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AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0061856-12.2021.8.16.0000 

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SINSEP 

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

RELATOR: DES. LUIZ MATEUS DE LIMA 

 

P R O N U N C I A M E N T O  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DE SERVIDORAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS GESTANTES E LACTANTES AO TRABALHO PRESENCIAL. 

ILEGALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DA LEI 14.151/2021. 

SERVIDORAS QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. IMUNIDADE 

COLETIVA AINDA NÃO ATINGIDA. TEMERIDADE DA MEDIDA, QUE 

CONFIGURA INEQUÍVOCO RISCO DE VIDA AO PÚBLICO TUTELADO 

PELA PRESENTE AÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA. PELO CONHECIMENTO E 

PROVIMENTO DO AGRAVO. 

 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ 

COLENDA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

EXCELENTÍSSIMO RELATOR 

 

1. RELATÓRIO 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos 

Pinhais, irresignado com a prestação jurisdicional da Vara da Fazenda Pública do Foro Regional 

de São José dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, interpõe o presente 
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Agravo de Instrumento contra a decisão proferida por aquele Juízo constante de mov. 11.1 dos 

autos de Ação Civil Pública n.º 0000378-76.2021.8.16.0202. 

A ação foi ajuizada pelo Sindicato autor com o fim de insurgir-se contra as 

disposições do Decreto nº 4263/2021 do Município de São José dos Pinhais que, dentre outras 

disposições, determina o retorno às atividades presenciais de servidores públicos municipais que 

já estejam completamente imunizados contra a Covid-19, mesmo aqueles pertencentes aos grupos 

de risco do Coronavírus. 

Nesta demanda, especificamente, questiona-se a exigência de trabalho 

presencial de gestantes e lactantes, em especial, por conta de riscos que uma eventual 

contaminação pelo vírus representa tanto para elas próprias, quanto para as vidas dos nascituros 

e dos recém-nascidos. 

Pugnou-se, assim, pela suspensão liminar do dispositivo legal 

supramencionado (mov. 1.1 dos autos de Ação Civil Pública). 

O juízo de origem, no entanto, não concedeu a liminar pleiteada, 

entendendo, por ora, ser válida a lei impugnada, sob o fundamento de que “ainda que imunizada, 

a pessoa está sujeita a contrair a doença, mas há um grau elevado de probabilidade de que não 

desenvolva sintomas ou, se os desenvolver, não os tenha com gravidade elevada” (mov. 11.1 dos 

autos de Ação Civil Pública). 

Dessa decisão recorre o agravante, basicamente, reiterando a 

fundamentação da ilegalidade das disposições do Decreto Municipal, sustentando-a com 

argumentos referentes à necessidade de se resguardar a saúde de mulheres gestantes e lactantes, 

bem como dos nascituros e das crianças recém-nascidas. Aduz, ainda, que o regime de teletrabalho 

não representa prejuízo para o desempenho das atividades de incumbência das servidoras 

tuteladas, pelo que, o retorno ao labor presencial não é dotado de urgência e/ou essencialidade 

(mov. 1.1 dos autos de Agravo de Instrumento). 

O recurso foi recebido sem a concessão de efeito suspensivo pelo 

Eminente Relator (mov. 11.1 dos autos de Agravo de Instrumento). 
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Devidamente intimado, o Município de São José dos Pinhais apresentou 

contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu  desprovimento (mov. 26.1 dos autos de Agravo de 

Instrumento). 

Na sequência, vieram os autos a esta Procuradoria de Justiça para 

manifestação. 

É o breve relatório. 

 

2. ADMISSIBILIDADE 

Presentes os pressupostos de admissibilidade – objetivos (cabimento, 

adequação, tempestividade e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e 

subjetivos (interesse e legitimidade), impõe-se o conhecimento do recurso. 

 

3. MÉRITO 

Pleiteia o Sindicato autor reforma na decisão interlocutória de primeira 

instância que não lhe concedeu liminar constante de petição inicial, por meio da qual pugnava que 

se determinasse, ao Município de São José dos Pinhais, que não procedesse ao retorno às 

atividades presenciais de servidoras públicas municipais gestantes e lactantes. 

Indeferido o pedido em primeira instância, recorre o autor a essa Egrégia 

5ª Câmara Cível, pugnando pela concessão da tutela de urgência referida, nos mesmos moldes. 

Com razão. 

