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AO PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – SISMA/MT 

 

 

 

Parecer jurídico a respeito dos decretos nº 407/2020, 413/2020, 416/2020 emitido 

pelo Governador do Estado de MT, em razão do COVID-19 

Trata-se de parecer solicitado pelo presidente do Sindicato dos Servidores 

Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, Sr. Oscarlino Alves de 

Arruda Junior, a respeito da possiblidade de deliberação coletiva de paralisação das 

atividades do setor administrativo dos profissionais da saúde, em razão da pandemia do 

COVID-19. 

Preliminarmente, é sabido que se vivencia uma crise sanitária sem 

precedentes. Há décadas o SUS está sucateado por todos os gestores públicos, sem 

investimentos suficientes em estrutura e pessoal para que a saúde permaneça pública, 

universal e de qualidade. A COVID-19 acelera a exposição do referido sucateamento, e, 

põe em risco toda a população.  

Para combater a crise, são os profissionais da saúde que são chamados 

como soldados na linha de fronte para esta verdadeira guerra. Enquanto há determinação 

dos governantes para isolamento, quarentena e distanciamento social, para os 

profissionais da saúde, vimos uma série de decretos equivocados, expondo à pandemia 

inclusive ao grupo de risco (profissionais da saúde acima de 60 anos, ou com 

morbidades). 

Para fins de orientação do presente parecer, passa-se a analisar os decretos 

emitidos, e, posteriormente, analisar as consequências jurídicas para os servidores e esta 

entidade sindical enquanto representante de sua categoria. 

Em 16/03/2020, o governador do estado emitiu o decreto nº 407, 

reconhecendo a existência da pandemia, porém, sem garantir o necessário 

distanciamento social para combater a proliferação do COVID-19. Suspendeu alguns 
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eventos públicos e privados, e, em seu artigo 4º, autorizou a realização de despesas para 

aquisição de bens/serviços/insumos de saúde, inclusive, com possibilidade de requisição 

administrativa de equipamentos de proteção individual (EPI), nos termos do parágrafo 

2º, alínea “c” do artigo anterior. 

No dia 18/03/2020, sendo insuficientes as medidas adotadas, o governador 

editou o decreto 413, enrijecendo os serviços a serem suspensos. Dentre eles, houve 

recomendação de suspensão de feiras, bares, cinemas dentre outros serviços, bem como a 

determinação de suspensão, para o que importa no presente parecer, da realização de 

cirurgias eletivas em todos os hospitais públicos de Mato Grosso; autorizou a 

contratação emergencial de profissionais da saúde, e, de forma genérica, disciplinou que 

os servidores públicos no grupo de risco poderiam ter regime especial de trabalho 

definido por portaria da SEPLAG. 

Vendo ser, ainda, insuficientes as medidas adotadas, em 20/03/2020 o 

governador emitiu novo decreto de nº 416, o qual, no que importa ao servidor público: 

- proibiu o registro de ponto biométrico para qualquer finalidade (art. 4º); 

-  autorizou a realização do teletrabalho, mantendo um quantitativo 

mínimo de servidores em cada órgão (art. 5º); 

- determinou a concessão de férias ou licenças de ofício para servidores que 

não tiverem condições de realizar teletrabalho (art. 5º, §4º); 

- determinou a obrigatoriedade do teletrabalho para grupos de risco, e a 

concessão de férias e licenças prêmio de ofício aos servidores em grupo de risco que não 

possam exercer o teletrabalho, ou lotação em outra unidade que admita esta modalidade 

de exercício (art. 6º e 8º); 

- obrigou a concessão aos servidores que estiverem com licenças prêmios 

ou férias vencidas de as gozarem (art. 9º); 

- determinou o revezamento de escala, em dias alternados, para unidades 

em que não seja possível a realização do teletrabalho, mantendo-se o quantitativo mínimo 

de servidores para o funcionamento dos serviços essenciais e prioritários (art. 10); 
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- disciplinou a aplicação do decreto 416 para a área administrativa, às 

Secretarias Pública, Fazenda, e inclusive Secretaria de Saúde, com a ressalva que, nas 

