVA  E  CACILDA DE  MORAES  E  SILVA,  portador  da 
Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.407.277-3/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 
789.091.719-87,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  31.486,  possuidor  do  endereço 
eletrônico  de  e-mail:  "ronaldo.jose@copel.com"  e  contato  telefônico "45 98811-3201"; 
10)  TALITA  COSTA  REBELLO  BARBOSA,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 
advogada,  nascida  em  data  de  01/12/1980,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  JOÃO 
BOSCO  REBELLO  e  de  ROSÁLIA  DE  JESUS  COSTA,  portadora  da  Cédula  de 
Identidade  RG  nº  7.868.685-5/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.653.359-31, 
registrado  na  OAB/PR  sob  nº  38.375,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"talita.rebello@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5498";  11)  WALTER 
GUANDALINI JÚNIOR, brasileiro, casado, maior e  capaz,  advogado, nascido em data 
de  01/04/1981,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  WALTER  GUANDALINI  NETO  e  de 
MARIA  DE  FÁTIMA SOARES  GUANDALINI,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº 
6.619.135-4/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  029.951.479-08,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  37.943,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"walter.guandalini@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99909-9883";  12) 
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ALDEBARAN ROCHA  FARIA  NETO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 
nascido  em  data  de  29/12/1979,  natural  de  Guarapuava/PR,  filho  de  JOÃO CARLOS 
LEÃO  FARIA  e  de  NELSIMARA  DANTAS  FARIA,  portador  da  Cédula  de  Identidade 
RG  nº  6.846.106-5/SSP/PR,  inscrito  no CPF/MF sob  nº  028.015.109-80, registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  35.676,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"aldebaran.neto@copel.com"  e  contato  telefônico "42 3621-5721", todos com endereço 
profissional  na  Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade de Curitiba  -  Estado do 
Paraná - CEP: 80.420-170, aos quais  confere amplos e gerais PODERES,  inclusive os 
contidos  nas  cláusulas "ad-judicia" e "extra judicia",  na  forma da Lei  nº  8.906/94,  para, 
em conjunto ou separadamente,  representar e  defender os  interesses da  outorgante 
em  qualquer processo  administrativo  e/ou  judicial,  perante  quaisquer órgãos judiciais e 
administrativos,  de  qualquer  esfera,  municipal,  estadual e  federal; repartições  públicas, 
autárquicas,  sociedades de economia  mista, empresas públicas federais,  estaduais  ou 
municipais,  assinar  todo  e  qualquer  documento  destinado  a  tais  processos;  poderes 
especiais  para  assinar  termo  de  nomeação  de  bens  à  penhora,  receber  citações, 
notificações  e  intimações,  bem  como,  confessar,  transigir,  desistir,  reconhecer  a 
procedência  do  pedido,  dar  quitações  e  firmar  compromissos,  tudo  conforme  NCO  - 
Nível  de  Competência  540  da  Outorgante;  poderes  para  levantamento  de  valores 
depositados na Caixa Econômica Federal  e/ou Banco do Brasil  S/A. que  sejam objeto 
de  Alvarás  ou  outras  ordens  ou  autorizações  judiciais;  poderes  para  examinar,  fazer 
carga,  extrair cópias e  requerer certidões de processos judiciais  ou  administrativos em 
que  figure  a  outorgante  como  autora,  ré  ou  terceira  interessada,  representar  a 
outorgante  em  atos  de  imissão  na  posse;  nomear  prepostos  e  representantes  para, 
inclusive,  prestar  depoimento pessoal em ações  trabalhistas,  cíveis e criminais;  intervir 
em  processos  de  falência,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  habilitando  créditos; 
poderes para  requerer relatórios e certidões de  qualquer  natureza ou espécie,  inclusive 
relativas  à  regularidade  fiscal,  firmando os  respectivos  requerimentos  junto aos órgãos 
judiciais  e/ou  administrativos  mencionados,  incluindo,  porém  não  se  limitando,  à 
Secretaria  de  Segurança  Pública,  ao  Banco  Central  do  Brasil,  Banco  do  Brasil  S/A, 
Caixa  Econômica  Federal,  Tribunal  de  Contas,  Cartórios  de  Registros  Públicos, 
Tabelionatos,  Secretaria  da  Receita  Federal,  à  Procuradoria  Geral  da  Fazenda 
Nacional,  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social  -  INSS,  à  Secretaria  da  Receita 
Previdenciária,  ao  PROCON, SERASA,  quaisquer  Prefeituras  Municipais  ou  quaisquer 
outros  órgãos  ou empresas  públicas  e/ou  privadas;  cadastrar  senhas  nos sistemas da 
Receita  Federal  do  Brasil  e  Secretaria  da  Receita  Previdenciária;  requerer  e  retirar 
certidões  ou  relatórios  de débitos  tributários  ou  de  outra  natureza,  incidente  sobre  os 
imóveis  desapropriados  e/ou  instituídos  por  servidão  de  passagem,  junto  aos  órgãos 
municipais,  estaduais  e  federais,  a  fim  de  serem  cumpridas  as  exigências  do Código 
de  Normas  da  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Estado  do  Paraná;  e  praticarem, 
finalmente,  todos  os  demais  atos  necessários  e  indispensáveis  ao  fiel  e  cabal 
desempenho  do  presente  mandato.  Podendo  inclusive  substabelecer.  A 
Outorgante  declara,  através  de  seus  diretores,  ter  sido  alertada  da 
responsabilidade  civil  e  criminal  pelos  elementos  declaratórios  e  da 
autenticidade dos documentos fornecidos por ela, constantes neste instrumento, 
e que após a sua  assinatura, são  inalteráveis, isentando esta serventia de todas 
as responsabilidades  decorrentes.  Pela  outorgante,  me  foi  dito  através de seus 
diretores  que  o  presente  mandato  judicial  é  por  prazo  indeterminado  e  os 
poderes para  representação  “ad-negotia”  da sociedade são  conferidos  até  data 
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de  31/12/2022,  nos  termos do  artigo  144,  parágrafo único da  Lei  6.404 de  15 de 
dezembro de  1976.  .  O  presente  instrumento  é  válido  por  tempo  indeterminado. 
(Lavrada  sob  minuta). Emitida a  Guia de Funrejus sob nº 14000000006817503-0,  no 
valor  de  R$  26,81  (vinte  e seis  reais  e  oitenta  e  um  centavos),  recolhido  em  data  de 
30/04/2021.  Protocolado  nesta data sob  nº  02020/2021.  E, de como assim foi  dito, do 
que  dou  fé,  lavrei  o  presente  instrumento,  por  me ser pedido,  que após lido e  achado 
conforme,  foi  aceito,  outorgado  e  assinado  perante  mim,  (SINAL  PÚBLICO), 
ESCREVENTE,  que  o  digitei.  E  eu,  Daniel  Driessen  Junior,  Tabelião,  o  subscrevi. 
Emolumentos  (R$  107,33  =  494,62  VRC).  Selo Digital  FUNARPEN  (R$  1,60).  ISSQN 
(R$  4,29).  FUNDEP  (R$  5,36).  FUNREJUS  (R$  26,83).  VRC  (1  VRC  =  R$  0,193). 
(a.a.)  MOACIR CARLOS  BERTOL,  EDUARDO  VIEIRA DE  SOUZA BARBOSA.  Nada 
mais.  Trasladada em seguida,  conforme e  tudo com o original, a  qual me reporto e dou 
fé.

FUNARPEN  

SELO DIGITAL  
0183864PRAA00000002365214  

Consulte em:  
horus.funarpen.com.br/consulta

Documento  assinado  eletronicamente  por: 
RENATO  JEFERSON  BOLZANI  -  CPF 
006.784.389-19,  com  certificado  digital 
ICP-Brasil,  conforme MP  nº 2.200-2/2001. 
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Substabelecimento  de  Procuração  bastante  que  faz: 

HELIO EDUARDO RICHTER,  em  favor  de:  ADRIANA 

DE PAULA BARATTO e OUTROS, na forma abaixo:

S/A/I/B/A/M  quantos o  presente  instrumento público de 

substabelecimento  de  procuração  bastante  virem  que, aos vinte e nove dias do mês 

de  julho do ano  de  dois  mil  e  vinte  e  um  (29/07/2021),  nesta cidade  de  Curitiba  - 

Capital  do  Estado  do  Paraná,  em  Cartório,  perante  mim  Escrevente  do  Tabelião, 

compareceu  como  outorgante  substabelecente:  HELIO  EDUARDO  RICHTER, 

brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  07/04/1971,  natural 

de  Curitiba/PR,  filho  de  HELIO  RICHTER e de  VILMA  MARIA  RICHTER,  portador  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.114.395-9/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 

849.018.539-53,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  23.960,  com  endereço  profissional  na 

Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade de Curitiba  -  Estado do  Paraná  - CEP: 

80.420-170,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "richter@copel.com"  e 

contato  telefônico  "41  99194-9918".  O  presente  é  reconhecido  pelos  documentos 

apresentados,  do  que  dou  fé.  Então,  pelo  presente e  nos  melhores  termos de direito, 

substabelece  como de  fato e  na  verdade  substabelecido  tem,  em  favor  de: ADRIANA 

DE PAULA BARATTO, brasileira,  casada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data 

de  24/01/1972,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filha  de  ZENOR  GONÇALVES  DE 

PAULA e  de  NEIVA CHAVES DE  PAULA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.062.352-1/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  982.134.829-72,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  21.844,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"adriana.baratto@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99996-6036";  e/ou  ADRIANA 

NOGUEIRA BARBOSA, brasileira,  solteira, maior e capaz, advogada, nascida em data 

de  28/04/1977,  natural de  Recife/PE,  filha de JOSÉ SOARES BARBOSA e de CLARA 

MÁRCIA  BARBOSA  NOGUEIRA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.412.333-7/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  029.502.979-00,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  35.284,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"adriana.nogueira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99706-2419";  e/ou 

ALESSANDRA  MARA  SILVEIRA  CORADASSI,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida  em  data  de  28/02/1976,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  JOÃO 

MARIA  SILVEIRA e de  ARIETE  SILVEIRA,  portadora da  Cédula de  Identidade  RG  nº 

6.121.173-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  022.520.439-89,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  27.137,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"alessandra.coradassi@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5310";  e/ou  ANA 

PAULA  VONSOWSKI  DA  COSTA  BISPO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida em data de 15/03/1989,  natural de  Curitiba/PR,  filha de PEDRO DE 

NORONHA  DA  COSTA  BISPO  e  de  MARIA  ELOISA  VONSOWSKI  DA  COSTA 

BISPO,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.910.631-0/SSP/PR,  inscrita  no 

CPF/MF sob  nº  076.452.129-26,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  70.166,  possuidora do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "ana.bispo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99231-0313";  e/ou  ANDREA PATRICIA  CEZARIO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida em data de 06/01/1976,  natural de  Curitiba/PR,  filha de  ROBERTO 

CEZARIO  e  de  JOSEFA  JOSEANE  FERREIRA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade 

RG  nº  7.123.019-8/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  032.555.999-62, registrada  na 
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OAB/PR  sob  nº  45.490,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"andrea.cezario@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99922-3174";  e/ou  ANGELA 

BEATRIZ ALCAIDE, brasileira,  divorciada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data 

de  08/07/1965,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ANGEL  GARCIA ALCAIDE e  de  ANA 

BRAUN  ALCAIDE,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  3.668.172-1/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  607.322.709-44,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  15.195, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "angela.alcaide@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99172-3750";  e/ou  ARIANE APARECIDA  AMARAL BEDIN,  brasileira, 

solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  10/05/1987,  natural  de 

Colorado/PR,  filha  de  LUIZ  VALTER  BEDIN  e  de  ANGÉLICA  AMARAL  BEDIN, 

portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.433.294-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF 

sob  nº  056.111.089-11, registrada  na OAB/PR sob  nº  56.000, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "ariane.bedin@copel.com" e  contato  telefônico "44 99941-3611"; 

e/ou  BRUNO FELIPE LECK, brasileiro,  solteiro, maior e  capaz, advogado, nascido em 

data  de  01/04/1986,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  JUAREZ  ANTONIO LECK  e  de 

ANGELA  MORI LECK,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  7.829.298-9/SSP/PR, 

inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  009.554.339-24,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  53.443, 

possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "bruno.leck@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99646-0292";  e/ou  CHRISSIE  DESIREE  LOPES  DA  SILVA  HIGINO, 

brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  10/10/1988,  natural 

de  Figueira/PR,  filha de  JAIME  HIGINO DOS  SANTOS e de BERNADETE LOPES DA 

SILVA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.801.236-2/SSP/PR,  inscrita  no 

CPF/MF sob  nº  064.136.669-86,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  57.955,  possuidora do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "chrissie.higino@copel.com"  e  contato  telefônico  "43 

98404-7875";  e/ou CLAUDIA CECILIA CAMACHO ROJAS, brasileira,  solteira, maior e 

capaz,  advogada, nascida em data de  31/05/1974,  natural da cidade de  Cochabamba, 

na  Bolívia,  filha  de  NESTOR  ANTENOR  CAMACHO  CALIZAYA  e  de  HILDA  ROJAS 

DE  CAMACHO,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.576.631-0/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  003.782.189-05,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  25.238, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "claudia.cecilia@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99198-2020";  e/ou  CRISTINA  KAKAWA,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em data de  01/07/1971,  natural de  Curitibanos/SC,  filha de 

MICHIO  KAKAWA  e  de  NIOE  KAKAWA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

8.226.051.5/SSP/SC,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  670.558.859-49,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  23.300,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"cristina.kakawa@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99153-6952";  e/ou  DANIELLE 

SIMÃO , brasileira, casada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data de  18/11/1984, 

natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filha  de  GILBERTO  SIMÃO  e  de  MARICLÉIA 

LEUZENSKI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.222.763-4/SSP/PR,  inscrita 

no  CPF/MF sob  nº  053.185.609-70,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  45.591,  possuidora 

do endereço  eletrônico de  e-mail:  "danielle.simao@copel.com" e  contato  telefônico "42 

99101-0313";  e/ou  DENISE  SCOPARO  PENITENTE,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  30/12/1967,  natural  de  Cambará/PR,  filha  de 

ALCEU  SCOPARO  e  de  MARCIA  CRISTINA  SALOMÃO  SCOPARO,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.168.290-6/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

577.469.409-78,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  17.104,  possuidora  do  endereço 
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eletrônico  de  e-mail:  "dscoparo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98884-6720"; 

e/ou  ERICK CARDOSO HASSELMANN MOTTER,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido  em  data  de  21/08/1986,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  ELOY 

HASSELMANN  MOTTER  JUNIOR  e  de  REGINA  CARDOSO  HASSELMANN 

MOTTER,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  8.791.110-1/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  059.083.599-80,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  57.105,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "erick.motter@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99107-6065";  e/ou  FABIOLA  MACHADO  MARQUES,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  17/03/1987,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de 

SERVULO  MARQUES  e  de  ANGELA  MARIA  MACHADO  MARQUES,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.611.133-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

060.277.809-32,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  58.541,  possuidora  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "fabiola.marques@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99171-7570";  e/ou  FABRÍCIO  FABIANI PEREIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de 16/05/1975,  natural de Caçador/SC,  filho de  ROGERIO 

MANOEL  PEREIRA e de  DIVA  FABIANI  PEREIRA,  portador da  Cédula de  Identidade 

RG  nº  297.232-9/SSP/SC,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  892.744.749-20,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  31.046,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"fabricio.pereira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99632-0703";  e/ou  FELIPE 

SANTOS RIBAS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

21/02/1984,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filho  de  ARIZON  BRAZ  RIBAS  e  de 

HELYNEZ  IZABEL  TAQUES  SANTOS  RIBAS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG 

nº  7.060.112-5/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  041.595.169-04,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  41.644,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"felipe.ribas@copel.com"  e  contato  telefônico  "42  99973-8009";  e/ou  FERNANDA 

CARLA  HENRIQUE  BUSETTI,  brasileira,  divorciada,  maior  e  capaz,  advogada, 

nascida  em  data  de  04/11/1980,  natural  de  Francisco  Beltrão/PR,  filha  de  ARI 

BUSETTI  e  de  VALDETE  HENRIQUE  BUSETTI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade 

RG  nº  7.742.218-8/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  028.711.399-03, registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  40.991,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"fernanda.busetti@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5674";  e/ou  GISELE 

DAIANA MACIEL,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

27/08/1981,  natural  de  Toledo/PR,  filha  de  CELSO  LUIS  ANTUNES  MACIEL  e  de 

ELOIZA  MASSOCHIN  MACIEL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.845.404-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  034.697.829-70,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  37.128,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"gisele.maciel@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99931-3669";  e/ou  GUILHERME 

MAXIMIANO ,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

31/08/1988,  natural  de  Jandaia do  Sul/PR,  filho de PEDRO  MAXIMIANO e de  MARIA 

ELVIRA CARDOSO DE  OLIVEIRA  MAXIMIANO, portador da Cédula de  Identidade RG 

nº  9.655.083-9/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  010.364.989-13,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  69.269,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"guilherme.maximiano@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99825-7652";  e/ou 

HULIANOR DE LAI, brasileiro, casado, maior e  capaz,  advogado, nascido em data de 

01/05/1979,  natural de  Palotina/PR,  filho de  e de ILSE DE  LAI,  portador da Cédula de 

Identidade  RG  nº  7.285.550-7/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  022.771.529-27, 
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registrado  na  OAB/PR  sob  nº  38.861,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"hulianor.lai@copel.com"  e  contato  telefônico "44 99802-1131"; e/ou JEFERSON LUIZ 

DE  LIMA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

05/08/1966,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filho de  SEBASTIÃO  ACIR  FIUZA DE  LIMA 

e  de  ANTONINHA  RIBEIRO  DE  LIMA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.128.805-1/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  490.228.309-34,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  21.967,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"jeferson@copel.com"  e  contato  telefônico  "42  98832-6063";  e/ou  JEFFERSON 

BRUNO PEREIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de 

19/02/1972,  natural de  Ourinhos/SP,  filho de  CLYNTON MAGALHÃES  PEREIRA e de 

IZOLINA  BRUNO,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.525.627-8/SSP/PR, 

inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  715.342.969-72,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  24.368, 

possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "jefferson.pereira@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99102-2377";  e/ou  JEFFERSON  CAMILO  DE  SIQUEIRA,  brasileiro, 

casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de  06/08/1983,  natural  de 