A COVID-19 é enfermidade causada pelo que é chamado popularmente 

novo Coronavírus, de denominação técnica Sars-Cov-2, mutação do Coronavírus comum (CID10), 

que causa infecção respiratória de diferentes gravidades a depender da pessoa que o contrai, 

causando temor, especialmente, pelo fato de que, por se tratar de vírus novo, não houve o 

desenvolvimento de imunidade à doença pela população.1 

O receio social decorrente da enfermidade se deve a alguns aspectos: i) 

ao alto índice transmissibilidade do vírus, a despeito da baixa taxa de letalidade; ii) à ausência, não 

 
1 A respeito do tema, consultar https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid. Acesso em 10/11/2021. 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
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só de imunidade à doença pela população em geral, mas, também, especialmente quando do início 

da deflagração da epidemia, de qualquer tratamento médico preventivo (vacinas) ou curativos 

(remédios) com comprovada efetividade – condição esta que, afortunadamente, e como resultado 

de muito trabalho sério empreendido por pesquisadores e profissionais da saúde, alterou-se, com 

a existência, atualmente, de vacinas eficazes disponíveis à sociedade; iii) à incapacidade dos 

sistemas públicos de saúde de prestar atendimento adequado aos infectados em casos de contágio 

populacional em massa, de modo a gerar o seu inevitável colapso.2 

É de conhecimento público e notório, sobre isto, que justamente a rápida 

disseminação do vírus por todo o planeta levou a Organização Mundial da Saúde em 11 de março 

de 2020, a classificar a COVID-19 como pandemia3 – doença contagiosa que se espalha pela 

população em proporções globais. 

Todos esses fatores, que comprovam a incontestável seriedade da questão, 

aliados ao seu ineditismo, à sua relevância social e à ausência de perspectivas relativas às efetivas 

consequências que a calamidade trará ao mundo quando chegar efetivamente ao fim, provocaram 

todos os setores da sociedade a debaterem possíveis medidas de enfrentamento ao vírus e, 

simultaneamente, de redução dos seus efeitos colaterais. 

Diariamente, governantes e agentes políticos foram e têm sido instados a 

tomarem providências visando à proteção da população em busca da mitigação dos malefícios que 

a disseminação do vírus pode causar. 

Justamente neste contexto, a União Federal, no âmbito de suas atribuições, 

passou a expedir atos normativos visando à prevenção e ao combate da epidemia em território 

nacional. Dentre eles, destacam-se, aqui, a Lei Federal n.º 13.979/2020 4 , os Decretos n.º 

10.282/2020 e n.º 10.292/2020, que regulamentam a referida Lei, a Portaria n.º 454/2020 5 do 

Ministério da Saúde, e o Decreto Legislativo n.º 6/2020, que reconhece o estado de calamidade 

pública em território nacional. 

 
2 Sobre isso: https://www.dw.com/pt-br/os-n%C3%Bameros-sobre-a-pandemia-de-coronav%C3%Adrus/a-52848559. Acesso em 
10/11/2021. 
3 Disponível em: http://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus. Acesso em 
10/11/2021. 
4 “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019”. 
5 “Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19)”. 

https://www.dw.com/pt-br/os-números-sobre-a-pandemia-de-coronavírus/a-52848559
https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus
https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus
https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus
https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus
https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus


 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 

Procuradoria de Justiça Cível – Sexto Grupo Especializado 
AI n.º 0061856-12.2021.8.16.0000 

 

  5/11 

O Estado do Paraná, do mesmo modo, emitiu expedientes similares. A 

título de exemplo, o Decreto n.º 4.230/2020 determina a não realização de eventos com 

aglomerações de mais de cinquenta pessoas. O Decreto n.º 4.317/2020, por sua vez, “dispõe sobre 

as medidas para a iniciativa privada acerca do enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância decorrente da COVID-19” e prevê, dentre outros aspectos, a suspensão de atividades 

comerciais não essenciais. 

Os instrumentos normativos acima mencionados possuem, como 

denominador comum, um ponto específico: regulamentações referentes ao distanciamento social. 

Em uma conjuntura na qual não há imunidade inata ou remédios para tratar 

a enfermidade e em que tampouco existiam, quando da expedição, vacinas para preveni-las, 

providências de enfrentamento à pandemia passam, inevitavelmente, por restrições ao direito de ir 

e vir do indivíduo, justamente visando a evitar o contágio em massa da população. Esta era, 

naquele momento, a maneira mais eficaz de combate que se podia adotar – e que, ainda que com 

menos rigidez, possui, mesmo atualmente, incontroversa relevância. 

