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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,
inadiavelmente, fora do horário do expediente forense, ressalvadas as matérias de
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. 

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  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)” (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), Convenção n° 155 e 154 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT)” (fl. 23).

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 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” (fl. 23).

Já o  periculum in mora  estaria evidenciado pela  urgência do
provimento jurisdicional buscado, “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” (fl. 24).

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
remoto, que ante a sua ausência, faria com que TODOS os empregados tivessem que respeitar
a data imposta (03/01/2022)” (fl. 24)

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.

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, 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 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 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). 

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 deferir parcialmente a liminar pleiteada para manter as atuais
condições de trabalho remoto, de forma provisória, dos empregados das 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 URGÊNCIA,
para que cumpra a presente decisão, bem como para que, em dez dias, preste as
informações que entender necessárias.

Após, remetam-se os autos ao Relator sorteado. 

ARION MAZURKEVIC

Desembargador em Plantão

ds

CURITIBA/PR, 22 de dezembro de 2021.

ARION MAZURKEVIC
Desembargador do Trabalho