Curitiba/PR,  filho  de  CAMILO  DE  SIQUEIRA  e  de  BRONISLAVA  MIKOLAJESKI  DE 

SIQUEIRA,  portador  da  Cédula de  Identidade  RG  nº  8.286.363-0/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  048.242.439-71,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  45.614,  possuidor  do 

endereço  eletrônico de  e-mail:  "jefferson.siqueira@copel.com" e  contato  telefônico "41 

99900-3600";  e/ou  JOÃO  VICTOR  DIAS  FONTANA,  brasileiro,  que  declarou  ser 

solteiro,  maior  e  capaz,  sem  qualquer  vínculo  que  constitua  união  estável,  advogado, 

nascido  em  data  de  14/04/1988,  natural  de  Medianeira/PR,  filho  de  ADEMIR 

FONTANA  e de  NEUZA  FÁTIMA DIAS MACHADO,  portador da  Cédula de  Identidade 

RG  nº  8.009.991-6/SSP/PR,  inscrito  no CPF/MF sob  nº  066.518.389-54, registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  76.457,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"joao.fontana@copel.com"  e  contato  telefônico "45  3521-2738";  e/ou  JOSÉ MANOEL 

DOS  SANTOS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

17/06/1960,  natural  de  Sertanópolis/PR,  filho  de  JOSÉ  DOS  SANTOS  e  de  MARIA 

DOS  SANTOS,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  3.152.798-8/SSP/PR,  inscrito 

no CPF/MF sob  nº 362.307.909-04, registrado na OAB/PR sob  nº 15.640, possuidor do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "jmanoel.santos@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99286-5890";  e/ou  JOSE  ROBERTO  DOS  SANTOS  JUNIOR,  brasileiro,  divorciado, 

maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  07/08/1970,  natural de  Umuarama/PR, 

filho  de  JOSÉ  ROBERTO  DOS  SANTOS  e  de  EDNA  GUSMÃO  DOS  SANTOS, 

portador da Cédula de  Identidade  RG  nº  4.614.922-0/SSP/PR, inscrito  no CPF/MF sob 

nº  819.477.989-87,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  22.719,  possuidor  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "jroberto@copel.com" e  contato  telefônico "41 99943-0210";  e/ou 

JULIANA PERELLES,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data 

de 19/07/1975,  natural de  Curitiba/PR,  filha de JORGE PERELLES  FILHO e de  MARIA 

GRACY  PERELLES,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.607.851-6/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  024.443.299-61,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  29.226, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "juliana.perelles@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  3234  6652";  e/ou  KARLA  PATRICIA  POLLI  DE  SOUZA  XAVIER  DA 

SILVA,  brasileira,  casada,  maior e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  21/07/1979, 

natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  LUIZ  CARLOS  GONÇALVES  DE  SOUZA  e  de 

SIRLENE DA CONCEIÇÃO  POLLI DE  SOUZA, portadora da Cédula de  Identidade RG 
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nº  6.307.518-3/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  032.272.839-80,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  32.628,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"karla.patricia@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99197-3284";  e/ou  KARLLA 

MARIA  MARTINI,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

23/04/1977,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ANTONIO  CARLOS  MARTINI  e  de 

REGINA  MARIA  MARTINI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

6.390.684-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  018.951.959-26,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  33.079,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"karlla.martini@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99658-7537";  e/ou  LEONARDO 

SANTOS  BOMEDIANO  NOGUEIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em  data  de  10/10/1978,  natural  de  Londrina/PR,  filho  de  JOÃO  BOSCO 

BOMEDIANO  NOGUEIRA e  de  VILMA  SANTOS  BOMEDIANO  NOGUEIRA,  portador 

da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  8.791.110-1/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 

026.417.579-40,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  33.191,  possuidor  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "leonardo.nogueira@copel.com"  e  contato  telefônico  "43 

99976-9577";  e/ou  LUIS  ADOLFO  KUTAX,  brasileiro,  solteiro,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de 31/10/1966,  natural de Rio  Negro/PR,  filho de ADOLFO 

KUTAX  e  de  ALDA  KUTAX,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.208.290-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  654.063.119-72,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  44.476,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"luis.kutax@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98700-9120";  e/ou  LUIZ  CARLOS 

PROENÇA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

29/11/1960,  natural  de  Maria  Helena/PR,  filho  de  JOSÉ  PROENÇA  e  de  ODAIR 

SILVA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  1.700.049-7/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  322.075.069-91,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  27.096,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "proença@copel.com"  e  contato  telefônico  "44 

3293-5283"; e/ou MARA ANGELITA NESTOR FERREIRA, brasileira, divorciada, maior 

e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  10/12/0196,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de 

LUIZ  WUNDERVALD  FERREIRA  e  de  NITA  NISTOR  FERREIRA,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.191.044-5/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

635.466.049-20,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  19.605  possuidora  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "mara.ferreira@copel.com" e  contato  telefônico "41 99236-7201"; 

e/ou  MARCO  ANTONIO  DE  LUNA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em  data  de  03/03/1977,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  ANTONIO  CARLOS 

ALVES DE  LUNA e de  ANITA  PASCHOALINO,  portador da  Cédula de  Identidade  RG 

nº  5.955.636-3/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  020.730.699-08,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  34.590,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"marco.luna@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3331-4742";  e/ou  MAURICIO  DA 

SILVA MARTINS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

03/01/1972,  natural de Rio de  Janeiro/RJ,  filho de JOÃO  FRANCISCO  MARTINS e de 

FRANCISCA  MARIA DA  SILVA  MARTINS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.836.964-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  535.421.429-72,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  47.737,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"mauricio.martins@copel.com"  e  contato  telefônico  "43  3293-2283";  e/ou  NATALLY 

SOSSAI  REYS,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

16/02/1974,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  DENNY  REIS  e  de  HELANA  SOSSAI, 
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portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  5.196.880-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF 

sob  nº  922.488.459-87, registrada  na OAB/PR sob  nº  29.590, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "nattaly.reis@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99196-3733"; 

e/ou  NAYANE GUASTALA,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  03/06/1979,  natural  de  Campo  Mourão/PR,  filha  de  BENEDITO  ATÍLIO 

GUASTALA e de  TEREZA DE LOURDES DA SILVA GUASTALA, portadora da Cédula 

de  Identidade  RG  nº  7.662.055-5/SSP/PR, inscrita  no CPF/MF sob  nº  026.433.239-39, 

registrada  na  OAB/PR  sob  nº  39.206,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"nayane.guastala@copel.com"  e  contato  telefônico  "44  99978-7888";  e/ou  REGILDA 

MIRANDA  HEIL  FERRO,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  30/08/1967,  natural  de  Telêmaco  Borba/PR,  filha  de  ALFREDO  HEIL  e  de 

EDERZINA  MIRANDA  HEIL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

417.771-0/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  621.666.629-00, registrada  na OAB/PR 

sob  nº  18.742, possuidora do  endereço  eletrônico de  e-mail:  "regildaferro@copel.com" 

e  contato  telefônico  "45  99147-6327";  e/ou  REJANE  MARA  SAMPAIO  D’ALMEIDA, 

brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  12/04/1978,  natural 

de  Curitiba/PR,  filha  de  JOAQUIM  CARLOS  SILVA  D’ALMEIDA  e  de  MARIA 

UMBELINA  SAMPAIO  D’ALMEIDA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.986.941-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  028.079.359-66,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  32.641,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"rejane@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99912-4211";  e/ou  SERGIO  GOMES, 

brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  10/02/1973,  natural 

de  Blumenau/SC,  filho  de  JOÃO  CARLOS  GOMES  e  de  ELDÉCIA  DE  JESUS 

GOMES,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  199.284-2/SSP/SC,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  939.870.059-04,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  30.072,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "sergio.gomes@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

3230-9736";  e/ou  SERGIO  LOPES  MASSEDO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido  em  data  de  08/02/1960,  natural  de  Arapongas/PR,  filho  de  JOÃO 

GONÇALVES  MASSEDO  e  de  AMÉLIA  LOPES  MASSEDO,  portador  da  Cédula  de 

Identidade  RG  nº  2.197.360-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  366.717.709-72, 

registrado  na  OAB/PR  sob  nº  16.846,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sergio.massedo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99675  3791";  e/ou  SILVIA 

ASSUNÇÃO DAVET ALVES, brasileira, casada, maior e capaz, advogada, nascida em 

data de  23/06/1981,  natural de  Curitiba/PR,  filha de  LEVI DAVET ALVES e de  SILVIA 

LUCIA  ASSUNÇÃO  ALVES,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

6.333.262-3/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  005.981.849-29,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  36.394,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"silvia.davet@copel.com"  e  contato  telefônico "41  3331-4591";  e/ou  SILVIO RUBENS 

MEIRA  PRADO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

20/09/1958,  natural  de  Tupã/SP,  filho  de  ALCIDES  PRADO  PERES  e  de  JUDITH 

ALVES MEIRA, portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  8.514.307-8/SSP/PR, inscrito 

no CPF/MF sob  nº 827.223.318-53, registrado na OAB/PR sob  nº 19.071, possuidor do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "silvio.prado@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99918-7336";  e/ou  SIVONEI  MAURO  HASS,  brasileiro,  solteiro,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de  18/12/1973,  natural de Pato  Branco/PR,  filho de JOSÉ 

HASS  e  de  ILDE  SFOGGIA  HASS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
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4.963.941-4/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  822.889.419-87,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  33.683,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sivonei.hass@copel.com"  e  contato  telefônico "43  99605-1906";  e/ou  SONIA  MARIA 

PIMENTEL LOBO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

03/06/1982,  natural  de  Curitiba/PR,  filha de  ODÍLIO  ORTIGOZA  LOBO e de  REGINA 

MARIA  DE  LIMA  PIMENTEL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.304.138-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  038.814.199-93,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  39.614,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sonia.lobo@copel.com"  e  contato  telefônico "41 99932-9884";  e/ou THAIS MARQUES 

CAVALCANTI DE  BRITO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  04/07/1979,  natural  de  São  Paulo/SP,  filha  de  RUBENS  CAVALCANTI  DE 

BRITO  e  de  ISAURA  MARQUES  CAVALCANTI  DE  BRITO,  portadora  da  Cédula  de 

Identidade  RG  nº  36.865.335-3/SSP/SP,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  281.753.498-08, 

registrada  na  OAB/PR  sob  nº  68.411,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"thais.brito@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99102-0991";  e/ou  THAIS  YUMI 

ASSAKURA,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

16/07/1979,  natural  de  Cascavel/PR,  filha  de  ANTONIO  MINORU  ASHAKURA  e  de 

HUSACO  ASHAKURA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.593.468-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.682.569-19,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  54.137,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"thais.assakura@copel.com"  e  contato  telefônico  "45  98406-1570";  e/ou  THALITA 

FERREIRA DRAGO, brasileira,  solteira, maior e  capaz, advogada, nascida em data de 

30/03/1987,  natural de  Bauru/SP,  filha de  e de CARMEN  SILVIA  FERREIRA DRAGO, 

portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  44.221.723-7/SSP/SP,  inscrita  no CPF/MF 

sob  nº  358.475.268-06, registrada  na OAB/PR sob  nº  65.672, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "thalita.drago@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3331-2334"; 

e/ou  WELLINGTON  LINCOLN  SECO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em data de  25/05/1988,  natural de  Londrina/PR,  filho de  MARLON  ALBERTO 

SECO e de  CREIDELICE  BENETTI  MIRANDA,  portador da  Cédula de  Identidade  RG 

nº  9.009.617-6/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  008.725.649-59,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  57.557,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"wellington.seco@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98474-9817",  todos  com 

endereço  profissional  na  Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade  de  Curitiba  - 

Estado do Paraná - CEP: 80.420-170, COM RESERVA de iguais para si, PARTE DOS 

PODERES que  lhes  foram conferidos por: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, 

sociedade  anônima  fechada, subsidiária  integral  da  COMPANHIA PARANAENSE DE 

ENERGIA  -  COPEL,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  nº  04.370.282/0001-70  e  registrada 

perante  a  JUCEPAR  sob  NIRE  nº  41300019240,  através  do  instrumento  público  de 

procuração  lavrado às  folhas  nº 21, do  livro  nº 950-P,  em data de 30/04/2021, nestas 

Notas,  podendo  neste  sentido  representá-los  nos  seguintes  PODERES:  os  contidos 

nas  cláusulas  "ad-judicia"  e  "extra  judicia",  na  forma  da  Lei  nº  8.906/94,  para,  em 

conjunto ou separadamente,  representar e  defender os  interesses da  outorgante em 

qualquer  processo  administrativo  e/ou  judicial,  perante  quaisquer  órgãos  judiciais  e 

administrativos,  de  qualquer  esfera,  municipal,  estadual e  federal; repartições  públicas, 

autárquicas,  sociedades de economia  mista, empresas públicas federais,  estaduais  ou 

municipais,  assinar  todo  e  qualquer  documento  destinado  a  tais  processos;  poderes 
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especiais para  assinar  termo de  nomeação de  bens à  penhora, bem como,  confessar, 

transigir,  desistir,  reconhecer  a  procedência  do  pedido,  dar  quitações  e  firmar 

compromissos,  tudo  conforme  NCO  -  Nível  de  Competência  540  da  Outorgante; 

poderes para  levantamento de  valores depositados  na Caixa  Econômica Federal  e/ou 

Banco  do  Brasil  S/A.  que  sejam  objeto  de  Alvarás  ou  outras  ordens  ou  autorizações 

judiciais;  poderes  para  examinar,  fazer  carga,  extrair  cópias  e  requerer  certidões  de 

processos judiciais  ou  administrativos  em  que  figure  a  outorgante  como  autora,  ré  ou 

terceira  interessada,  representar  a  outorgante  em  atos  de imissão  na  posse;  nomear 

prepostos  e  representantes  para,  inclusive,  prestar  depoimento  pessoal  em  ações 

trabalhistas,  cíveis  e  criminais;  intervir  em processos de  falência,  recuperação  judicial 

ou  extrajudicial,  habilitando  créditos;  poderes  para  requerer  relatórios  e  certidões  de 

qualquer  natureza  ou  espécie,  inclusive  relativas  à  regularidade  fiscal,  firmando  os 

respectivos  requerimentos  junto  aos  órgãos  judiciais  e/ou  administrativos 

mencionados,  incluindo,  porém  não  se  limitando, à  Secretaria  de  Segurança  Pública, 

ao  Banco  Central  do  Brasil,  Banco  do  Brasil  S/A,  Caixa  Econômica  Federal,  Tribunal 

de  Contas,  Cartórios  de  Registros  Públicos,  Tabelionatos,  Secretaria  da  Receita 

Federal,  à  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional,  Instituto  Nacional  de  Seguro 

Social  -  INSS,  à  Secretaria  da  Receita  Previdenciária,  ao  PROCON,  SERASA, 

quaisquer  Prefeituras  Municipais  ou  quaisquer  outros  órgãos  ou  empresas  públicas 

e/ou  privadas;  cadastrar  senhas  nos  sistemas  da  Receita  Federal  do  Brasil  e 

Secretaria  da  Receita  Previdenciária;  requerer  e  retirar  certidões  ou  relatórios  de 

débitos  tributários  ou  de  outra  natureza,  incidente  sobre  os  imóveis  desapropriados 

e/ou  instituídos  por  servidão  de  passagem,  junto  aos  órgãos  municipais,  estaduais  e 

federais,  a  fim  de  serem  cumpridas  as  exigências  do  Código  de  Normas  da 

Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Estado  do  Paraná;  e  praticarem,  finalmente, 

podendo assinar  em conjunto ou  isoladamente,  todos os demais  atos  necessários 

e  indispensáveis  ao  fiel  e  cabal  desempenho do  presente  mandato,  podendo  praticar 

os  atos  que  lhe  foram  autorizados  e  em  direito  permitidos  para  o  perfeito  e  cabal 

desempenho  do  presente, exceto substabelecer. O presente mandato judicial é por 

prazo indeterminado e os poderes para representação "ad-negotia" da sociedade 

são conferidos até data de 31/12/2022, nos termos do artigo 144, parágrafo único 

da  Lei  6.404  de  15  de  dezembro  de  1976.  Emitida  a  Guia  de  Funrejus  sob  nº 

14000000007133252-4,  no  valor  de  R$  47,33  (quarenta  e  sete  reais  e  trinta  e  três 

centavos),  recolhido  em  data  de  29/07/2021.  Protocolado  nesta  data  sob  nº 

03738/2021.  E,  de  como assim foi  dito,  do  que  dou  fé,  lavrei  o  presente  instrumento, 

por  me ser pedido,  que após lido e achado  conforme, foi aceito,  outorgado e assinado 

perante  mim,  (SINAL  PÚBLICO),  ESCREVENTE,  que o digitei.  E  eu,  Daniel  Driessen 

Junior,  Tabelião,  o  subscrevi.  Emolumentos  (R$  189,79  =  874,62  VRC).  Selo  Digital 

FUNARPEN  (R$  1,60).  ISSQN (R$  7,59). FUNDEP (R$  9,49).  FUNREJUS (R$  47,44). 