Posteriormente, com a sobrevinda de uma pluralidade de imunizantes 

diferentes, iniciou-se o processo de vacinação coletiva da população que, gradativamente, permite 

a flexibilização dessas medidas restritivas e o retorno, também progressivo, daquilo que se 

convencionou chamar de “normalidade”, em referência ao período anterior ao início da pandemia. 

No que diz respeito, em particular, ao Município de São José dos Pinhais, 

observa-se que, quando do início da pandemia, determinou-se, dentre uma vasta gama de 

disposições visando ao combate do vírus, a concessão de teletrabalho aos servidores públicos 

municipais, preferencialmente àqueles integrantes de grupos comprovadamente mais vulneráveis 

às complicações da doença. 

Extrai-se, assim, do Decreto Municipal nº 3.726/2020: 

Art. 7º A Administração Direta e Indireta do Município de São José dos Pinhais 

poderá, dentro da viabilidade técnica e operacional, e sem qualquer prejuízo 

administrativo, conceder o regime de teletrabalho, bem como acesso remoto à 

email ou escalas diferenciadas de trabalho e adoções de horários alternativos nas 

repartições públicas, com expressa anuência do Chefe do Poder Executivo 

Municipal. (...)  
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§ 2º O teletrabalho ou escalas diferenciadas serão adotadas preferencialmente 

aos servidores públicos acima de 60 (sessenta) anos, com doenças crônicas, 

problemas respiratórios, gestantes, lactantes, conforme deliberação do 

Secretário da pasta de lotação do servidor, mediante apresentação de atestado 

com a indicação do CID. 

Posteriormente, entretanto, a municipalidade, com o início da vacinação da 

população, determinou, por meio do Decreto nº 4.263/2021, o retorno dos servidores, inclusive 

pertencentes aos grupos de risco, ao trabalho presencial: 

Art. 7º-B Aos servidores afastados das atividades presenciais por pertencerem a 

grupo de risco para o novo coronavírus, conforme estabelecido no Decreto nº 

3.726/2020 e alterações, seja para realizar atividades em teletrabalho, ou similar, 

bem como aqueles que na impossibilidade técnica e operacional de conceder 

teletrabalho ficaram meramente afastados de suas atividades, quando 

imunizados deverão retornar ao trabalho presencial conforme segue:  

§1º Para as vacinas que concluem imunização apenas com uma dose, o retorno 

deverá ocorrer 30 (trinta) dias após receber a vacina.  

§2º Para as vacinas que concluem imunização em mais de uma dose, o retorno 

deverá ocorrer 30 (trinta) dias após receber a dose complementar para concluir a 

imunização. 

Relata-se nos autos, sobre isso, que, completado o período de trinta dias 

após a conclusão da vacinação pelos servidores, estes estão obrigados a retornarem ao trabalho 

presencial. A petição inicial, neste sentido, é acompanhada de documentos que comprovam a 

negativa administrativa a servidoras gestantes e lactantes a se manterem em teletrabalho após 

suas respectivas imunizações, com base nas disposições do instrumento normativo atacado por 

meio da presente demanda. 

Pois bem. 

De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 
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Trata-se, pois, de instituto processual revestido de caráter excepcional, por 

configurar verdadeira antecipação de efeito que eventual sentença determinaria ao caso concreto, 

razão pela qual, o legislador, ao prever tal possibilidade, o fez condicionando-a à indicação de dois 

elementos: a probabilidade do direito da parte que o pleiteia e o perigo de dano que a sua não 

concessão poderia causar. 

Assim, extrai-se das palavras de TESSER que as tutelas de urgência são 

“medidas voltadas a eliminar ou minorar especificamente os males do tempo do processo”, e “têm 

como fundamento uma situação de perigo”.6 

E, na presente demanda, verifica-se que os requisitos legais para o 

deferimento da liminar pleiteada pelo Sindicato autor encontram-se devidamente preenchidos. 

Reconhece-se que a vacinação em território nacional vem atingindo 

resultados satisfatórios. Com o avanço do processo de imunização coletiva, é facilmente perceptível 

a redução de casos de infecção, complicações, e mortes pela doença. E, como consequência lógica 

da diminuição da periculosidade social causada pela COVID-19, algumas medidas de 

distanciamento social, inicialmente tão necessárias, podem ser flexibilizadas. 

Ocorre que o processo de imunização ainda não chegou até o final, 

tampouco a pandemia pelo novo coronavírus deixou de ser um risco para a sociedade. Ao revés, 

verifica-se que nem o país, nem o Estado do Paraná, atingiram a porcentagem necessária de 

vacinação a ponto de tornar prescindíveis as determinações de precaução e isolamento social, 

mormente para os grupos mais vulneráveis. 