áreas finalísticas destas Secretarias, serão adotadas medidas especificas em ato 

normativo interno, desde que garantida a continuidade dos serviços (art. 15 e 

parágrafo único);  

- possibilitou a suspensão das atividades dos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Estadual, desde que garantido o atendimento a situações urgentes, mediante 

autorização prévia do Gabinete da Situação (art. 17); 

 

Pois bem, em interpretação dos três decretos emitidos pelo governador do 

Estado, verifica-se que, para o setor administrativo, no decreto nº 416, o governador 

determinou aos setores administrativos, inclusive integrantes da Secretaria de Saúde, que 

não componham áreas finalísticas, a realizarem o teletrabalho, ou, na impossibilidade 

gozem férias ou licenças. 

Isto é, entende-se que o setor administrativo que não pertencente à área 

finalística da Secretaria de Saúde, está dispensado de comparecer ao local de trabalho, 

devendo manter seu trabalho de maneira remota, com distanciamento social, sob pena de 

responder processo administrativo disciplinar em caso de descumprimento das 

orientações de isolamento advindas do Ministério da Saúde e do Poder Executivo 

Estadual (art. 12 e parágrafo Único). 

No que tange ao setor administrativo integrante da área finalística da 

Secretaria de Saúde, houve um vácuo normativo, uma vez que, de acordo com o decreto, 

não se sabe se estes deverão aguardar o ato normativo específico interno, mantendo-se 

em regime de teletrabalho ou se de plano as diretrizes gerais do decreto nº 416 são 

autoaplicáveis para o setor administrativo da área finalística.  

Considerando o referido vácuo, entende-se, por segurança jurídica, que os 

servidores públicos que atuem na área administrativa auxiliando a área finalística da 

saúde - por exemplo aquisição e controle de materiais, insumos e aquisições, EPIs, 

unidades hospitalares, bem como o CIEVS -, deverão se encaminhar de pronto à chefia 

imediata para que estas adotem urgentemente o ato normativo interno para que haja a 
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realização de trabalho remoto ou escala de revezamento, no que for essencial, 

regulamentando, assim, o decreto, de acordo com as especificidades de cada setor.  

Entende-se, portanto, que para este grupo não é possível a ausência 

imediata sem ato normativo interno, uma vez que a área finalística depende do setor 

administrativo que controla os serviços supramencionados. 

Já no que concerne ao setor administrativo da área meio da saúde 

(protocolos, contabilidade, RH, ouvidoria, comissão de ética, unidade jurídica, unidade 

setorial de correição...), entende-se que o decreto 416/2020 é autoaplicável, nos termos 

do caput do art. 15. 

Não é demais mencionar que a saúde pública é atividade essencial, com 

entendimentos do Supremo Tribunal Federal que, em tempos de normalidade, o direito 

de paralisação já é mitigado, mantendo-se em 100% os serviços de urgência e emergência. 

O fronte dos serviços de saúde depende do setor administrativo que fornece os 

equipamentos, sob pena de prejuízo às atividades essenciais. 

Portanto, qualquer orientação de paralisação indevida por parte da 

entidade sindical que englobam as atividades essenciais não passíveis de paralisação, ou 

ainda se houver conduta de paralisação individual de algum servidor deste setor é passível 

de punição administrativa, cível em caso de danos civis, e, ainda, criminais, se houver 

danos a pacientes, seja para a pessoa jurídica do sindicato, ou a pessoa física do servidor 

público. 

Oportunamente, a assessoria jurídica informa que forneceu para 

distribuição pela diretoria da entidade sindical, formulário de denúncia de não 

fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para evitar o risco de 

contágio dos servidores ao COVID-19. 

 

Este é o parecer, s.m.j, não vinculativo à decisão do presidente. 

Cuiabá-MT, 22 de março de 2020. 

 

JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA   FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA 
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OAB/MT 14.490      OAB/MT 12.066 

 

 

BRUNO COSTA ÁLVARES SILVA    FABIANO ALVES ZANARDO 

OAB/MT 15.127       OAB/MT 12.770 
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