VRC (1 VRC = R$  0,193).  (a.a.)  HELIO EDUARDO  RICHTER. Nada mais.  Trasladada 

em seguida,  conforme e tudo com o original, a qual me reporto e dou fé.
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Procuração  bastante  que  faz:  COPEL 
COMERCIALIZAÇÃO  S/A,  em  favor  de:  HELIO 
EDUARDO RICHTER e OUTROS, na forma abaixo:

S/A/I/B/A/M  quantos o  presente  instrumento público de 
procuração  virem  que, aos  trinta dias do mês de  abril do ano de dois  mil e vinte e 
um (30/04/2021),  nesta cidade de Curitiba - Capital do Estado do  Paraná, em Cartório, 
perante  mim  Escrevente  do  Tabelião,  compareceu  como  outorgante:  COPEL 
COMERCIALIZAÇÃO  S/A, pessoa  jurídica de direito  privado,  com sede  na cidade de 
Curitiba/PR,  na  Rua  José  Izidoro  Biazetto  nº  158  -  Bloco  C,  Mossunguê,  CEP: 
81.200-240  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  19.125.927/0001-86,  e  registrada  perante  a 
JUCEPAR  sob  NIRE  nº  41300088284,  neste  ato  representada  por  seu  Diretor 
Presidente:  FRANKLIN KELLY MIGUEL, brasileiro, casado, maior e  capaz, advogado, 
nascido  em  data  de  20/04/1973,  natural  de  Tubarão/SC,  filho  de  EDSON  LUIZ 
MIGUEL  e  de  SALETE  MARLI  DOS  SANTOS  MIGUEL,  portador  da  Cédula  de 
Identidade  RG  nº  12.985.511-8/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  910.379.649-34, 
possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "procuracao.publica@copel.com"  e 
contato  telefônico  "41  3234-6166";  e  por  seu  Diretor  Jurídico  e  de  Relações 
Institucionais:  EDUARDO VIEIRA DE  SOUZA BARBOSA,  brasileiro,  casado,  maior  e 
capaz,  advogado,  nascido  em  data  de  03/10/1982,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de 
Juraci Barbosa  Sobrinho e de Maria Cristina Vieira de  Souza Barbosa, portador do  RG 
nº  6.214.620-6/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  039.173.619-14,  possuidor  do 
e-mail:  "procuracao.publica@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3234-6166",  ambos 
com  endereço  profissional  na  Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na  cidade  de 
Curitiba  -  Estado  do  Paraná  -  CEP:  80.420-170,  em  conformidade  com  os  ATOS 
CONSTITUTIVOS  e  CERTIDÃO  SIMPLIFICADA, emitida emitida aos 12/04/2021,  que 
me  foram  apresentados  e  ficam  arquivados  nestas  Notas  sob  nº  123,  da  pasta  nº 
220-CS. O  presente é  reconhecido pelos  documentos  apresentados do  que  dou  fé.  E, 
por  este  instrumento,  e  nos  melhores  termos  de  direito,  nomeia  e  constitui  seus 
bastante  procuradores:  1)  HELIO EDUARDO RICHTER,  brasileiro,  casado,  maior  e 
capaz,  advogado,  nascido  em  data  de  07/04/1971,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de 
HELIO  RICHTER e de VILMA  MARIA  RICHTER, portador da Cédula de  Identidade RG 
nº  4.114.395-9/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  849.018.539-53,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  23.960,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"richter@copel.com"  e  contato  telefônico "41 99194-9918";  2) ADRIANO MATTOS DA 
COSTA RANCIARO, brasileiro, casado, maior e  capaz, advogado, nascido em data de 
08/12/1972,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  ELIO  ANÍBAL  RANCIARO  e  de  ELIANA 
MATTOS  DA  COSTA  RANCIARO,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
4.937.993-5/SSP/PR/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  718.779.329-49,  registrado 
na  OAB/PR  sob  nº  25.008,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"adriano@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99112-8447";  3)  DAIANE  MEDINO 
WOTKOSKI,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 
23/08/1985,  natural de  Cruzeiro do  Oeste/PR,  filha de  WILSON  MEDINO DA SILVA e 
de  JOVILDE  MARIA  QUEIROZ DA  SILVA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
7.929.395-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  045.471.089-51,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  47.106,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"daiane.silva@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3234-6616";  4)  EVERTON  LUIZ 
SZYCHTA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 
13/11/1987,  natural de  Curitiba/PR,  filho de JOÃO  LUIZ  SZYCHTA e de  RITA SPACKI 
SZYCHTA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.111.763-0/SSP/PR,  inscrito  no 
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CPF/MF sob  nº  065.149.519-96,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  55.165,  possuidor  do 
endereço  eletrônico  de  e-mail:  "everton.szychta@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 
3331-3163";  5)  FABIOLA  MARTINI  SIBUT,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 
advogada,  nascida  em  data  de  30/07/1984,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ALTAIR 
ALBERTO  MARTINI  e  de  CLAIRE  DE  JESUS  MARTINI,  portadora  da  Cédula  de 
Identidade  RG  nº  7.719.317-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  044.173.029-95, 
registrado  na  OAB/PR  sob  nº  44.877,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"fabiola.sibut@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98824-1148";  6)  MICHELE 
SUCKOW LOSS,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 
02/06/1979,  natural de  Curitiba/PR,  filha de WALDEMAR JOSÉ SUCKOW e de  MARIA 
BERNADETE  SCHEUER  SUCKOW,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
9.482.180-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.470.919-88,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  32.678,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"michele.loss@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3234-6247";  7)  PATRICIA 
DITTRICH FERREIRA,  brasileira,  casada,  maior e  capaz,  advogada,  nascida  em data 
de  02/09/1980,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ELIZEU  SANTOS  FERREIRA  e  de 
ROSEMERI  VIEIRA  DITTRICH  FERREIRA,  portadora da  Cédula de  Identidade  RG  nº 
7.131.122-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  032.791.579-00,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  36.481,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"patrícia.ferreira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99917-3909";  8)  RENATA 
CAROLINE TALEVI  DA COSTA,  brasileira,  divorciada,  maior  e  capaz,  sem  qualquer 
vínculo  que  constitua  união  estável, advogada, nascida em data de 12/04/1982,  natural 
de  Curitiba/PR,  filha  de  MARLEI  SILVA  DA  COSTA  e  de  CLAUDETE  APARECIDA 
TALEVI  COSTA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  7.142.861-3/SSP/PR, 
inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  036.661.499-10,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  39.849, 
possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "renata.talevi@copel.com"  e  contato 
telefônico  "43 99186-0106"; 9) RONALDO JOSE E SILVA, brasileiro,  que  declarou ser 
solteiro,  maior  e  capaz,  sem  qualquer  vínculo  que  constitua  união  estável,  advogado, 
nascido  em  data  de  14/02/1974,  natural  de  São  Miguel  do  Iguaçu/PR,  filho  de 
ANTONIO  DE  SOUZA  e  de  SILVA  E  CACILDA DE  MORAES  E  SILVA,  portador  da 
Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.407.277-3/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 
789.091.719-87,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  31.486,  possuidor  do  endereço 
eletrônico  de  e-mail:  "ronaldo.jose@copel.com"  e  contato  telefônico "45 98811-3201"; 
10)  TALITA  COSTA  REBELLO  BARBOSA,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 
advogada,  nascida  em  data  de  01/12/1980,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  JOÃO 
BOSCO  REBELLO  e  de  ROSÁLIA  DE  JESUS  COSTA,  portadora  da  Cédula  de 
Identidade  RG  nº  7.868.685-5/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.653.359-31, 
registrado  na  OAB/PR  sob  nº  38.375,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"talita.rebello@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5498";  11)  WALTER 
GUANDALINI JÚNIOR, brasileiro, casado, maior e  capaz,  advogado, nascido em data 
de  01/04/1981,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  WALTER  GUANDALINI  NETO  e  de 
MARIA  DE  FÁTIMA SOARES  GUANDALINI,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº 
6.619.135-4/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  029.951.479-08,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  37.943,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"walter.guandalini@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99909-9883";  12) 
ALDEBARAN ROCHA  FARIA  NETO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 
nascido  em  data  de  29/12/1979,  natural  de  Guarapuava/PR,  filho  de  JOÃO CARLOS 
LEÃO  FARIA  e  de  NELSIMARA  DANTAS  FARIA,  portador  da  Cédula  de  Identidade 
RG  nº  6.846.106-5/SSP/PR,  inscrito  no CPF/MF sob  nº  028.015.109-80, registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  35.676,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"aldebaran.neto@copel.com"  e  contato  telefônico "42 3621-5721", todos com endereço 
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profissional  na  Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade de Curitiba  -  Estado do 
Paraná - CEP: 80.420-170, aos quais  confere amplos e gerais PODERES,  inclusive os 
contidos  nas  cláusulas "ad-judicia" e "extra judicia",  na  forma da Lei  nº  8.906/94,  para, 
em conjunto ou separadamente,  representar e  defender os  interesses da  outorgante 
em  qualquer processo  administrativo  e/ou  judicial,  perante  quaisquer órgãos judiciais e 
administrativos,  de  qualquer  esfera,  municipal,  estadual e  federal; repartições  públicas, 
autárquicas,  sociedades de economia  mista, empresas públicas federais,  estaduais  ou 
municipais,  assinar  todo  e  qualquer  documento  destinado  a  tais  processos;  poderes 
especiais  para  assinar  termo  de  nomeação  de  bens  à  penhora,  receber  citações, 
notificações  e  intimações,  bem  como,  confessar,  transigir,  desistir,  reconhecer  a 
procedência  do  pedido,  dar  quitações  e  firmar  compromissos,  tudo  conforme  NCO  - 
Nível  de  Competência  540  da  Outorgante;  poderes  para  levantamento  de  valores 
depositados na Caixa Econômica Federal  e/ou Banco do Brasil  S/A. que  sejam objeto 
de  Alvarás  ou  outras  ordens  ou  autorizações  judiciais;  poderes  para  examinar,  fazer 
carga,  extrair cópias e  requerer certidões de processos judiciais  ou  administrativos em 
que  figure  a  outorgante  como  autora,  ré  ou  terceira  interessada,  representar  a 
outorgante  em  atos  de  imissão  na  posse;  nomear  prepostos  e  representantes  para, 
inclusive,  prestar  depoimento pessoal em ações  trabalhistas,  cíveis e criminais;  intervir 
em  processos  de  falência,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  habilitando  créditos; 
poderes para  requerer relatórios e certidões de  qualquer  natureza ou espécie,  inclusive 
relativas  à  regularidade  fiscal,  firmando os  respectivos  requerimentos  junto aos órgãos 
judiciais  e/ou  administrativos  mencionados,  incluindo,  porém  não  se  limitando,  à 
Secretaria  de  Segurança  Pública,  ao  Banco  Central  do  Brasil,  Banco  do  Brasil  S/A, 
Caixa  Econômica  Federal,  Tribunal  de  Contas,  Cartórios  de  Registros  Públicos, 
Tabelionatos,  Secretaria  da  Receita  Federal,  à  Procuradoria  Geral  da  Fazenda 
Nacional,  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social  -  INSS,  à  Secretaria  da  Receita 
Previdenciária,  ao  PROCON, SERASA,  quaisquer  Prefeituras  Municipais  ou  quaisquer 
outros  órgãos  ou empresas  públicas  e/ou  privadas;  cadastrar  senhas  nos sistemas da 
Receita  Federal  do  Brasil  e  Secretaria  da  Receita  Previdenciária;  requerer  e  retirar 
certidões  ou  relatórios  de débitos  tributários  ou  de  outra  natureza,  incidente  sobre  os 
imóveis  desapropriados  e/ou  instituídos  por  servidão  de  passagem,  junto  aos  órgãos 
municipais,  estaduais  e  federais,  a  fim  de  serem  cumpridas  as  exigências  do Código 
de  Normas  da  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Estado  do  Paraná;  e  praticarem, 
finalmente,  todos  os  demais  atos  necessários  e  indispensáveis  ao  fiel  e  cabal 
desempenho  do  presente  mandato.  Podendo  inclusive  substabelecer.  A 
Outorgante  declara,  através  de  seus  diretores,  ter  sido  alertada  da 
responsabilidade  civil  e  criminal  pelos  elementos  declaratórios  e  da 
autenticidade dos documentos fornecidos por ela, constantes neste instrumento, 
e que após a sua  assinatura, são  inalteráveis, isentando esta serventia de todas 
as responsabilidades  decorrentes.  Pela  outorgante,  me  foi  dito  através de seus 
diretores  que  o  presente  mandato  judicial  é  por  prazo  indeterminado  e  os 
poderes para  representação  “ad-negotia”  da sociedade são  conferidos  até  data 
de  31/12/2022,  nos  termos do  artigo  144,  parágrafo único da  Lei  6.404 de  15 de 
dezembro  de  1976.  O  presente  instrumento  é  válido  por  tempo  indeterminado. 
(Lavrada  sob  minuta). Emitida a  Guia de Funrejus sob nº 14000000006817719-0,  no 
valor  de  R$  26,81  (vinte  e seis  reais  e  oitenta  e  um  centavos),  recolhido  em  data  de 
30/04/2021.  Protocolado  nesta data sob  nº  02023/2021.  E, de como assim foi  dito, do 
que  dou  fé,  lavrei  o  presente  instrumento,  por  me ser pedido,  que após lido e  achado 
conforme,  foi  aceito,  outorgado  e  assinado  perante  mim,  (SINAL  PÚBLICO), 
ESCREVENTE,  que  o  digitei.  E  eu,  Daniel  Driessen  Junior,  Tabelião,  o  subscrevi. 
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Substabelecimento  de  Procuração  bastante  que  faz: 

HELIO EDUARDO RICHTER,  em  favor  de:  ADRIANA 

DE PAULA BARATTO e OUTROS, na forma abaixo:

S/A/I/B/A/M  quantos o  presente  instrumento público de 

substabelecimento  de  procuração  bastante  virem  que, aos vinte e nove dias do mês 

de  julho do ano  de  dois  mil  e  vinte  e  um  (29/07/2021),  nesta cidade  de  Curitiba  - 

Capital  do  Estado  do  Paraná,  em  Cartório,  perante  mim  Escrevente  do  Tabelião, 

compareceu  como  outorgante  substabelecente:  HELIO  EDUARDO  RICHTER, 

brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  07/04/1971,  natural 

de  Curitiba/PR,  filho  de  HELIO  RICHTER e de  VILMA  MARIA  RICHTER,  portador  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.114.395-9/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 

849.018.539-53,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  23.960,  com  endereço  profissional  na 

Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade de Curitiba  -  Estado do  Paraná  - CEP: 

80.420-170,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "richter@copel.com"  e 

contato  telefônico  "41  99194-9918".  O  presente  é  reconhecido  pelos  documentos 

apresentados,  do  que  dou  fé.  Então,  pelo  presente e  nos  melhores  termos de direito, 

substabelece  como de  fato e  na  verdade  substabelecido  tem,  em  favor  de: ADRIANA 

DE PAULA BARATTO, brasileira,  casada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data 

de  24/01/1972,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filha  de  ZENOR  GONÇALVES  DE 

PAULA e  de  NEIVA CHAVES DE  PAULA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.062.352-1/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  982.134.829-72,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  21.844,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"adriana.baratto@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99996-6036";  e/ou  ADRIANA 

NOGUEIRA BARBOSA, brasileira,  solteira, maior e capaz, advogada, nascida em data 

de  28/04/1977,  natural de  Recife/PE,  filha de JOSÉ SOARES BARBOSA e de CLARA 

MÁRCIA  BARBOSA  NOGUEIRA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.412.333-7/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  029.502.979-00,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  35.284,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"adriana.nogueira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99706-2419";  e/ou 

ALESSANDRA  MARA  SILVEIRA  CORADASSI,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida  em  data  de  28/02/1976,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  JOÃO 

MARIA  SILVEIRA e de  ARIETE  SILVEIRA,  portadora da  Cédula de  Identidade  RG  nº 

6.121.173-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  022.520.439-89,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  27.137,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"alessandra.coradassi@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5310";  e/ou  ANA 

PAULA  VONSOWSKI  DA  COSTA  BISPO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida em data de 15/03/1989,  natural de  Curitiba/PR,  filha de PEDRO DE 

NORONHA  DA  COSTA  BISPO  e  de  MARIA  ELOISA  VONSOWSKI  DA  COSTA 

BISPO,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.910.631-0/SSP/PR,  inscrita  no 

CPF/MF sob  nº  076.452.129-26,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  70.166,  possuidora do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "ana.bispo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99231-0313";  e/ou  ANDREA PATRICIA  CEZARIO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida em data de 06/01/1976,  natural de  Curitiba/PR,  filha de  ROBERTO 

CEZARIO  e  de  JOSEFA  JOSEANE  FERREIRA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade 

RG  nº  7.123.019-8/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  032.555.999-62, registrada  na 
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OAB/PR  sob  nº  45.490,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"andrea.cezario@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99922-3174";  e/ou  ANGELA 

BEATRIZ ALCAIDE, brasileira,  divorciada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data 

de  08/07/1965,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ANGEL  GARCIA ALCAIDE e  de  ANA 

BRAUN  ALCAIDE,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  3.668.172-1/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  607.322.709-44,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  15.195, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "angela.alcaide@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99172-3750";  e/ou  ARIANE APARECIDA  AMARAL BEDIN,  brasileira, 

solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  10/05/1987,  natural  de 

Colorado/PR,  filha  de  LUIZ  VALTER  BEDIN  e  de  ANGÉLICA  AMARAL  BEDIN, 

portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.433.294-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF 

sob  nº  056.111.089-11, registrada  na OAB/PR sob  nº  56.000, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "ariane.bedin@copel.com" e  contato  telefônico "44 99941-3611"; 

e/ou  BRUNO FELIPE LECK, brasileiro,  solteiro, maior e  capaz, advogado, nascido em 

data  de  01/04/1986,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  JUAREZ  ANTONIO LECK  e  de 

ANGELA  MORI LECK,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  7.829.298-9/SSP/PR, 

inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  009.554.339-24,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  53.443, 

possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "bruno.leck@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99646-0292";  e/ou  CHRISSIE  DESIREE  LOPES  DA  SILVA  HIGINO, 

brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  10/10/1988,  natural 

de  Figueira/PR,  filha de  JAIME  HIGINO DOS  SANTOS e de BERNADETE LOPES DA 

SILVA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.801.236-2/SSP/PR,  inscrita  no 

CPF/MF sob  nº  064.136.669-86,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  57.955,  possuidora do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "chrissie.higino@copel.com"  e  contato  telefônico  "43 

98404-7875";  e/ou CLAUDIA CECILIA CAMACHO ROJAS, brasileira,  solteira, maior e 

capaz,  advogada, nascida em data de  31/05/1974,  natural da cidade de  Cochabamba, 

na  Bolívia,  filha  de  NESTOR  ANTENOR  CAMACHO  CALIZAYA  e  de  HILDA  ROJAS 

DE  CAMACHO,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.576.631-0/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  003.782.189-05,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  25.238, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "claudia.cecilia@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99198-2020";  e/ou  CRISTINA  KAKAWA,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em data de  01/07/1971,  natural de  Curitibanos/SC,  filha de 

MICHIO  KAKAWA  e  de  NIOE  KAKAWA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

8.226.051.5/SSP/SC,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  670.558.859-49,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  23.300,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"cristina.kakawa@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99153-6952";  e/ou  DANIELLE 