Não existe um consenso científico, até o momento, sobre os índices de 

imunização coletiva que devem ser atingidos para que a Covid-19 deixe de ser uma ameaça real à 

vida das pessoas. As cifras indicadas pelos especialistas, entretanto, variam entre 70% e 90%7, 

números superiores aos atingidos pelo Brasil que, na data de elaboração desta peça, possui 57% 

de sua população completamente vacinada8 . O Estado do Paraná, por sua vez, vacinou por 

completo cerca de 62% dos seus habitantes. 

 
6  TESSER, André Luiz Bäuml. In: Código de Processo Civil Comentado. Coordenador Geral: CUNHA, José Sebastião 
Fagundes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 537. 
7 Disponível em: < https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2021/06/o-que-precisamos-saber-sobre-a-tao-comentada-
imunidade-coletiva>. Acesso em 10/11/2021. 
8 Disponível em: < https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/11/09/vacinacao-contra-a-covid-57percent-da-
populacao-completou-a-vacinacao-e-esta-totalmente-imunizada.ghtml>. Acesso em 10/11/2021. 

https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2021/06/o-que-precisamos-saber-sobre-a-tao-comentada-imunidade-coletiva
https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2021/06/o-que-precisamos-saber-sobre-a-tao-comentada-imunidade-coletiva
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/11/09/vacinacao-contra-a-covid-57percent-da-populacao-completou-a-vacinacao-e-esta-totalmente-imunizada.ghtml
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/11/09/vacinacao-contra-a-covid-57percent-da-populacao-completou-a-vacinacao-e-esta-totalmente-imunizada.ghtml


 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 

Procuradoria de Justiça Cível – Sexto Grupo Especializado 
AI n.º 0061856-12.2021.8.16.0000 

 

  8/11 

E, como já dito, sem índices suficientes de vacinação, não há como se falar 

em ausência de risco. 

É importante ressaltar, de imediato, que a determinação de retorno de 

servidoras gestantes ao trabalho presencial é ilegal. A Lei nº 14.151/2021, aprovada há pouco mais 

de cinco meses, prevê expressamente que “durante a emergência de saúde pública de importância 

nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das 

atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração”. 

Deste modo, é inconteste que os argumentos trazidos pelo Município de 

São José dos Pinhais aos autos, dando conta de que “a gravidez por si só não guarda relação com 

o maior risco de complicações derivadas da COVID-19” são improcedentes, vez que contrariam 

expressa disposição legal. É direito, pois, das servidoras gestantes o afastamento de suas funções 

presenciais enquanto perdurar a pandemia de COVID-19, salvo nova previsão legal em sentido 

contrário. 

E mais: diversas evidências científicas atestam justamente o oposto. A 

contaminação pela COVID-19 configura, sim, risco às mulheres gestantes, razão pela qual, a tal 

grupo, devem ser destinadas providências específicas visando à sua proteção. 

Um estudo científico publicado pela JAMA Pediatrics demonstrou que o 

risco de morte para mulheres grávidas infectadas com a Covid-19 é 22 (vinte e duas) vezes maior 

do que para aquelas que não contraíram o vírus. A pesquisa atesta, ainda, que a contaminação 

pela doença no período de gravidez representa, também, um risco para os nascituros: existem 

maiores chances de que eles nasçam prematuros ou com baixo peso.9 

A evidente vulnerabilidade desse grupo fez com que, inclusive, a 

Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS, recomendasse aos países do continente que 

priorizassem a vacinação de gestantes e lactantes. Referendando as conclusões científicas 

constatadas no estudo amealhado alhures, a diretora da Organização, Carissa Etienne, afirmou, à 

ocasião, que “se as mulheres grávidas adoecerem, elas terão um risco maior de desenvolver 

sintomas graves da COVID-19 e precisarão com mais frequência de ventilação e cuidados 

 
9 Maternal and Neonatal Morbidity and Mortality Among Pregnant Women With and Without COVID-19 Infection. The 
Intercovid Multinational Cohort Study. Disponível em: < https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2779182>. 
Acesso em 10/11/2021. 

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2779182
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intensivos, quando comparadas às mulheres que não estão grávidas”, bem como que “elas também 

têm uma chance maior de dar à luz ao bebê mais cedo ou prematuramente”.10 

Não por acaso, também o Ministério da Saúde, em publicação denominada 

“Guia de Vigilância Epidemiológica”, elencou, como fatores de risco da doença, a gestação.11 

Dito isto, é de suma relevância salientar que o retorno ao trabalho 

presencial de gestantes e lactantes representa um risco igualmente considerável às crianças 

recém-nascidas. Para além das consequências apontadas anteriormente, como o risco de 

nascimento prematuro ou com baixo peso, pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz 

constatou que, no ano de 2020, um terço das vítimas fatais da Covid-19, com idade até dezoito 

anos, possuíam menos de um ano completo. Com relação a crianças com até dois anos, o número 

é ainda maior: a faixa etária representou 41% desses óbitos.12 

Assim, seja pela perspectiva de proteção das gestantes e lactantes, seja 

pela necessidade de cautela com relação às crianças recém-nascidas, o retorno às atividades 

presenciais dessas servidoras é factualmente inexplicável – para além de, no caso específico das 

gestantes, ser manifestamente ilegal. 

Mais incompreensível ainda é o fato de que o Decreto nº 4.263/2021 de 

São José dos Pinhais foi publicado na data de 26 de março de 2021, data em que somente 2% da 

população nacional havia sido completamente vacinada13 – percentual ínfimo e claramente abaixo 

dos índices de imunização coletiva recomendados para a flexibilização das restrições de circulação 

e aglomeração de pessoas, especialmente quando se trata de indivíduos integrantes de grupos de 

risco. As mortes pela doença, ao seu turno, eram igualmente alarmantes. Nesse dia, 1337 (mil 

trezentas e trinta e sete) pessoas faleceram pela doença em território nacional. No Estado do 

Paraná, contabilizaram-se, à ocasião, 189 (cento e oitenta e nove) óbitos.14 

 
10 Disponível em: < https://www.paho.org/pt/noticias/8-9-2021-diretora-da-opas-pede-que-paises-priorizem-mulheres-gravidas-
e-lactantes-na>. Acesso em 10/11/2021. 
11 Disponível em: < https://portalarquivos.saude.gov.br/images/af_gvs_coronavirus_6ago20_ajustes-finais-2.pdf>. Acesso em 
10/11/2021. 
12  Disponível em: < https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-analisa-dados-sobre-mortes-de-criancas-por-covid-19>. Acesso em: 
10/11/2021. 
13  Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/03/26/brasil-aplicou-ao-menos-uma-dose-de-vacina-em-
mais-de-148-milhoes-aponta-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml>. Acesso em 10/11/2021. 
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Há uma evidente falha na condução da política pública no combate à 

pandemia pelo Município de São José dos Pinhais. E, no que se restringe à questão discutida 

nestes autos, tem-se que, se, atualmente, a revogação do teletrabalho para servidores gestantes e 

lactantes não é recomendável (além de, repise-se, ser ilegal), quando da época da edição do 

decreto a determinação por aqui atacada é inequivocamente inconcebível.  

De maneira completamente irresponsável, quis a municipalidade ré que 

servidoras gestantes e lactantes (vacinadas prioritariamente, justamente por serem de grupo de 

risco) retornassem ao trabalho presencial em período no qual não só não se estava nem próximo 

de se atingir uma imunidade coletiva segura, como milhares de pessoas morriam diariamente em 

decorrência de complicações causadas pela COVID-19. 

De uma maneira mais abrangente, percebe-se que determinação municipal 

não possui qualquer lógica: pessoas que são prioritariamente vacinadas por serem de grupo de 

risco, são ordenadas a dispor do trabalho domiciliar para se exporem, assim, a maior suscetibilidade 

de contraírem a doença, vez que retornam a um ambiente laboral no qual, provavelmente, seus 

colegas não estão vacinados e em que, por consequência, as chances de propagação do vírus são 

maiores. 

Repisa-se: não há como se falar em imunização sem que se atinjam 

números expressivos de vacinação coletiva. 

O Município de São José dos Pinhais submeteu, e ainda submete, suas 

servidoras a risco de vida simplesmente injustificável. Não há, pois, como se defender a postura 

adotada pelo ente público, que deve ser alterada de imediato. 

Assim sendo, deve ser reformada a decisão interlocutória de primeira 

instância, a fim de que se impeça o Município de São José dos Pinhais de promover o retorno ao 

trabalho presencial de servidoras gestantes e lactantes enquanto perdurar a pandemia de COVID-

19. 

Pelo provimento do Agravo de Instrumento, portanto. 

 

4. CONCLUSÃO 
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Diante do exposto, o pronunciamento desta Procuradoria de Justiça é pelo 

conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto 

pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais. 

Curitiba, datado e assinado digitalmente. 

 

CAROLINE CHIAMULERA 

Promotora de Justiça 