SIMÃO , brasileira, casada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data de  18/11/1984, 

natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filha  de  GILBERTO  SIMÃO  e  de  MARICLÉIA 

LEUZENSKI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.222.763-4/SSP/PR,  inscrita 

no  CPF/MF sob  nº  053.185.609-70,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  45.591,  possuidora 

do endereço  eletrônico de  e-mail:  "danielle.simao@copel.com" e  contato  telefônico "42 

99101-0313";  e/ou  DENISE  SCOPARO  PENITENTE,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  30/12/1967,  natural  de  Cambará/PR,  filha  de 

ALCEU  SCOPARO  e  de  MARCIA  CRISTINA  SALOMÃO  SCOPARO,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.168.290-6/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

577.469.409-78,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  17.104,  possuidora  do  endereço 
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eletrônico  de  e-mail:  "dscoparo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98884-6720"; 

e/ou  ERICK CARDOSO HASSELMANN MOTTER,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido  em  data  de  21/08/1986,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  ELOY 

HASSELMANN  MOTTER  JUNIOR  e  de  REGINA  CARDOSO  HASSELMANN 

MOTTER,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  8.791.110-1/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  059.083.599-80,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  57.105,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "erick.motter@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99107-6065";  e/ou  FABIOLA  MACHADO  MARQUES,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  17/03/1987,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de 

SERVULO  MARQUES  e  de  ANGELA  MARIA  MACHADO  MARQUES,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.611.133-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

060.277.809-32,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  58.541,  possuidora  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "fabiola.marques@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99171-7570";  e/ou  FABRÍCIO  FABIANI PEREIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de 16/05/1975,  natural de Caçador/SC,  filho de  ROGERIO 

MANOEL  PEREIRA e de  DIVA  FABIANI  PEREIRA,  portador da  Cédula de  Identidade 

RG  nº  297.232-9/SSP/SC,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  892.744.749-20,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  31.046,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"fabricio.pereira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99632-0703";  e/ou  FELIPE 

SANTOS RIBAS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

21/02/1984,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filho  de  ARIZON  BRAZ  RIBAS  e  de 

HELYNEZ  IZABEL  TAQUES  SANTOS  RIBAS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG 

nº  7.060.112-5/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  041.595.169-04,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  41.644,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"felipe.ribas@copel.com"  e  contato  telefônico  "42  99973-8009";  e/ou  FERNANDA 

CARLA  HENRIQUE  BUSETTI,  brasileira,  divorciada,  maior  e  capaz,  advogada, 

nascida  em  data  de  04/11/1980,  natural  de  Francisco  Beltrão/PR,  filha  de  ARI 

BUSETTI  e  de  VALDETE  HENRIQUE  BUSETTI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade 

RG  nº  7.742.218-8/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  028.711.399-03, registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  40.991,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"fernanda.busetti@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5674";  e/ou  GISELE 

DAIANA MACIEL,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

27/08/1981,  natural  de  Toledo/PR,  filha  de  CELSO  LUIS  ANTUNES  MACIEL  e  de 

ELOIZA  MASSOCHIN  MACIEL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.845.404-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  034.697.829-70,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  37.128,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"gisele.maciel@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99931-3669";  e/ou  GUILHERME 

MAXIMIANO ,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

31/08/1988,  natural  de  Jandaia do  Sul/PR,  filho de PEDRO  MAXIMIANO e de  MARIA 

ELVIRA CARDOSO DE  OLIVEIRA  MAXIMIANO, portador da Cédula de  Identidade RG 

nº  9.655.083-9/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  010.364.989-13,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  69.269,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"guilherme.maximiano@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99825-7652";  e/ou 

HULIANOR DE LAI, brasileiro, casado, maior e  capaz,  advogado, nascido em data de 

01/05/1979,  natural de  Palotina/PR,  filho de  e de ILSE DE  LAI,  portador da Cédula de 

Identidade  RG  nº  7.285.550-7/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  022.771.529-27, 
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registrado  na  OAB/PR  sob  nº  38.861,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"hulianor.lai@copel.com"  e  contato  telefônico "44 99802-1131"; e/ou JEFERSON LUIZ 

DE  LIMA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

05/08/1966,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filho de  SEBASTIÃO  ACIR  FIUZA DE  LIMA 

e  de  ANTONINHA  RIBEIRO  DE  LIMA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.128.805-1/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  490.228.309-34,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  21.967,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"jeferson@copel.com"  e  contato  telefônico  "42  98832-6063";  e/ou  JEFFERSON 

BRUNO PEREIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de 

19/02/1972,  natural de  Ourinhos/SP,  filho de  CLYNTON MAGALHÃES  PEREIRA e de 

IZOLINA  BRUNO,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.525.627-8/SSP/PR, 

inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  715.342.969-72,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  24.368, 

possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "jefferson.pereira@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99102-2377";  e/ou  JEFFERSON  CAMILO  DE  SIQUEIRA,  brasileiro, 

casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de  06/08/1983,  natural  de 

Curitiba/PR,  filho  de  CAMILO  DE  SIQUEIRA  e  de  BRONISLAVA  MIKOLAJESKI  DE 

SIQUEIRA,  portador  da  Cédula de  Identidade  RG  nº  8.286.363-0/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  048.242.439-71,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  45.614,  possuidor  do 

endereço  eletrônico de  e-mail:  "jefferson.siqueira@copel.com" e  contato  telefônico "41 

99900-3600";  e/ou  JOÃO  VICTOR  DIAS  FONTANA,  brasileiro,  que  declarou  ser 

solteiro,  maior  e  capaz,  sem  qualquer  vínculo  que  constitua  união  estável,  advogado, 

nascido  em  data  de  14/04/1988,  natural  de  Medianeira/PR,  filho  de  ADEMIR 

FONTANA  e de  NEUZA  FÁTIMA DIAS MACHADO,  portador da  Cédula de  Identidade 

RG  nº  8.009.991-6/SSP/PR,  inscrito  no CPF/MF sob  nº  066.518.389-54, registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  76.457,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"joao.fontana@copel.com"  e  contato  telefônico "45  3521-2738";  e/ou  JOSÉ MANOEL 

DOS  SANTOS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

17/06/1960,  natural  de  Sertanópolis/PR,  filho  de  JOSÉ  DOS  SANTOS  e  de  MARIA 

DOS  SANTOS,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  3.152.798-8/SSP/PR,  inscrito 

no CPF/MF sob  nº 362.307.909-04, registrado na OAB/PR sob  nº 15.640, possuidor do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "jmanoel.santos@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99286-5890";  e/ou  JOSE  ROBERTO  DOS  SANTOS  JUNIOR,  brasileiro,  divorciado, 

maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  07/08/1970,  natural de  Umuarama/PR, 

filho  de  JOSÉ  ROBERTO  DOS  SANTOS  e  de  EDNA  GUSMÃO  DOS  SANTOS, 

portador da Cédula de  Identidade  RG  nº  4.614.922-0/SSP/PR, inscrito  no CPF/MF sob 

nº  819.477.989-87,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  22.719,  possuidor  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "jroberto@copel.com" e  contato  telefônico "41 99943-0210";  e/ou 

JULIANA PERELLES,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data 

de 19/07/1975,  natural de  Curitiba/PR,  filha de JORGE PERELLES  FILHO e de  MARIA 

GRACY  PERELLES,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.607.851-6/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  024.443.299-61,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  29.226, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "juliana.perelles@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  3234  6652";  e/ou  KARLA  PATRICIA  POLLI  DE  SOUZA  XAVIER  DA 

SILVA,  brasileira,  casada,  maior e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  21/07/1979, 

natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  LUIZ  CARLOS  GONÇALVES  DE  SOUZA  e  de 

SIRLENE DA CONCEIÇÃO  POLLI DE  SOUZA, portadora da Cédula de  Identidade RG 
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nº  6.307.518-3/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  032.272.839-80,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  32.628,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"karla.patricia@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99197-3284";  e/ou  KARLLA 

MARIA  MARTINI,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

23/04/1977,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ANTONIO  CARLOS  MARTINI  e  de 

REGINA  MARIA  MARTINI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

6.390.684-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  018.951.959-26,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  33.079,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"karlla.martini@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99658-7537";  e/ou  LEONARDO 

SANTOS  BOMEDIANO  NOGUEIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em  data  de  10/10/1978,  natural  de  Londrina/PR,  filho  de  JOÃO  BOSCO 

BOMEDIANO  NOGUEIRA e  de  VILMA  SANTOS  BOMEDIANO  NOGUEIRA,  portador 

da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  8.791.110-1/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 

026.417.579-40,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  33.191,  possuidor  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "leonardo.nogueira@copel.com"  e  contato  telefônico  "43 

99976-9577";  e/ou  LUIS  ADOLFO  KUTAX,  brasileiro,  solteiro,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de 31/10/1966,  natural de Rio  Negro/PR,  filho de ADOLFO 

KUTAX  e  de  ALDA  KUTAX,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.208.290-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  654.063.119-72,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  44.476,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"luis.kutax@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98700-9120";  e/ou  LUIZ  CARLOS 

PROENÇA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

29/11/1960,  natural  de  Maria  Helena/PR,  filho  de  JOSÉ  PROENÇA  e  de  ODAIR 

SILVA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  1.700.049-7/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  322.075.069-91,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  27.096,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "proença@copel.com"  e  contato  telefônico  "44 

3293-5283"; e/ou MARA ANGELITA NESTOR FERREIRA, brasileira, divorciada, maior 

e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  10/12/0196,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de 

LUIZ  WUNDERVALD  FERREIRA  e  de  NITA  NISTOR  FERREIRA,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.191.044-5/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

635.466.049-20,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  19.605  possuidora  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "mara.ferreira@copel.com" e  contato  telefônico "41 99236-7201"; 

e/ou  MARCO  ANTONIO  DE  LUNA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em  data  de  03/03/1977,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  ANTONIO  CARLOS 

ALVES DE  LUNA e de  ANITA  PASCHOALINO,  portador da  Cédula de  Identidade  RG 

nº  5.955.636-3/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  020.730.699-08,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  34.590,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"marco.luna@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3331-4742";  e/ou  MAURICIO  DA 

SILVA MARTINS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

03/01/1972,  natural de Rio de  Janeiro/RJ,  filho de JOÃO  FRANCISCO  MARTINS e de 

FRANCISCA  MARIA DA  SILVA  MARTINS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.836.964-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  535.421.429-72,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  47.737,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"mauricio.martins@copel.com"  e  contato  telefônico  "43  3293-2283";  e/ou  NATALLY 

SOSSAI  REYS,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

16/02/1974,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  DENNY  REIS  e  de  HELANA  SOSSAI, 
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portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  5.196.880-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF 

sob  nº  922.488.459-87, registrada  na OAB/PR sob  nº  29.590, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "nattaly.reis@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99196-3733"; 

e/ou  NAYANE GUASTALA,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  03/06/1979,  natural  de  Campo  Mourão/PR,  filha  de  BENEDITO  ATÍLIO 

GUASTALA e de  TEREZA DE LOURDES DA SILVA GUASTALA, portadora da Cédula 

de  Identidade  RG  nº  7.662.055-5/SSP/PR, inscrita  no CPF/MF sob  nº  026.433.239-39, 

registrada  na  OAB/PR  sob  nº  39.206,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"nayane.guastala@copel.com"  e  contato  telefônico  "44  99978-7888";  e/ou  REGILDA 

MIRANDA  HEIL  FERRO,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  30/08/1967,  natural  de  Telêmaco  Borba/PR,  filha  de  ALFREDO  HEIL  e  de 

EDERZINA  MIRANDA  HEIL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

417.771-0/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  621.666.629-00, registrada  na OAB/PR 

sob  nº  18.742, possuidora do  endereço  eletrônico de  e-mail:  "regildaferro@copel.com" 

e  contato  telefônico  "45  99147-6327";  e/ou  REJANE  MARA  SAMPAIO  D’ALMEIDA, 

brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  12/04/1978,  natural 

de  Curitiba/PR,  filha  de  JOAQUIM  CARLOS  SILVA  D’ALMEIDA  e  de  MARIA 

UMBELINA  SAMPAIO  D’ALMEIDA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.986.941-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  028.079.359-66,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  32.641,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"rejane@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99912-4211";  e/ou  SERGIO  GOMES, 

brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  10/02/1973,  natural 

de  Blumenau/SC,  filho  de  JOÃO  CARLOS  GOMES  e  de  ELDÉCIA  DE  JESUS 

GOMES,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  199.284-2/SSP/SC,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  939.870.059-04,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  30.072,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "sergio.gomes@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

3230-9736";  e/ou  SERGIO  LOPES  MASSEDO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido  em  data  de  08/02/1960,  natural  de  Arapongas/PR,  filho  de  JOÃO 

GONÇALVES  MASSEDO  e  de  AMÉLIA  LOPES  MASSEDO,  portador  da  Cédula  de 

Identidade  RG  nº  2.197.360-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  366.717.709-72, 

registrado  na  OAB/PR  sob  nº  16.846,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sergio.massedo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99675  3791";  e/ou  SILVIA 

ASSUNÇÃO DAVET ALVES, brasileira, casada, maior e capaz, advogada, nascida em 

data de  23/06/1981,  natural de  Curitiba/PR,  filha de  LEVI DAVET ALVES e de  SILVIA 

LUCIA  ASSUNÇÃO  ALVES,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

6.333.262-3/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  005.981.849-29,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  36.394,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"silvia.davet@copel.com"  e  contato  telefônico "41  3331-4591";  e/ou  SILVIO RUBENS 

MEIRA  PRADO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

20/09/1958,  natural  de  Tupã/SP,  filho  de  ALCIDES  PRADO  PERES  e  de  JUDITH 

ALVES MEIRA, portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  8.514.307-8/SSP/PR, inscrito 

no CPF/MF sob  nº 827.223.318-53, registrado na OAB/PR sob  nº 19.071, possuidor do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "silvio.prado@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99918-7336";  e/ou  SIVONEI  MAURO  HASS,  brasileiro,  solteiro,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de  18/12/1973,  natural de Pato  Branco/PR,  filho de JOSÉ 

HASS  e  de  ILDE  SFOGGIA  HASS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
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4.963.941-4/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  822.889.419-87,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  33.683,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sivonei.hass@copel.com"  e  contato  telefônico "43  99605-1906";  e/ou  SONIA  MARIA 

PIMENTEL LOBO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

03/06/1982,  natural  de  Curitiba/PR,  filha de  ODÍLIO  ORTIGOZA  LOBO e de  REGINA 

MARIA  DE  LIMA  PIMENTEL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.304.138-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  038.814.199-93,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  39.614,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sonia.lobo@copel.com"  e  contato  telefônico "41 99932-9884";  e/ou THAIS MARQUES 

CAVALCANTI DE  BRITO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  04/07/1979,  natural  de  São  Paulo/SP,  filha  de  RUBENS  CAVALCANTI  DE 

BRITO  e  de  ISAURA  MARQUES  CAVALCANTI  DE  BRITO,  portadora  da  Cédula  de 

Identidade  RG  nº  36.865.335-3/SSP/SP,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  281.753.498-08, 

registrada  na  OAB/PR  sob  nº  68.411,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"thais.brito@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99102-0991";  e/ou  THAIS  YUMI 

ASSAKURA,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

16/07/1979,  natural  de  Cascavel/PR,  filha  de  ANTONIO  MINORU  ASHAKURA  e  de 

HUSACO  ASHAKURA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.593.468-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.682.569-19,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  54.137,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"thais.assakura@copel.com"  e  contato  telefônico  "45  98406-1570";  e/ou  THALITA 

FERREIRA DRAGO, brasileira,  solteira, maior e  capaz, advogada, nascida em data de 

30/03/1987,  natural de  Bauru/SP,  filha de  e de CARMEN  SILVIA  FERREIRA DRAGO, 

portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  44.221.723-7/SSP/SP,  inscrita  no CPF/MF 

sob  nº  358.475.268-06, registrada  na OAB/PR sob  nº  65.672, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "thalita.drago@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3331-2334"; 

e/ou  WELLINGTON  LINCOLN  SECO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em data de  25/05/1988,  natural de  Londrina/PR,  filho de  MARLON  ALBERTO 

SECO e de  CREIDELICE  BENETTI  MIRANDA,  portador da  Cédula de  Identidade  RG 

nº  9.009.617-6/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  008.725.649-59,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  57.557,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"wellington.seco@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98474-9817",  todos  com 

endereço  profissional  na  Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade  de  Curitiba  - 

Estado do Paraná - CEP: 80.420-170, COM RESERVA de iguais para si, PARTE DOS 

PODERES que  lhes  foram  conferidos  por:  COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A, pessoa 

jurídica  de  direito  privado,  com  sede  na  cidade  de  Curitiba/PR,  na  Rua  José  Izidoro 

Biazetto  nº  158  -  Bloco  C,  Mossunguê,  CEP:  81.200-240  inscrita  no  CNPJ  sob  nº 

19.125.927/0001-86,  e  registrada  perante  a  JUCEPAR  sob  NIRE  nº  41300088284, 

através  do  instrumento  público  de  procuração  lavrado  às  folhas  nº  27,  do  livro  nº 

950-P,  em  data  de  30/04/2021,  nestas Notas,  podendo  neste  sentido  representá-los 

nos  seguintes  PODERES:  os  contidos  nas  cláusulas  "ad-judicia"  e  "extra judicia",  na 

forma  da  Lei  nº  8.906/94,  para,  em  conjunto  ou  separadamente,  representar  e 

defender  os  interesses  da  outorgante  em  qualquer  processo  administrativo  e/ou 

judicial,  perante  quaisquer  órgãos  judiciais  e  administrativos,  de  qualquer  esfera, 

municipal,  estadual  e  federal;  repartições  públicas,  autárquicas,  sociedades  de 

economia  mista,  empresas  públicas  federais,  estaduais  ou  municipais,  assinar  todo e 
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qualquer  documento destinado a tais processos; poderes especiais para assinar  termo 

de  nomeação de  bens à  penhora,  bem como,  confessar,  transigir,  desistir,  reconhecer 

a  procedência do pedido,  dar  quitações e  firmar  compromissos,  tudo  conforme NCO - 

Nível  de  Competência  540  da  Outorgante;  poderes  para  levantamento  de  valores 

depositados na Caixa Econômica Federal  e/ou Banco do Brasil  S/A. que  sejam objeto 

de  Alvarás  ou  outras  ordens  ou  autorizações  judiciais;  poderes  para  examinar,  fazer 

carga,  extrair cópias e  requerer certidões de processos judiciais  ou  administrativos em 

que  figure  a  outorgante  como  autora,  ré  ou  terceira  interessada,  representar  a 

outorgante  em  atos  de  imissão  na  posse;  nomear  prepostos  e  representantes  para, 

inclusive,  prestar  depoimento pessoal em ações  trabalhistas,  cíveis e criminais;  intervir 

em  processos  de  falência,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  habilitando  créditos; 

poderes para  requerer relatórios e certidões de  qualquer  natureza ou espécie,  inclusive 

relativas  à  regularidade  fiscal,  firmando os  respectivos  requerimentos  junto aos órgãos 

judiciais  e/ou  administrativos  mencionados,  incluindo,  porém  não  se  limitando,  à 

Secretaria  de  Segurança  Pública,  ao  Banco  Central  do  Brasil,  Banco  do  Brasil  S/A, 

Caixa  Econômica  Federal,  Tribunal  de  Contas,  Cartórios  de  Registros  Públicos, 

Tabelionatos,  Secretaria  da  Receita  Federal,  à  Procuradoria  Geral  da  Fazenda 

Nacional,  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social  -  INSS,  à  Secretaria  da  Receita 

Previdenciária,  ao  PROCON, SERASA,  quaisquer  Prefeituras  Municipais  ou  quaisquer 

outros  órgãos  ou empresas  públicas  e/ou  privadas;  cadastrar  senhas  nos sistemas da 

Receita  Federal  do  Brasil  e  Secretaria  da  Receita  Previdenciária;  requerer  e  retirar 

certidões  ou  relatórios  de débitos  tributários  ou  de  outra  natureza,  incidente  sobre  os 

imóveis  desapropriados  e/ou  instituídos  por  servidão  de  passagem,  junto  aos  órgãos 

municipais,  estaduais  e  federais,  a  fim  de  serem  cumpridas  as  exigências  do Código 

de  Normas  da  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Estado  do  Paraná;  e  praticarem, 

finalmente,  podendo  assinar  em conjunto ou  isoladamente,  todos  os  demais  atos 

necessários  e  indispensáveis  ao  fiel  e  cabal  desempenho  do  presente  mandato, 

podendo  praticar  os  atos  que  lhe  foram  autorizados  e  em  direito  permitidos  para  o 

perfeito  e  cabal  desempenho  do  presente,  exceto  substabelecer.  O  presente 

mandato  judicial  é  por  prazo  indeterminado  e  os  poderes  para  representação 

"ad-negotia" da sociedade são conferidos até data de  31/12/2022, nos termos do 

artigo  144,  parágrafo  único  da  Lei  6.404  de  15  de dezembro  de  1976.  Emitida  a 

Guia  de  Funrejus  sob  nº  14000000007133288-5,  no  valor  de  R$  47,33  (quarenta  e 

sete  reais  e  trinta  e  três  centavos),  recolhido  em  data  de  29/07/2021.  Protocolado 

nesta  data  sob  nº  03740/2021.  E,  de  como  assim  foi  dito,  do  que  dou  fé,  lavrei  o 

presente  instrumento, por me ser pedido,  que após lido e achado  conforme, foi aceito, 

outorgado e assinado perante mim,  (SINAL  PÚBLICO), ESCREVENTE, que o digitei. E 

eu,  Daniel  Driessen  Junior,  Tabelião,  o  subscrevi.  Emolumentos  (R$ 189,79  =  874,62 

VRC).  Selo  Digital  FUNARPEN  (R$  1,60).  ISSQN  (R$  7,59).  FUNDEP  (R$  9,49). 

FUNREJUS  (R$ 47,44). VRC (1 VRC = R$ 0,193).  (a.a.)  HELIO EDUARDO  RICHTER. 

Nada mais.  Trasladada em seguida,  conforme e  tudo com o original, a  qual me reporto 

e dou fé.
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Procuração  bastante  que  faz:  COPEL  SERVIÇOS 
S.A.,  em  favor  de:  HELIO  EDUARDO  RICHTER  e 
OUTROS, na forma abaixo:

S/A/I/B/A/M  quantos o  presente  instrumento público de 
procuração  virem  que, aos  trinta dias do mês de  abril do ano de dois  mil e vinte e 
um (30/04/2021),  nesta cidade de Curitiba - Capital do Estado do  Paraná, em Cartório, 
perante  mim  Escrevente  do  Tabelião,  compareceu  como  outorgante:  COPEL 
SERVIÇOS  S.A.,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  com  sede  na  cidade  de 
Curitiba/PR,  na  Rua  José  Izidoro  Biazetto  nº  158  -  Bloco  C,  Mossunguê,  CEP: 
81.200-240  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  19.126.003/0001-02,  e  registrada  perante  a 
JUCEPAR sob  NIRE  nº  41300088276,  neste  ato  representada  por  seu  Diretor  Geral: 
EDUARDO  VIEIRA  DE  SOUZA  BARBOSA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 
advogado,  nascido  em  data  de  03/10/1982,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  Juraci 
Barbosa  Sobrinho  e  de  Maria  Cristina  Vieira  de  Souza  Barbosa,  portador  do  RG  nº 
6.214.620-6/SSP/PR,  inscrito  no CPF/MF sob  nº  039.173.619-14,  possuidor do  e-mail: 
"procuracao.publica@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3234-6166";  e  por  seu 
Diretor  de  Finanças:  ADRIANO  RUDEK  DE  MOURA,  brasileiro,  casado,  maior  e 
capaz,  contador,  nascido  em  data  de  25/09/1962,  natural  de  São  Paulo/SP,  filho  de 
JOÃO JOSÉ DE  MOURA e de  CLORISE RUDEK DE  MOURA,  portador da  Cédula de 
Identidade  RG  nº  13.126.515-5/SSP/SP,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  037.059.028-73, 
possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "procuracao.publica@copel.com"  e 
contato  telefônico "41 3234-6166",  ambos  com  endereço  profissional  na  Rua  Coronel 
Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade de  Curitiba  -  Estado do  Paraná  - CEP:  80.420-170, 
em  conformidade  com  os  ATOS  CONSTITUTIVOS  e  CERTIDÃO  SIMPLIFICADA, 
emitida  emitida  aos  12/04/2021,  que  me  foram  apresentados  e  ficam  arquivados 
nestas  Notas  sob  nº  124,  da  pasta  nº  220-CS.  O  presente  é  reconhecido  pelos 
documentos  apresentados  do  que  dou  fé.  E,  por  este  instrumento,  e  nos  melhores 
termos  de  direito,  nomeia  e  constitui  seus  bastante  procuradores:  1)  HELIO 
EDUARDO RICHTER,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data 
de  07/04/1971,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  HELIO  RICHTER e  de  VILMA  MARIA 
RICHTER,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.114.395-9/SSP/PR,  inscrito  no 
CPF/MF sob  nº  849.018.539-53,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  23.960,  possuidor  do 
endereço  eletrônico  de  e-mail:  "richter@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 
99194-9918";  2)  ADRIANO  MATTOS  DA  COSTA  RANCIARO,  brasileiro,  casado, 
maior e  capaz, advogado, nascido em data de 08/12/1972,  natural de  Curitiba/PR,  filho 
de  ELIO  ANÍBAL  RANCIARO  e  de  ELIANA  MATTOS  DA  COSTA  RANCIARO, 
portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.937.993-5/SSP/PR/SSP/PR,  inscrito  no 
CPF/MF sob  nº  718.779.329-49,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  25.008,  possuidor  do 
endereço  eletrônico  de  e-mail:  "adriano@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 
99112-8447";  3)  DAIANE  MEDINO  WOTKOSKI,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 
advogada,  nascida  em data de  23/08/1985,  natural  de  Cruzeiro do  Oeste/PR,  filha de 
WILSON  MEDINO DA  SILVA e  de  JOVILDE  MARIA  QUEIROZ DA  SILVA,  portadora 
da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  7.929.395-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 
045.471.089-51,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  47.106,  possuidora  do  endereço 
eletrônico  de  e-mail:  "daiane.silva@copel.com" e  contato  telefônico "41 3234-6616"; 4) 
EVERTON LUIZ SZYCHTA,  brasileiro,  casado, maior e  capaz,  advogado,  nascido em 
data de  13/11/1987,  natural de  Curitiba/PR,  filho de  JOÃO  LUIZ  SZYCHTA e de  RITA 
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SPACKI  SZYCHTA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.111.763-0/SSP/PR, 
inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  065.149.519-96,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  55.165, 
possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "everton.szychta@copel.com"  e  contato 
telefônico  "41  3331-3163";  5)  FABIOLA  MARTINI SIBUT,  brasileira,  casada,  maior  e 
capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  30/07/1984,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de 
ALTAIR  ALBERTO  MARTINI e de  CLAIRE DE JESUS  MARTINI,  portadora da  Cédula 
de  Identidade  RG  nº  7.719.317-0/SSP/PR, inscrita  no CPF/MF sob  nº  044.173.029-95, 
registrado  na  OAB/PR  sob  nº  44.877,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"fabiola.sibut@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98824-1148";  6)  MICHELE 
SUCKOW LOSS,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 
02/06/1979,  natural de  Curitiba/PR,  filha de WALDEMAR JOSÉ SUCKOW e de  MARIA 
BERNADETE  SCHEUER  SUCKOW,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
9.482.180-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.470.919-88,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  32.678,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"michele.loss@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3234-6247";  7)  PATRICIA 
DITTRICH FERREIRA,  brasileira,  casada,  maior e  capaz,  advogada,  nascida  em data 
de  02/09/1980,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ELIZEU  SANTOS  FERREIRA  e  de 
ROSEMERI  VIEIRA  DITTRICH  FERREIRA,  portadora da  Cédula de  Identidade  RG  nº 
7.131.122-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  032.791.579-00,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  36.481,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"patrícia.ferreira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99917-3909";  8)  RENATA 
CAROLINE TALEVI  DA COSTA,  brasileira,  divorciada,  maior  e  capaz,  sem  qualquer 
vínculo  que  constitua  união  estável, advogada, nascida em data de 12/04/1982,  natural 
de  Curitiba/PR,  filha  de  MARLEI  SILVA  DA  COSTA  e  de  CLAUDETE  APARECIDA 
TALEVI  COSTA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  7.142.861-3/SSP/PR, 
inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  036.661.499-10,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  39.849, 
possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "renata.talevi@copel.com"  e  contato 
telefônico  "43 99186-0106"; 9) RONALDO JOSE E SILVA, brasileiro,  que  declarou ser 
solteiro,  maior  e  capaz,  sem  qualquer  vínculo  que  constitua  união  estável,  advogado, 
nascido  em  data  de  14/02/1974,  natural  de  São  Miguel  do  Iguaçu/PR,  filho  de 
ANTONIO  DE  SOUZA  e  de  SILVA  E  CACILDA DE  MORAES  E  SILVA,  portador  da 
Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.407.277-3/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 
789.091.719-87,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  31.486,  possuidor  do  endereço 
eletrônico  de  e-mail:  "ronaldo.jose@copel.com"  e  contato  telefônico "45 98811-3201"; 
10)  TALITA  COSTA  REBELLO  BARBOSA,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 
advogada,  nascida  em  data  de  01/12/1980,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  JOÃO 
BOSCO  REBELLO  e  de  ROSÁLIA  DE  JESUS  COSTA,  portadora  da  Cédula  de 
Identidade  RG  nº  7.868.685-5/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.653.359-31, 
registrado  na  OAB/PR  sob  nº  38.375,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"talita.rebello@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5498";  11)  WALTER 
GUANDALINI JÚNIOR, brasileiro, casado, maior e  capaz,  advogado, nascido em data 
de  01/04/1981,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  WALTER  GUANDALINI  NETO  e  de 
MARIA  DE  FÁTIMA SOARES  GUANDALINI,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº 
6.619.135-4/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  029.951.479-08,  registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  37.943,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"walter.guandalini@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99909-9883";  12) 
ALDEBARAN ROCHA  FARIA  NETO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 
nascido  em  data  de  29/12/1979,  natural  de  Guarapuava/PR,  filho  de  JOÃO CARLOS 
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LEÃO  FARIA  e  de  NELSIMARA  DANTAS  FARIA,  portador  da  Cédula  de  Identidade 
RG  nº  6.846.106-5/SSP/PR,  inscrito  no CPF/MF sob  nº  028.015.109-80, registrado  na 
OAB/PR  sob  nº  35.676,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 
"aldebaran.neto@copel.com"  e  contato  telefônico "42 3621-5721", todos com endereço 
profissional  na  Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade de Curitiba  -  Estado do 
Paraná - CEP: 80.420-170, aos quais  confere amplos e gerais PODERES,  inclusive os 
contidos  nas  cláusulas "ad-judicia" e "extra judicia",  na  forma da Lei  nº  8.906/94,  para, 
em conjunto ou separadamente,  representar e  defender os  interesses da  outorgante 
em  qualquer processo  administrativo  e/ou  judicial,  perante  quaisquer órgãos judiciais e 
administrativos,  de  qualquer  esfera,  municipal,  estadual e  federal; repartições  públicas, 
autárquicas,  sociedades de economia  mista, empresas públicas federais,  estaduais  ou 
municipais,  assinar  todo  e  qualquer  documento  destinado  a  tais  processos;  poderes 
especiais  para  assinar  termo  de  nomeação  de  bens  à  penhora,  receber  citações, 
notificações  e  intimações,  bem  como,  confessar,  transigir,  desistir,  reconhecer  a 
procedência  do  pedido,  dar  quitações  e  firmar  compromissos,  tudo  conforme  NCO  - 
Nível  de  Competência  540  da  Outorgante;  poderes  para  levantamento  de  valores 
depositados na Caixa Econômica Federal  e/ou Banco do Brasil  S/A. que  sejam objeto 
de  Alvarás  ou  outras  ordens  ou  autorizações  judiciais;  poderes  para  examinar,  fazer 
carga,  extrair cópias e  requerer certidões de processos judiciais  ou  administrativos em 
que  figure  a  outorgante  como  autora,  ré  ou  terceira  interessada,  representar  a 
outorgante  em  atos  de  imissão  na  posse;  nomear  prepostos  e  representantes  para, 
inclusive,  prestar  depoimento pessoal em ações  trabalhistas,  cíveis e criminais;  intervir 
em  processos  de  falência,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  habilitando  créditos; 
poderes para  requerer relatórios e certidões de  qualquer  natureza ou espécie,  inclusive 
relativas  à  regularidade  fiscal,  firmando os  respectivos  requerimentos  junto aos órgãos 
judiciais  e/ou  administrativos  mencionados,  incluindo,  porém  não  se  limitando,  à 
Secretaria  de  Segurança  Pública,  ao  Banco  Central  do  Brasil,  Banco  do  Brasil  S/A, 
Caixa  Econômica  Federal,  Tribunal  de  Contas,  Cartórios  de  Registros  Públicos, 
Tabelionatos,  Secretaria  da  Receita  Federal,  à  Procuradoria  Geral  da  Fazenda 
Nacional,  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social  -  INSS,  à  Secretaria  da  Receita 
Previdenciária,  ao  PROCON, SERASA,  quaisquer  Prefeituras  Municipais  ou  quaisquer 
outros  órgãos  ou empresas  públicas  e/ou  privadas;  cadastrar  senhas  nos sistemas da 
Receita  Federal  do  Brasil  e  Secretaria  da  Receita  Previdenciária;  requerer  e  retirar 
certidões  ou  relatórios  de débitos  tributários  ou  de  outra  natureza,  incidente  sobre  os 
imóveis  desapropriados  e/ou  instituídos  por  servidão  de  passagem,  junto  aos  órgãos 
municipais,  estaduais  e  federais,  a  fim  de  serem  cumpridas  as  exigências  do Código 
de  Normas  da  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Estado  do  Paraná;  e  praticarem, 
finalmente,  todos  os  demais  atos  necessários  e  indispensáveis  ao  fiel  e  cabal 
desempenho  do  presente  mandato.  Podendo  inclusive  substabelecer.  A 
Outorgante  declara,  através  de  seus  diretores,  ter  sido  alertada  da 
responsabilidade  civil  e  criminal  pelos  elementos  declaratórios  e  da 
autenticidade dos documentos fornecidos por ela, constantes neste instrumento, 
e que após a sua  assinatura, são  inalteráveis, isentando esta serventia de todas 
as responsabilidades  decorrentes.  Pela  outorgante,  me  foi  dito  através de seus 
diretores  que  o  presente  mandato  judicial  é  por  prazo  indeterminado  e  os 
poderes para  representação  “ad-negotia”  da sociedade são  conferidos  até  data 
de  31/12/2022,  nos  termos do  artigo  144,  parágrafo único da  Lei  6.404 de  15 de 
dezembro  de  1976.  O  presente  instrumento  é  válido  por  tempo  indeterminado. 

ID. b0ec102 - Pág. 3

Assinado eletronicamente por: LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA - 24/12/2021 16:12 - b0ec102
https://pje.trt9.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21122416062899900000046143084
Número do processo: MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
Número do documento: 21122416062899900000046143084

Fls.: 872



Continuação
Livro: 0950-P

Folha: 030V
Protocolo: 0746/21

(Lavrada  sob  minuta). Emitida a  Guia de Funrejus sob nº 14000000006817792-0,  no 
valor  de  R$  26,81  (vinte  e seis  reais  e  oitenta  e  um  centavos),  recolhido  em  data  de 
30/04/2021.  Protocolado  nesta data sob  nº  02024/2021.  E, de como assim foi  dito, do 
que  dou  fé,  lavrei  o  presente  instrumento,  por  me ser pedido,  que após lido e  achado 
conforme,  foi  aceito,  outorgado  e  assinado  perante  mim,  (SINAL  PÚBLICO), 
ESCREVENTE,  que  o  digitei.  E  eu,  Daniel  Driessen  Junior,  Tabelião,  o  subscrevi. 
Emolumentos  (R$  107,33  =  494,62  VRC).  Selo Digital  FUNARPEN  (R$  1,60).  ISSQN 
(R$  4,29).  FUNDEP  (R$  5,36).  FUNREJUS  (R$  26,83).  VRC  (1  VRC  =  R$  0,193). 
(a.a.)  EDUARDO  VIEIRA  DE  SOUZA  BARBOSA,  ADRIANO  RUDEK  DE  MOURA. 
Nada mais.  Trasladada em seguida,  conforme e  tudo com o original, a  qual me reporto 
e dou fé.

FUNARPEN  

SELO DIGITAL  
0183864PRAA0000000241321B  

Consulte em:  
horus.funarpen.com.br/consulta

Documento  assinado  eletronicamente  por: 
RENATO  JEFERSON  BOLZANI  -  CPF 
006.784.389-19,  com  certificado  digital 
ICP-Brasil,  conforme MP  nº 2.200-2/2001. 
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Substabelecimento  de  Procuração  bastante  que  faz: 

HELIO EDUARDO RICHTER,  em  favor  de:  ADRIANA 

DE PAULA BARATTO e OUTROS, na forma abaixo:

S/A/I/B/A/M  quantos o  presente  instrumento público de 

substabelecimento  de  procuração  bastante  virem  que, aos vinte e nove dias do mês 

de  julho do ano  de  dois  mil  e  vinte  e  um  (29/07/2021),  nesta cidade  de  Curitiba  - 

Capital  do  Estado  do  Paraná,  em  Cartório,  perante  mim  Escrevente  do  Tabelião, 

compareceu  como  outorgante  substabelecente:  HELIO  EDUARDO  RICHTER, 

brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  07/04/1971,  natural 

de  Curitiba/PR,  filho  de  HELIO  RICHTER e de  VILMA  MARIA  RICHTER,  portador  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.114.395-9/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 

849.018.539-53,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  23.960,  com  endereço  profissional  na 

Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade de Curitiba  -  Estado do  Paraná  - CEP: 

80.420-170,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "richter@copel.com"  e 

contato  telefônico  "41  99194-9918".  O  presente  é  reconhecido  pelos  documentos 

apresentados,  do  que  dou  fé.  Então,  pelo  presente e  nos  melhores  termos de direito, 

substabelece  como de  fato e  na  verdade  substabelecido  tem,  em  favor  de: ADRIANA 

DE PAULA BARATTO, brasileira,  casada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data 

de  24/01/1972,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filha  de  ZENOR  GONÇALVES  DE 

PAULA e  de  NEIVA CHAVES DE  PAULA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.062.352-1/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  982.134.829-72,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  21.844,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"adriana.baratto@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99996-6036";  e/ou  ADRIANA 

NOGUEIRA BARBOSA, brasileira,  solteira, maior e capaz, advogada, nascida em data 

de  28/04/1977,  natural de  Recife/PE,  filha de JOSÉ SOARES BARBOSA e de CLARA 

MÁRCIA  BARBOSA  NOGUEIRA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.412.333-7/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  029.502.979-00,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  35.284,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"adriana.nogueira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99706-2419";  e/ou 

ALESSANDRA  MARA  SILVEIRA  CORADASSI,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida  em  data  de  28/02/1976,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  JOÃO 

MARIA  SILVEIRA e de  ARIETE  SILVEIRA,  portadora da  Cédula de  Identidade  RG  nº 

6.121.173-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  022.520.439-89,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  27.137,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"alessandra.coradassi@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5310";  e/ou  ANA 

PAULA  VONSOWSKI  DA  COSTA  BISPO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida em data de 15/03/1989,  natural de  Curitiba/PR,  filha de PEDRO DE 

NORONHA  DA  COSTA  BISPO  e  de  MARIA  ELOISA  VONSOWSKI  DA  COSTA 

BISPO,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.910.631-0/SSP/PR,  inscrita  no 

CPF/MF sob  nº  076.452.129-26,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  70.166,  possuidora do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "ana.bispo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99231-0313";  e/ou  ANDREA PATRICIA  CEZARIO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz, 

advogada,  nascida em data de 06/01/1976,  natural de  Curitiba/PR,  filha de  ROBERTO 

CEZARIO  e  de  JOSEFA  JOSEANE  FERREIRA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade 

RG  nº  7.123.019-8/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  032.555.999-62, registrada  na 
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OAB/PR  sob  nº  45.490,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"andrea.cezario@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99922-3174";  e/ou  ANGELA 

BEATRIZ ALCAIDE, brasileira,  divorciada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data 

de  08/07/1965,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ANGEL  GARCIA ALCAIDE e  de  ANA 

BRAUN  ALCAIDE,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  3.668.172-1/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  607.322.709-44,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  15.195, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "angela.alcaide@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99172-3750";  e/ou  ARIANE APARECIDA  AMARAL BEDIN,  brasileira, 

solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  10/05/1987,  natural  de 

Colorado/PR,  filha  de  LUIZ  VALTER  BEDIN  e  de  ANGÉLICA  AMARAL  BEDIN, 

portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.433.294-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF 

sob  nº  056.111.089-11, registrada  na OAB/PR sob  nº  56.000, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "ariane.bedin@copel.com" e  contato  telefônico "44 99941-3611"; 

e/ou  BRUNO FELIPE LECK, brasileiro,  solteiro, maior e  capaz, advogado, nascido em 

data  de  01/04/1986,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  JUAREZ  ANTONIO LECK  e  de 

ANGELA  MORI LECK,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  7.829.298-9/SSP/PR, 

inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  009.554.339-24,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  53.443, 

possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "bruno.leck@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99646-0292";  e/ou  CHRISSIE  DESIREE  LOPES  DA  SILVA  HIGINO, 

brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  10/10/1988,  natural 

de  Figueira/PR,  filha de  JAIME  HIGINO DOS  SANTOS e de BERNADETE LOPES DA 

SILVA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.801.236-2/SSP/PR,  inscrita  no 

CPF/MF sob  nº  064.136.669-86,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  57.955,  possuidora do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "chrissie.higino@copel.com"  e  contato  telefônico  "43 

98404-7875";  e/ou CLAUDIA CECILIA CAMACHO ROJAS, brasileira,  solteira, maior e 

capaz,  advogada, nascida em data de  31/05/1974,  natural da cidade de  Cochabamba, 

na  Bolívia,  filha  de  NESTOR  ANTENOR  CAMACHO  CALIZAYA  e  de  HILDA  ROJAS 

DE  CAMACHO,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.576.631-0/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  003.782.189-05,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  25.238, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "claudia.cecilia@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99198-2020";  e/ou  CRISTINA  KAKAWA,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em data de  01/07/1971,  natural de  Curitibanos/SC,  filha de 

MICHIO  KAKAWA  e  de  NIOE  KAKAWA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

8.226.051.5/SSP/SC,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  670.558.859-49,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  23.300,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"cristina.kakawa@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99153-6952";  e/ou  DANIELLE 

SIMÃO , brasileira, casada, maior e  capaz,  advogada, nascida em data de  18/11/1984, 

natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filha  de  GILBERTO  SIMÃO  e  de  MARICLÉIA 

LEUZENSKI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  9.222.763-4/SSP/PR,  inscrita 

no  CPF/MF sob  nº  053.185.609-70,  registrada  na  OAB/PR sob  nº  45.591,  possuidora 

do endereço  eletrônico de  e-mail:  "danielle.simao@copel.com" e  contato  telefônico "42 

99101-0313";  e/ou  DENISE  SCOPARO  PENITENTE,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  30/12/1967,  natural  de  Cambará/PR,  filha  de 

ALCEU  SCOPARO  e  de  MARCIA  CRISTINA  SALOMÃO  SCOPARO,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.168.290-6/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

577.469.409-78,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  17.104,  possuidora  do  endereço 
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eletrônico  de  e-mail:  "dscoparo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98884-6720"; 

e/ou  ERICK CARDOSO HASSELMANN MOTTER,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido  em  data  de  21/08/1986,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  ELOY 

HASSELMANN  MOTTER  JUNIOR  e  de  REGINA  CARDOSO  HASSELMANN 

MOTTER,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  8.791.110-1/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  059.083.599-80,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  57.105,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "erick.motter@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99107-6065";  e/ou  FABIOLA  MACHADO  MARQUES,  brasileira,  casada,  maior  e 

capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  17/03/1987,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de 

SERVULO  MARQUES  e  de  ANGELA  MARIA  MACHADO  MARQUES,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.611.133-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

060.277.809-32,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  58.541,  possuidora  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "fabiola.marques@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99171-7570";  e/ou  FABRÍCIO  FABIANI PEREIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de 16/05/1975,  natural de Caçador/SC,  filho de  ROGERIO 

MANOEL  PEREIRA e de  DIVA  FABIANI  PEREIRA,  portador da  Cédula de  Identidade 

RG  nº  297.232-9/SSP/SC,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  892.744.749-20,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  31.046,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"fabricio.pereira@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99632-0703";  e/ou  FELIPE 

SANTOS RIBAS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

21/02/1984,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filho  de  ARIZON  BRAZ  RIBAS  e  de 

HELYNEZ  IZABEL  TAQUES  SANTOS  RIBAS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG 

nº  7.060.112-5/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  041.595.169-04,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  41.644,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"felipe.ribas@copel.com"  e  contato  telefônico  "42  99973-8009";  e/ou  FERNANDA 

CARLA  HENRIQUE  BUSETTI,  brasileira,  divorciada,  maior  e  capaz,  advogada, 

nascida  em  data  de  04/11/1980,  natural  de  Francisco  Beltrão/PR,  filha  de  ARI 

BUSETTI  e  de  VALDETE  HENRIQUE  BUSETTI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade 

RG  nº  7.742.218-8/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  028.711.399-03, registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  40.991,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"fernanda.busetti@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3310-5674";  e/ou  GISELE 

DAIANA MACIEL,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

27/08/1981,  natural  de  Toledo/PR,  filha  de  CELSO  LUIS  ANTUNES  MACIEL  e  de 

ELOIZA  MASSOCHIN  MACIEL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.845.404-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  034.697.829-70,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  37.128,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"gisele.maciel@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99931-3669";  e/ou  GUILHERME 

MAXIMIANO ,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

31/08/1988,  natural  de  Jandaia do  Sul/PR,  filho de PEDRO  MAXIMIANO e de  MARIA 

ELVIRA CARDOSO DE  OLIVEIRA  MAXIMIANO, portador da Cédula de  Identidade RG 

nº  9.655.083-9/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  010.364.989-13,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  69.269,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"guilherme.maximiano@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99825-7652";  e/ou 

HULIANOR DE LAI, brasileiro, casado, maior e  capaz,  advogado, nascido em data de 

01/05/1979,  natural de  Palotina/PR,  filho de  e de ILSE DE  LAI,  portador da Cédula de 

Identidade  RG  nº  7.285.550-7/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  022.771.529-27, 
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registrado  na  OAB/PR  sob  nº  38.861,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"hulianor.lai@copel.com"  e  contato  telefônico "44 99802-1131"; e/ou JEFERSON LUIZ 

DE  LIMA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

05/08/1966,  natural  de  Ponta  Grossa/PR,  filho de  SEBASTIÃO  ACIR  FIUZA DE  LIMA 

e  de  ANTONINHA  RIBEIRO  DE  LIMA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.128.805-1/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  490.228.309-34,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  21.967,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"jeferson@copel.com"  e  contato  telefônico  "42  98832-6063";  e/ou  JEFFERSON 

BRUNO PEREIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de 

19/02/1972,  natural de  Ourinhos/SP,  filho de  CLYNTON MAGALHÃES  PEREIRA e de 

IZOLINA  BRUNO,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.525.627-8/SSP/PR, 

inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  715.342.969-72,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  24.368, 

possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "jefferson.pereira@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  99102-2377";  e/ou  JEFFERSON  CAMILO  DE  SIQUEIRA,  brasileiro, 

casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de  06/08/1983,  natural  de 

Curitiba/PR,  filho  de  CAMILO  DE  SIQUEIRA  e  de  BRONISLAVA  MIKOLAJESKI  DE 

SIQUEIRA,  portador  da  Cédula de  Identidade  RG  nº  8.286.363-0/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  048.242.439-71,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  45.614,  possuidor  do 

endereço  eletrônico de  e-mail:  "jefferson.siqueira@copel.com" e  contato  telefônico "41 

99900-3600";  e/ou  JOÃO  VICTOR  DIAS  FONTANA,  brasileiro,  que  declarou  ser 

solteiro,  maior  e  capaz,  sem  qualquer  vínculo  que  constitua  união  estável,  advogado, 

nascido  em  data  de  14/04/1988,  natural  de  Medianeira/PR,  filho  de  ADEMIR 

FONTANA  e de  NEUZA  FÁTIMA DIAS MACHADO,  portador da  Cédula de  Identidade 

RG  nº  8.009.991-6/SSP/PR,  inscrito  no CPF/MF sob  nº  066.518.389-54, registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  76.457,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"joao.fontana@copel.com"  e  contato  telefônico "45  3521-2738";  e/ou  JOSÉ MANOEL 

DOS  SANTOS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

17/06/1960,  natural  de  Sertanópolis/PR,  filho  de  JOSÉ  DOS  SANTOS  e  de  MARIA 

DOS  SANTOS,  portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  3.152.798-8/SSP/PR,  inscrito 

no CPF/MF sob  nº 362.307.909-04, registrado na OAB/PR sob  nº 15.640, possuidor do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "jmanoel.santos@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99286-5890";  e/ou  JOSE  ROBERTO  DOS  SANTOS  JUNIOR,  brasileiro,  divorciado, 

maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  07/08/1970,  natural de  Umuarama/PR, 

filho  de  JOSÉ  ROBERTO  DOS  SANTOS  e  de  EDNA  GUSMÃO  DOS  SANTOS, 

portador da Cédula de  Identidade  RG  nº  4.614.922-0/SSP/PR, inscrito  no CPF/MF sob 

nº  819.477.989-87,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  22.719,  possuidor  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "jroberto@copel.com" e  contato  telefônico "41 99943-0210";  e/ou 

JULIANA PERELLES,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data 

de 19/07/1975,  natural de  Curitiba/PR,  filha de JORGE PERELLES  FILHO e de  MARIA 

GRACY  PERELLES,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  6.607.851-6/SSP/PR, 

inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  024.443.299-61,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  29.226, 

possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail:  "juliana.perelles@copel.com"  e  contato 

telefônico  "41  3234  6652";  e/ou  KARLA  PATRICIA  POLLI  DE  SOUZA  XAVIER  DA 

SILVA,  brasileira,  casada,  maior e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  21/07/1979, 

natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  LUIZ  CARLOS  GONÇALVES  DE  SOUZA  e  de 

SIRLENE DA CONCEIÇÃO  POLLI DE  SOUZA, portadora da Cédula de  Identidade RG 
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nº  6.307.518-3/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  032.272.839-80,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  32.628,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"karla.patricia@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99197-3284";  e/ou  KARLLA 

MARIA  MARTINI,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

23/04/1977,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  ANTONIO  CARLOS  MARTINI  e  de 

REGINA  MARIA  MARTINI,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

6.390.684-0/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  018.951.959-26,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  33.079,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"karlla.martini@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99658-7537";  e/ou  LEONARDO 

SANTOS  BOMEDIANO  NOGUEIRA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em  data  de  10/10/1978,  natural  de  Londrina/PR,  filho  de  JOÃO  BOSCO 

BOMEDIANO  NOGUEIRA e  de  VILMA  SANTOS  BOMEDIANO  NOGUEIRA,  portador 

da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  8.791.110-1/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº 

026.417.579-40,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  33.191,  possuidor  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "leonardo.nogueira@copel.com"  e  contato  telefônico  "43 

99976-9577";  e/ou  LUIS  ADOLFO  KUTAX,  brasileiro,  solteiro,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de 31/10/1966,  natural de Rio  Negro/PR,  filho de ADOLFO 

KUTAX  e  de  ALDA  KUTAX,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.208.290-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  654.063.119-72,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  44.476,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"luis.kutax@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98700-9120";  e/ou  LUIZ  CARLOS 

PROENÇA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

29/11/1960,  natural  de  Maria  Helena/PR,  filho  de  JOSÉ  PROENÇA  e  de  ODAIR 

SILVA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  1.700.049-7/SSP/PR,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  322.075.069-91,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  27.096,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "proença@copel.com"  e  contato  telefônico  "44 

3293-5283"; e/ou MARA ANGELITA NESTOR FERREIRA, brasileira, divorciada, maior 

e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de  10/12/0196,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de 

LUIZ  WUNDERVALD  FERREIRA  e  de  NITA  NISTOR  FERREIRA,  portadora  da 

Cédula  de  Identidade  RG  nº  4.191.044-5/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº 

635.466.049-20,  registrada  na  OAB/PR  sob  nº  19.605  possuidora  do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "mara.ferreira@copel.com" e  contato  telefônico "41 99236-7201"; 

e/ou  MARCO  ANTONIO  DE  LUNA,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em  data  de  03/03/1977,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  ANTONIO  CARLOS 

ALVES DE  LUNA e de  ANITA  PASCHOALINO,  portador da  Cédula de  Identidade  RG 

nº  5.955.636-3/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  020.730.699-08,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  34.590,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"marco.luna@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3331-4742";  e/ou  MAURICIO  DA 

SILVA MARTINS,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

03/01/1972,  natural de Rio de  Janeiro/RJ,  filho de JOÃO  FRANCISCO  MARTINS e de 

FRANCISCA  MARIA DA  SILVA  MARTINS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

4.836.964-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  535.421.429-72,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  47.737,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"mauricio.martins@copel.com"  e  contato  telefônico  "43  3293-2283";  e/ou  NATALLY 

SOSSAI  REYS,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

16/02/1974,  natural  de  Curitiba/PR,  filha  de  DENNY  REIS  e  de  HELANA  SOSSAI, 
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portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  5.196.880-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF 

sob  nº  922.488.459-87, registrada  na OAB/PR sob  nº  29.590, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "nattaly.reis@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99196-3733"; 

e/ou  NAYANE GUASTALA,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  03/06/1979,  natural  de  Campo  Mourão/PR,  filha  de  BENEDITO  ATÍLIO 

GUASTALA e de  TEREZA DE LOURDES DA SILVA GUASTALA, portadora da Cédula 

de  Identidade  RG  nº  7.662.055-5/SSP/PR, inscrita  no CPF/MF sob  nº  026.433.239-39, 

registrada  na  OAB/PR  sob  nº  39.206,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"nayane.guastala@copel.com"  e  contato  telefônico  "44  99978-7888";  e/ou  REGILDA 

MIRANDA  HEIL  FERRO,  brasileira,  casada,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  30/08/1967,  natural  de  Telêmaco  Borba/PR,  filha  de  ALFREDO  HEIL  e  de 

EDERZINA  MIRANDA  HEIL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

417.771-0/SSP/PR,  inscrita  no CPF/MF sob  nº  621.666.629-00, registrada  na OAB/PR 

sob  nº  18.742, possuidora do  endereço  eletrônico de  e-mail:  "regildaferro@copel.com" 

e  contato  telefônico  "45  99147-6327";  e/ou  REJANE  MARA  SAMPAIO  D’ALMEIDA, 

brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em data de  12/04/1978,  natural 

de  Curitiba/PR,  filha  de  JOAQUIM  CARLOS  SILVA  D’ALMEIDA  e  de  MARIA 

UMBELINA  SAMPAIO  D’ALMEIDA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

5.986.941-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  028.079.359-66,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  32.641,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"rejane@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99912-4211";  e/ou  SERGIO  GOMES, 

brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em data de  10/02/1973,  natural 

de  Blumenau/SC,  filho  de  JOÃO  CARLOS  GOMES  e  de  ELDÉCIA  DE  JESUS 

GOMES,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  199.284-2/SSP/SC,  inscrito  no 

CPF/MF sob  nº  939.870.059-04,  registrado  na  OAB/PR  sob  nº  30.072,  possuidor  do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "sergio.gomes@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

3230-9736";  e/ou  SERGIO  LOPES  MASSEDO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido  em  data  de  08/02/1960,  natural  de  Arapongas/PR,  filho  de  JOÃO 

GONÇALVES  MASSEDO  e  de  AMÉLIA  LOPES  MASSEDO,  portador  da  Cédula  de 

Identidade  RG  nº  2.197.360-2/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  366.717.709-72, 

registrado  na  OAB/PR  sob  nº  16.846,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sergio.massedo@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99675  3791";  e/ou  SILVIA 

ASSUNÇÃO DAVET ALVES, brasileira, casada, maior e capaz, advogada, nascida em 

data de  23/06/1981,  natural de  Curitiba/PR,  filha de  LEVI DAVET ALVES e de  SILVIA 

LUCIA  ASSUNÇÃO  ALVES,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

6.333.262-3/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  005.981.849-29,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  36.394,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"silvia.davet@copel.com"  e  contato  telefônico "41  3331-4591";  e/ou  SILVIO RUBENS 

MEIRA  PRADO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado,  nascido  em  data  de 

20/09/1958,  natural  de  Tupã/SP,  filho  de  ALCIDES  PRADO  PERES  e  de  JUDITH 

ALVES MEIRA, portador da  Cédula de  Identidade  RG  nº  8.514.307-8/SSP/PR, inscrito 

no CPF/MF sob  nº 827.223.318-53, registrado na OAB/PR sob  nº 19.071, possuidor do 

endereço  eletrônico  de  e-mail:  "silvio.prado@copel.com"  e  contato  telefônico  "41 

99918-7336";  e/ou  SIVONEI  MAURO  HASS,  brasileiro,  solteiro,  maior  e  capaz, 

advogado,  nascido em data de  18/12/1973,  natural de Pato  Branco/PR,  filho de JOSÉ 

HASS  e  de  ILDE  SFOGGIA  HASS,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 
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4.963.941-4/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  822.889.419-87,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  33.683,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sivonei.hass@copel.com"  e  contato  telefônico "43  99605-1906";  e/ou  SONIA  MARIA 

PIMENTEL LOBO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

03/06/1982,  natural  de  Curitiba/PR,  filha de  ODÍLIO  ORTIGOZA  LOBO e de  REGINA 

MARIA  DE  LIMA  PIMENTEL,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.304.138-4/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  038.814.199-93,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  39.614,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"sonia.lobo@copel.com"  e  contato  telefônico "41 99932-9884";  e/ou THAIS MARQUES 

CAVALCANTI DE  BRITO,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em 

data  de  04/07/1979,  natural  de  São  Paulo/SP,  filha  de  RUBENS  CAVALCANTI  DE 

BRITO  e  de  ISAURA  MARQUES  CAVALCANTI  DE  BRITO,  portadora  da  Cédula  de 

Identidade  RG  nº  36.865.335-3/SSP/SP,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  281.753.498-08, 

registrada  na  OAB/PR  sob  nº  68.411,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"thais.brito@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  99102-0991";  e/ou  THAIS  YUMI 

ASSAKURA,  brasileira,  solteira,  maior  e  capaz,  advogada,  nascida  em  data  de 

16/07/1979,  natural  de  Cascavel/PR,  filha  de  ANTONIO  MINORU  ASHAKURA  e  de 

HUSACO  ASHAKURA,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº 

7.593.468-8/SSP/PR,  inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  027.682.569-19,  registrada  na 

OAB/PR  sob  nº  54.137,  possuidora  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"thais.assakura@copel.com"  e  contato  telefônico  "45  98406-1570";  e/ou  THALITA 

FERREIRA DRAGO, brasileira,  solteira, maior e  capaz, advogada, nascida em data de 

30/03/1987,  natural de  Bauru/SP,  filha de  e de CARMEN  SILVIA  FERREIRA DRAGO, 

portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  44.221.723-7/SSP/SP,  inscrita  no CPF/MF 

sob  nº  358.475.268-06, registrada  na OAB/PR sob  nº  65.672, possuidora do  endereço 

eletrônico  de  e-mail:  "thalita.drago@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  3331-2334"; 

e/ou  WELLINGTON  LINCOLN  SECO,  brasileiro,  casado,  maior  e  capaz,  advogado, 

nascido  em data de  25/05/1988,  natural de  Londrina/PR,  filho de  MARLON  ALBERTO 

SECO e de  CREIDELICE  BENETTI  MIRANDA,  portador da  Cédula de  Identidade  RG 

nº  9.009.617-6/SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  008.725.649-59,  registrado  na 

OAB/PR  sob  nº  57.557,  possuidor  do  endereço  eletrônico  de  e-mail: 

"wellington.seco@copel.com"  e  contato  telefônico  "41  98474-9817",  todos  com 

endereço  profissional  na  Rua  Coronel  Dulcídio  nº  800,  Batel,  na cidade  de  Curitiba  - 

Estado do Paraná - CEP: 80.420-170, COM RESERVA de iguais para si, PARTE DOS 

PODERES que  lhes foram conferidos por: COPEL SERVIÇOS S.A., pessoa  jurídica de 

direito  privado,  com  sede  na cidade  de  Curitiba/PR,  na  Rua  José  Izidoro  Biazetto  nº 

158  -  Bloco  C,  Mossunguê,  CEP:  81.200-240  inscrita  no  CNPJ  sob  nº 

19.126.003/0001-02,  através  do  instrumento  público  de  procuração  lavrado  às  folhas 

nº  29, do  livro  nº 950-P, em data de 30/04/2021, nestas Notas, podendo neste sentido 

representá-los  nos  seguintes  PODERES:  os  contidos  nas  cláusulas  "ad-judicia"  e 

"extra judicia",  na  forma  da Lei  nº  8.906/94,  para,  em conjunto ou separadamente, 

representar  e  defender  os  interesses  da  outorgante  em  qualquer  processo 

administrativo  e/ou  judicial,  perante  quaisquer  órgãos  judiciais  e  administrativos,  de 

qualquer  esfera,  municipal,  estadual  e  federal;  repartições  públicas,  autárquicas, 

sociedades de  economia  mista,  empresas  públicas  federais,  estaduais  ou  municipais, 

assinar todo e  qualquer  documento destinado a tais processos; poderes especiais para 
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assinar  termo  de  nomeação  de  bens  à  penhora,  bem  como,  confessar,  transigir, 

desistir,  reconhecer  a  procedência  do  pedido,  dar  quitações  e  firmar  compromissos, 

tudo  conforme  NCO  -  Nível  de  Competência  540  da  Outorgante;  poderes  para 

levantamento  de  valores  depositados  na  Caixa  Econômica  Federal  e/ou  Banco  do 

Brasil  S/A.  que  sejam  objeto  de  Alvarás  ou  outras  ordens  ou  autorizações  judiciais; 

poderes  para  examinar,  fazer  carga,  extrair cópias  e  requerer  certidões de  processos 

judiciais  ou  administrativos  em  que  figure  a  outorgante  como  autora,  ré  ou  terceira 

interessada,  representar a  outorgante em atos de imissão na posse;  nomear prepostos 

e  representantes  para,  inclusive,  prestar  depoimento  pessoal  em  ações  trabalhistas, 

cíveis  e  criminais;  intervir  em  processos  de  falência,  recuperação  judicial  ou 

extrajudicial,  habilitando  créditos;  poderes  para  requerer  relatórios  e  certidões  de 

qualquer  natureza  ou  espécie,  inclusive  relativas  à  regularidade  fiscal,  firmando  os 

respectivos  requerimentos  junto  aos  órgãos  judiciais  e/ou  administrativos 

mencionados,  incluindo,  porém  não  se  limitando, à  Secretaria  de  Segurança  Pública, 

ao  Banco  Central  do  Brasil,  Banco  do  Brasil  S/A,  Caixa  Econômica  Federal,  Tribunal 

de  Contas,  Cartórios  de  Registros  Públicos,  Tabelionatos,  Secretaria  da  Receita 

Federal,  à  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional,  Instituto  Nacional  de  Seguro 

Social  -  INSS,  à  Secretaria  da  Receita  Previdenciária,  ao  PROCON,  SERASA, 

quaisquer  Prefeituras  Municipais  ou  quaisquer  outros  órgãos  ou  empresas  públicas 

e/ou  privadas;  cadastrar  senhas  nos  sistemas  da  Receita  Federal  do  Brasil  e 

Secretaria  da  Receita  Previdenciária;  requerer  e  retirar  certidões  ou  relatórios  de 

débitos  tributários  ou  de  outra  natureza,  incidente  sobre  os  imóveis  desapropriados 

e/ou  instituídos  por  servidão  de  passagem,  junto  aos  órgãos  municipais,  estaduais  e 

federais,  a  fim  de  serem  cumpridas  as  exigências  do  Código  de  Normas  da 

Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Estado  do  Paraná;  e  praticarem,  finalmente, 

podendo assinar  em conjunto ou  isoladamente,  todos os demais  atos  necessários 

e  indispensáveis  ao  fiel  e  cabal  desempenho do  presente  mandato,  podendo  praticar 

os  atos  que  lhe  foram  autorizados  e  em  direito  permitidos  para  o  perfeito  e  cabal 

desempenho  do  presente, exceto substabelecer. O presente mandato judicial é por 

prazo indeterminado e os poderes para representação "ad-negotia" da sociedade 

são conferidos até data de 31/12/2022, nos termos do artigo 144, parágrafo único 

da  Lei  6.404  de  15  de  dezembro  de  1976.  Emitida  a  Guia  de  Funrejus  sob  nº 

14000000007133203-6,  no  valor  de  R$  47,33  (quarenta  e  sete  reais  e  trinta  e  três 

centavos),  recolhido  em  data  de  29/07/2021.  Protocolado  nesta  data  sob  nº 

03735/2021.  E,  de  como assim foi  dito,  do  que  dou  fé,  lavrei  o  presente  instrumento, 

por  me ser pedido,  que após lido e achado  conforme, foi aceito,  outorgado e assinado 

perante  mim,  (SINAL  PÚBLICO),  ESCREVENTE,  que o digitei.  E  eu,  Daniel  Driessen 

Junior,  Tabelião,  o  subscrevi.  Emolumentos  (R$  189,79  =  874,62  VRC).  Selo  Digital 

FUNARPEN  (R$  1,60).  ISSQN (R$  7,59). FUNDEP (R$  9,49).  FUNREJUS (R$  47,44). 

VRC (1 VRC = R$  0,193).  (a.a.)  HELIO EDUARDO  RICHTER. Nada mais.  Trasladada 

em seguida,  conforme e tudo com o original, a qual me reporto e dou fé.
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
SEÇÃO ESPECIALIZADA
Relator: ARAMIS DE SOUZA SILVEIRA

 MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA E 
OUTROS (3) 
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA 

CONCLUSÃO

 

Faço os autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador
ARION MAZURKEVIC, em regime de plantão, em face da petição apresentada pela parte
litisconsorte, sob o id 9975deb e documentos.

CURITIBA/PR, 24 de dezembro de 2021.

SANDRA GIAMBARRESI DE ALMEIDA
Assessor
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
GABINETE DO PLANTÃO 

 MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA E 
OUTROS (3) 
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA 

Vistos, etc.

Os Litisconsortes, COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA –
COPEL e OUTROS, por meio da petição de fls. 360/386, postulam a reconsideração e a
revogação da liminar deferida às fls. 339/347, alegando em síntese: que se preparou
para a retomada das atividades presenciais ao fim do período fixado pela decisão
proferida nos autos 425-49.2020.5.09.0002, qual seja, 31.12.2020, estruturando um
trabalho híbrido, ao qual a maioria dos sindicatos representativos das categorias dos
empregados aderiu; que manteve canal aberto de diálogo com todos os sindicatos,
tirando dúvidas e avaliando sugestões; que a decisão tomou como parâmetro o quadro
epidemiológico, as diretrizes fixadas pelos órgãos públicos, as necessidades da
empresa e a segurança e saúde de seu quadro de empregados; que a maioria das
medidas restritivas no âmbito estadual e municipal foram revogadas; que
regulamentou o retorno das atividades presenciais para o dia 03.01.22, exigindo a
comprovação de vacinação dos empregados, de testagem periódica e obrigatória dos
empregados não vacinados, bem como a manutenção das gestantes no regime de
teletrabalho; que implantou medidas de prevenção; que os Sindicatos Impetrantes
representam menos de 25% do quadro de empregados e boa parte, pela natureza das
atividades, já se encontra atuando de forma presencial. 

Conforme constou da decisão liminar por mim deferida, entendi
por bem, diante das alegações apresentadas na inicial e da prova pré-constituída, que
se mostrava prudente, de forma provisória, manter as atuais condições de trabalho
remoto, a fim de que fosse possível reavaliar o quadro especialmente após o
estabelecimento do contraditório.

Destaque-se que na inicial foi alegado pelos Impetrantes que
teria sido determinado o “retorno imediato dos trabalhadores substituídos ao regime
de trabalho presencial a partir do dia , sem que fosse apresentado à03/01/2022
entidade sindical, ou mesmo à categoria profissional, qualquer plano de contingência à
disseminação do novo coronavírus (em especial, medidas de distanciamento social,
retorno gradual, ou ainda medidas de prevenção e de higiene).” (fl. 06).
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Foi afirmando ainda que “as entidades sindicais que compõem o
Coletivo Sindical de Empregados da COPEL (CSEC) sequer foram ouvidas pelos terceiros

para fins de elaboração de normas cujo teor fosse suficiente parainteressados 
proteção dos trabalhadores” (destaque do original - fl. 08).

 

Estabelecido o contraditório, verifica-se que a situação não foi
exatamente como alegada na inicial.

Com efeito, a ata de fls. 387/392 (também juntada na ação
trabalhista em que proferida a decisão atacada pelo presente mandado de segurança,
mas como mera minuta – fls. 233/239), confirma que a proposta de teletrabalho foi
apresentada pela COPEL e houve manifestações e questionamentos dos Sindicatos,
constando que a COPEL encaminharia minuta do ACT sobre o modelo de teletrabalho e
documentação complementar para avaliação dos sindicatos.

Com a ação trabalhista os Sindicatos ora Impetrantes juntaram
os documentos de fls. 219/232, consistentes em ofícios encaminhados à COPEL com
questionamentos sobre as negociações, medidas de segurança e modelo de
teletrabalho, alegando que não haviam tido resposta.

Entretanto, o documento de fls. 433/435, datado de 17.12.21, ou
seja, anterior à impetração do presente Mandado de Segurança, comprova que a
COPEL encaminhou resposta aos referidos ofícios, especificando todas as medidas
preventivas que estavam sendo adotadas para permitir a retomada do trabalho
presencial de forma segura.

Os documentos de fls. 465/491 especificam os protocolos para
prevenção e gestão de riscos com o coronavirus – Covid -19, medidas que vem sendo
adotadas desde o início da pandemia e que não foram questionadas (pelo menos não
há notícia nesse sentido nos autos).

Portanto, realmente se infirma a alegação da inicial de que não
teria sido apresentado “qualquer plano de contingência à disseminação do novo
coronavírus (em especial, medidas de distanciamento social, retorno gradual, ou ainda
medidas de prevenção e de higiene)”.

O Parecer técnico de fls. 412/415, assim como o protocolo de fls.
416/419 também evidenciam que os Litisconsortes estão tomando medidas técnicas
para evitar o contágio e a disseminação da doença.
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Ademais, e o mais relevante ao meu ver para justificar a
reconsideração da decisão anterior, os documentos de fls. 667/753 revelam que 10
(dez) Acordos Coletivos de Trabalho, exatamente nos termos da minuta apresentada
com a inicial da reclamatória trabalhista (fls. 241/246), foram celebrados por diversas
entidades sindicais representativas também de empregados das Litisconsortes. 

Evidentemente que os Litisconsortes não estão obrigados a
celebrarem acordo coletivo de trabalho só porque outras entidades sindicais o
celebraram. Contudo, essa circunstância infirma a premissa invocada no presente
mandado de segurança, no sentido de que as entidades sindicais não teriam sido
ouvidas.

Da mesma forma, comprovam a alegação apresentada pelos
Litisconsortes no sentido de que a maioria das entidades sindicais representativas dos
seus empregados não se opôs à retomada das atividades presenciais, o que revela a
razoabilidade do plano de retomada e das medidas de segurança à saúde dos
trabalhadores.

Portanto, as dúvidas e o risco que se mostrava aparente quando
da decisão liminar se infirmam com os elementos apresentados pelos Litisconsortes.

Apenas reputo necessário manter uma objeção ao
procedimento de retomada apresentado pelos Litisconsortes. Isso no que diz respeito
ao item 1.2.3 do Plano de Retomada de fls. 399/401 (fl. 400), relativamente aos
empregados que não tomaram a vacina contra a Covid-19 e que não tenham restrição
médica comprovada para tanto. 

Com efeito, o C. STF vem sinalizando em várias decisões,
inclusive com maioria já formada, que a vacinação contra o Coronavirus – Covid 19 é
medida compulsória. 

Na ADPF 913 MC/DF consta da decisão liminar do Min. Luís
Roberto Barroso:

“Há, igualmente, jurisprudência do STF no
sentido de que é válida a vacinação obrigatória – descartada a
vacinação com uso da força – , por meio de instrumentos
indiretos, como, por exemplo, a exigência de comprovante de
vacinação, de quarentena ou de teste de contágio para ingresso
em determinados locais ou para a prática de certas atividades
(CF, art. 5º, 6º e 196). Nesse mesmo sentido: ADPF 898 MC, Rel.
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Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.11.2021, monocrática; ARE
1.267.879, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.12.2020; ADIs
6.586 e 6.587, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j, 17.12.2020.

19. Por fim, há jurisprudência firme na
Corte segundo a qual decisões em matéria de proteção à vida, à
saúde e ao meio ambiente devem ser orientadas pelos
princípios da precaução e da prevenção, de modo a que, sempre
que haja dúvida sobre eventuais efeitos danosos de uma
providência, deve-se adotar a medida mais conservadora
necessária a evitar o dano (CF, arts. 196 e 225). Nesse sentido:
ADI 6421, Rel. Luís

Roberto Barroso, j. 21.05.2020; ADI 5592,
Rel. p/ acórdão Min. Edson

Fachin, j. 11.02.2019; RE 627189, Rel. Min.
Dias Toffoli, j. 08.06.2016.”

Especificamente no âmbito das relações de trabalho, na ADPF
898 – MC, cujo julgamento no Plenário já se iniciou e consta com maioria pela sua
manutenção, a liminar da lavra do Min. Luís Roberto Barosso, da mesma forma,
reafirma a compulsoriedade da vacinação:

“ : Ementa DIREITO CONSTITUCIONAL DO
TRABALHO. DIREITO À SAÚDE. ARGUIÇÕES DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PANDEMIA
DE COVID-19. PORTARIA MTPS Nº 620/2021. VEDAÇÃO À
EXIGÊNCIA DE VACINAÇÃO. ATO INFRALEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A Portaria MTPS nº 620/2021 proíbe o
empregador de exigir documentos comprobatórios de vacinação
para a contratação ou manutenção da relação de emprego,
equiparando a medida a práticas discriminatórias em razão de
sexo, origem, raça, entre outros. No entanto, a exigência de
vacinação não é equiparável às referidas práticas, uma vez que
se volta à proteção da saúde e da vida dos demais empregados
e do público em geral.

2. Existe consenso médico-científico
quanto à importância da vacinação para reduzir o risco de
contágio por Covid-19, bem como para aumentar a capacidade
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de resistência de pessoas que venham a ser infectadas. Por essa
razão, o Supremo Tribunal Federal considerou legítima a
vacinação compulsória, não por sua aplicação forçada, mas pela
adoção de medidas de coerção indiretas. Nesse sentido: ARE
1.267.879, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ADIs 6.586 e 6.587,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

3. É da natureza das relações de trabalho
o poder de direção do empregador e a subordinação jurídica do
empregado (CF, art. 7º c/c CLT, arts. 2º e 3º). O descumprimento,
por parte do empregado, de determinação legítima do
empregador configura justa causa para a rescisão do contrato
de trabalho (CLT, art. 482, ). É importante enfatizar queh
constitui direito dos empregados e dever do empregador a
garantia de um ambiente de trabalho seguro e saudável (CF
/1988, art. 7º, XXII, e art. 225). 

4. Acrescente-se, ainda, que a extinção da
relação de trabalho, mesmo sem justa causa, é um direito
potestativo do empregador, desde que indenize o empregado
na forma da lei (CF/88, art. 7º, I). Do mesmo modo, a atividade
empresarial sujeita-se à livre iniciativa e à liberdade de
contratar, competindo ao empregador estabelecer estratégias
negociais e decidir sobre os critérios de contratação mais
adequados para sua empresa (CF, art. 170). 

5. Ato infralegal, como é o caso de uma
portaria, não é instrumento apto a inovar na ordem jurídica,
criando direitos e obrigações trabalhistas (CF, art. 5º, II).
Tampouco pode limitar o sentido e alcance de normas
constitucionais. Até mesmo a lei encontra limites na restrição de
princípios e direitos fundamentais.

6. Note-se, por fim, que o
reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos da
portaria apenas restabelece o direito do empregador de
rescindir o contrato de trabalho. Não significa, porém, que ele
deva necessariamente fazê-lo, cabendo-lhe ponderar
adequadamente as circunstâncias do caso concreto.

7. Deferimento da cautelar, para
suspender os dispositivos impugnados. Fica ressalvada a
situação das pessoas que têm expressa contraindicação médica
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à vacinação, fundada no Plano Nacional de Vacinação contra a
COVID-19 ou em consenso científico, hipótese em que se deve
admitir a testagem periódica.”

 

Portanto, entendo prudente, pelo menos no âmbito liminar,
manter, como condição para a retomada do trabalho presencial, a obrigatoriedade da
comprovação da vacinação completa (primeira e segunda doses ou da dose única
exigidas por cada imunizante).

Sendo assim, reconsiderando a liminar anteriormente deferida, 
autorizo o retorno dos substituídos que se encontram em labor remoto ao regime de
trabalho presencial, devendo para tanto ser observados: a) o regime híbrido, nos
mesmos moldes estabelecidos para os demais empregados representados por outras
entidades sindicais, no modelo constante Acordos Coletivos de Trabalho por estas
celebrados (a fim de permitir tratamento igualitário); b) as medidas de prevenção à
saúde dos trabalhadores no Plano de Retorno de fls. 399/411, com observância do
Parecer Técnico de fls. 412/415 e no Protocolo de fls. 416/419, porém sendo obrigatória
a comprovação da vacinação completa, afastando-se, portanto, a aplicação do item
1.2.3 de fl. 400.

Intimem-se as partes e dê-se ciência à Autoridade dita Coatora.

 

CURITIBA/PR, 26 de dezembro de 2021.

ARION MAZURKEVIC
Desembargador do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
SEÇÃO ESPECIALIZADA
Relator: ARAMIS DE SOUZA SILVEIRA

 MSCiv 0001215-05.2021.5.09.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANA E 
OUTROS (3) 
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA 

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 1fae0fa proferida nos autos.

Vistos, etc.

Os Litisconsortes, COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA –
COPEL e OUTROS, por meio da petição de fls. 360/386, postulam a reconsideração e a
revogação da liminar deferida às fls. 339/347, alegando em síntese: que se preparou
para a retomada das atividades presenciais ao fim do período fixado pela decisão
proferida nos autos 425-49.2020.5.09.0002, qual seja, 31.12.2020, estruturando um
trabalho híbrido, ao qual a maioria dos sindicatos representativos das categorias dos
empregados aderiu; que manteve canal aberto de diálogo com todos os sindicatos,
tirando dúvidas e avaliando sugestões; que a decisão tomou como parâmetro o quadro
epidemiológico, as diretrizes fixadas pelos órgãos públicos, as necessidades da
empresa e a segurança e saúde de seu quadro de empregados; que a maioria das
medidas restritivas no âmbito estadual e municipal foram revogadas; que
regulamentou o retorno das atividades presenciais para o dia 03.01.22, exigindo a
comprovação de vacinação dos empregados, de testagem periódica e obrigatória dos
empregados não vacinados, bem como a manutenção das gestantes no regime de
teletrabalho; que implantou medidas de prevenção; que os Sindicatos Impetrantes
representam menos de 25% do quadro de empregados e boa parte, pela natureza das
atividades, já se encontra atuando de forma presencial. 

Conforme constou da decisão liminar por mim deferida, entendi
por bem, diante das alegações apresentadas na inicial e da prova pré-constituída, que
se mostrava prudente, de forma provisória, manter as atuais condições de trabalho
remoto, a fim de que fosse possível reavaliar o quadro especialmente após o
estabelecimento do contraditório.

Destaque-se que na inicial foi alegado pelos Impetrantes que
teria sido determinado o “retorno imediato dos trabalhadores substituídos ao regime
de trabalho presencial a partir do dia , sem que fosse apresentado à03/01/2022
entidade sindical, ou mesmo à categoria profissional, qualquer plano de contingência à
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disseminação do novo coronavírus (em especial, medidas de distanciamento social,
retorno gradual, ou ainda medidas de prevenção e de higiene).” (fl. 06).

Foi afirmando ainda que “as entidades sindicais que compõem o
Coletivo Sindical de Empregados da COPEL (CSEC) sequer foram ouvidas pelos terceiros

para fins de elaboração de normas cujo teor fosse suficiente parainteressados 
proteção dos trabalhadores” (destaque do original - fl. 08).

 

Estabelecido o contraditório, verifica-se que a situação não foi
exatamente como alegada na inicial.

Com efeito, a ata de fls. 387/392 (também juntada na ação
trabalhista em que proferida a decisão atacada pelo presente mandado de segurança,
mas como mera minuta – fls. 233/239), confirma que a proposta de teletrabalho foi
apresentada pela COPEL e houve manifestações e questionamentos dos Sindicatos,
constando que a COPEL encaminharia minuta do ACT sobre o modelo de teletrabalho e
documentação complementar para avaliação dos sindicatos.

Com a ação trabalhista os Sindicatos ora Impetrantes juntaram
os documentos de fls. 219/232, consistentes em ofícios encaminhados à COPEL com
questionamentos sobre as negociações, medidas de segurança e modelo de
teletrabalho, alegando que não haviam tido resposta.

Entretanto, o documento de fls. 433/435, datado de 17.12.21, ou
seja, anterior à impetração do presente Mandado de Segurança, comprova que a
COPEL encaminhou resposta aos referidos ofícios, especificando todas as medidas
preventivas que estavam sendo adotadas para permitir a retomada do trabalho
presencial de forma segura.

Os documentos de fls. 465/491 especificam os protocolos para
prevenção e gestão de riscos com o coronavirus – Covid -19, medidas que vem sendo
adotadas desde o início da pandemia e que não foram questionadas (pelo menos não
há notícia nesse sentido nos autos).

Portanto, realmente se infirma a alegação da inicial de que não
teria sido apresentado “qualquer plano de contingência à disseminação do novo
coronavírus (em especial, medidas de distanciamento social, retorno gradual, ou ainda
medidas de prevenção e de higiene)”.

O Parecer técnico de fls. 412/415, assim como o protocolo de fls.
416/419 também evidenciam que os Litisconsortes estão tomando medidas técnicas
para evitar o contágio e a disseminação da doença.
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Ademais, e o mais relevante ao meu ver para justificar a
reconsideração da decisão anterior, os documentos de fls. 667/753 revelam que 10
(dez) Acordos Coletivos de Trabalho, exatamente nos termos da minuta apresentada
com a inicial da reclamatória trabalhista (fls. 241/246), foram celebrados por diversas
entidades sindicais representativas também de empregados das Litisconsortes. 

Evidentemente que os Litisconsortes não estão obrigados a
celebrarem acordo coletivo de trabalho só porque outras entidades sindicais o
celebraram. Contudo, essa circunstância infirma a premissa invocada no presente
mandado de segurança, no sentido de que as entidades sindicais não teriam sido
ouvidas.

Da mesma forma, comprovam a alegação apresentada pelos
Litisconsortes no sentido de que a maioria das entidades sindicais representativas dos
seus empregados não se opôs à retomada das atividades presenciais, o que revela a
razoabilidade do plano de retomada e das medidas de segurança à saúde dos
trabalhadores.

Portanto, as dúvidas e o risco que se mostrava aparente quando
da decisão liminar se infirmam com os elementos apresentados pelos Litisconsortes.

Apenas reputo necessário manter uma objeção ao
procedimento de retomada apresentado pelos Litisconsortes. Isso no que diz respeito
ao item 1.2.3 do Plano de Retomada de fls. 399/401 (fl. 400), relativamente aos
empregados que não tomaram a vacina contra a Covid-19 e que não tenham restrição
médica comprovada para tanto. 

Com efeito, o C. STF vem sinalizando em várias decisões,
inclusive com maioria já formada, que a vacinação contra o Coronavirus – Covid 19 é
medida compulsória. 

Na ADPF 913 MC/DF consta da decisão liminar do Min. Luís
Roberto Barroso:

“Há, igualmente, jurisprudência do STF no
sentido de que é válida a vacinação obrigatória – descartada a
vacinação com uso da força – , por meio de instrumentos
indiretos, como, por exemplo, a exigência de comprovante de
vacinação, de quarentena ou de teste de contágio para ingresso
em determinados locais ou para a prática de certas atividades
(CF, art. 5º, 6º e 196). Nesse mesmo sentido: ADPF 898 MC, Rel.
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Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.11.2021, monocrática; ARE
1.267.879, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.12.2020; ADIs
6.586 e 6.587, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j, 17.12.2020.

19. Por fim, há jurisprudência firme na
Corte segundo a qual decisões em matéria de proteção à vida, à
saúde e ao meio ambiente devem ser orientadas pelos
princípios da precaução e da prevenção, de modo a que, sempre
que haja dúvida sobre eventuais efeitos danosos de uma
providência, deve-se adotar a medida mais conservadora
necessária a evitar o dano (CF, arts. 196 e 225). Nesse sentido:
ADI 6421, Rel. Luís

Roberto Barroso, j. 21.05.2020; ADI 5592,
Rel. p/ acórdão Min. Edson

Fachin, j. 11.02.2019; RE 627189, Rel. Min.
Dias Toffoli, j. 08.06.2016.”

Especificamente no âmbito das relações de trabalho, na ADPF
898 – MC, cujo julgamento no Plenário já se iniciou e consta com maioria pela sua
manutenção, a liminar da lavra do Min. Luís Roberto Barosso, da mesma forma,
reafirma a compulsoriedade da vacinação:

“ : Ementa DIREITO CONSTITUCIONAL DO
TRABALHO. DIREITO À SAÚDE. ARGUIÇÕES DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PANDEMIA
DE COVID-19. PORTARIA MTPS Nº 620/2021. VEDAÇÃO À
EXIGÊNCIA DE VACINAÇÃO. ATO INFRALEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A Portaria MTPS nº 620/2021 proíbe o
empregador de exigir documentos comprobatórios de vacinação
para a contratação ou manutenção da relação de emprego,
equiparando a medida a práticas discriminatórias em razão de
sexo, origem, raça, entre outros. No entanto, a exigência de
vacinação não é equiparável às referidas práticas, uma vez que
se volta à proteção da saúde e da vida dos demais empregados
e do público em geral.

2. Existe consenso médico-científico
quanto à importância da vacinação para reduzir o risco de
contágio por Covid-19, bem como para aumentar a capacidade

Assinado eletronicamente por: ARION MAZURKEVIC - Juntado em: 26/12/2021 23:28:45 - daa741b

ID. daa741b - Pág. 4

Fls.: 893

Documento assinado pelo Shodo



de resistência de pessoas que venham a ser infectadas. Por essa
razão, o Supremo Tribunal Federal considerou legítima a
vacinação compulsória, não por sua aplicação forçada, mas pela
adoção de medidas de coerção indiretas. Nesse sentido: ARE
1.267.879, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ADIs 6.586 e 6.587,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

3. É da natureza das relações de trabalho
o poder de direção do empregador e a subordinação jurídica do
empregado (CF, art. 7º c/c CLT, arts. 2º e 3º). O descumprimento,
por parte do empregado, de determinação legítima do
empregador configura justa causa para a rescisão do contrato
de trabalho (CLT, art. 482, ). É importante enfatizar queh
constitui direito dos empregados e dever do empregador a
garantia de um ambiente de trabalho seguro e saudável (CF
/1988, art. 7º, XXII, e art. 225). 

4. Acrescente-se, ainda, que a extinção da
relação de trabalho, mesmo sem justa causa, é um direito
potestativo do empregador, desde que indenize o empregado
na forma da lei (CF/88, art. 7º, I). Do mesmo modo, a atividade
empresarial sujeita-se à livre iniciativa e à liberdade de
contratar, competindo ao empregador estabelecer estratégias
negociais e decidir sobre os critérios de contratação mais
adequados para sua empresa (CF, art. 170). 

5. Ato infralegal, como é o caso de uma
portaria, não é instrumento apto a inovar na ordem jurídica,
criando direitos e obrigações trabalhistas (CF, art. 5º, II).
Tampouco pode limitar o sentido e alcance de normas
constitucionais. Até mesmo a lei encontra limites na restrição de
princípios e direitos fundamentais.

6. Note-se, por fim, que o
reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos da
portaria apenas restabelece o direito do empregador de
rescindir o contrato de trabalho. Não significa, porém, que ele
deva necessariamente fazê-lo, cabendo-lhe ponderar
adequadamente as circunstâncias do caso concreto.

7. Deferimento da cautelar, para
suspender os dispositivos impugnados. Fica ressalvada a
situação das pessoas que têm expressa contraindicação médica
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à vacinação, fundada no Plano Nacional de Vacinação contra a
COVID-19 ou em consenso científico, hipótese em que se deve
admitir a testagem periódica.”

 

Portanto, entendo prudente, pelo menos no âmbito liminar,
manter, como condição para a retomada do trabalho presencial, a obrigatoriedade da
comprovação da vacinação completa (primeira e segunda doses ou da dose única
exigidas por cada imunizante).

Sendo assim, reconsiderando a liminar anteriormente deferida, 
autorizo o retorno dos substituídos que se encontram em labor remoto ao regime de
trabalho presencial, devendo para tanto ser observados: a) o regime híbrido, nos
mesmos moldes estabelecidos para os demais empregados representados por outras
entidades sindicais, no modelo constante Acordos Coletivos de Trabalho por estas
celebrados (a fim de permitir tratamento igualitário); b) as medidas de prevenção à
saúde dos trabalhadores no Plano de Retorno de fls. 399/411, com observância do
Parecer Técnico de fls. 412/415 e no Protocolo de fls. 416/419, porém sendo obrigatória
a comprovação da vacinação completa, afastando-se, portanto, a aplicação do item
1.2.3 de fl. 400.

Intimem-se as partes e dê-se ciência à Autoridade dita Coatora.

 

CURITIBA/PR, 26 de dezembro de 2021.

ARION MAZURKEVIC
Desembargador do Trabalho
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