
DATA AUTOR OUTRA PARTE PROCESSO Nº VARA ASSUNTO ÚLTIMO ANDAMENTO DATA

27/03/2020 SISMA

ESTADO DE 

MATO GROSSO 

E

OUTROS

1014451-09.2020.8.11.0041

Plantão Civil da 

Comarca de 

Cuiabá

Trata-se de Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência visando o direito 

de apresentar a autodeclaração como meio hábil para comprovar a condição de 

risco nos termos já reconhecido na instrução normativa nº 06/2020/SEPLAG 

(principio da isonimia). 

O juiz em sede de 

plantão não reconheceu 

a evidencia a 

probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do 

processo e nem tão a 

urgência.

RELATÓRIO DE AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM - COVID - 19

Liminar concedida no dia 

24/03, onde já foi 

impetrado pelo SISMA 

04 pedidos de 

cumprimento, nos dias 

30/03; 03/04; 15/05 e 

09/06.

05/06/2020

02/06/2020

Transitou 

em julgado 

no 

11/05/2020

Optamos pela 

desistência pela perda 

de objeto após o 

governo reconhecer a 

possiblidade da 

Autodeclaração em suas 

normativas.

24/03/2020 SISMA

ESTADO DE 

MATO GROSSO 

E

OUTROS

1007604-17.2020.811.0000

Turma de 

Câmaras Cíveis 

Reunidas de 

Direito Público e 

Coletivo

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo com Pedido de Liminar visando a 

aceitação da autodeclaração de pertencimento ao “grupo de risco”, tendo em 

vista o perigo de contágio pelo Coronavírus (COVID-19). Foram inderidos o 

pedido de liminar e de reconsideração no dia 27/03/2020. 

19/03/2020 SISMA

ESTADO DE 

MATO GROSSO 

E

OUTROS

1007393-78.2020.8.11.0000

Turma de 

Câmaras Civeis 

Reunidas de 

Direito Público e 

Coletivo

Trata-de de Mandado de Segurança Coletivo que visa derrubar os efeitos da Lei 

Complementar nº654 de 19 de fevereiro de 2020 que majora a aliquota de 

previdencia dos aposentados e pensionistas à partir de 01 salário minimo 

(R$1.045,00) em 14%. O sindicato argumenta neste MS que o justo é manter a 

isenção de desconto previdenciário de aposentados e pensionistas até o Teto do 

INSS (R$6.101,06).

Concluso para decisão

19/03/2020 SISMA

ESTADO DE 

MATO GROSSO 

E

OUTROS

0000200-33.2020.5.23.0004

4a VARA DO 

TRABALHO DE

CUIABÁ

Trata-se de Ação Civil Pública (ACP) que tem por objeto a garantia do direito a 

vida e a saúde dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, 

notadamente aqueles que integram o grupo de risco e garantindo condições de 

trabalho com disponibilização de EPIs.



Enviado ao  

Tribunal de 

Justiça para 

reexame 

necessário.

02/04/2020

29/05/2020

02/06/2020

06/05/2020

Foi indeferido pela juiza. 

Foi juntada de Petição de 

contestação.

01/05/2020 SISMA
ESTADO DE 

MATO GROSSO 
1018930-45.2020.8.11.0041

VARA ESP. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA E 

AÇÃO POPULAR

Trata-se de Ação Civil Pública visando requerer a concessão do Grau Máximo de 

Insalubridade (40%) a todos servidores lotados na linha de frente da SES em 

função da pandemia e exposição a agentes biológicos como reza a NR 15 (contato 

com pacientes infec-contagiosos) e morosidade na implantação das LTCATs.

Foi indeferido pela Juiza.

03/04/2020 SISMA

ESTADO DE 

MATO GROSSO 

E

OUTROS

1015603-92.2020.8.11.0041

VARA ESP. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA E 

AÇÃO POPULAR

Trata-se de Ação Civil Pública c/ pedido de liminar, que tem por objeto a garantia 

do direito à vida e a saúde dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato 

Grosso, notadamente daqueles que atuam no Centro Integrado de Assistência 

Psicossocial (CIAPS) Adalto Botelho, bem como garantir o direito a isolamento 

e/ou quarentena, além de obrigar o estado a pagar a cada um dos servidores 

lotados na unidade a insalubridade em grau máximo. 

Foi deferido em parte 

pelo juiz dando prazo de 

24 h para SES retificar o 

artigo 1º, onde foi 

publicada a Portaria nº 

127.

01/04/2020 SISMA

ESTADO DE 

MATO GROSSO 

E

OUTROS

1008024-22.2020.8.11.0000

Turma de 

Câmaras Cíveis 

Reunidas de 

Direito Público e 

Coletivo

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo com Pedido de Liminar visando 

manter os valores pagos de 1/3 de férias que foram suspensas pela pandemia. 

Pedido atendido administrativamente pela SEPLAG em folha suplementar.

Arquivado

01/04/2020 SISMA

ESTADO DE 

MATO GROSSO 

E

OUTROS

1015217-62.2020.8.11.0041

5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA 

PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Trata-se de Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela tendo por 

objetivo a suspensão dos efeitos do art. 1º da Portaria n° 105/2020/SES, no que 

se refere à jornada de trabalho ( 2 turnos) dos servidores da saúde de áreas 

administrativas de 7:30 as 13:30 e de 12:00 às 18:00, com intuito de se evitar 

aglomeração e propagação da COVID-19.

01/04/2020 SISMA

ESTADO DE 

MATO GROSSO 

E

OUTROS

1015209-85.2020.8.11.0041

VARA ESP. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA E 

AÇÃO POPULAR

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada em função da 

exigencia de afastamento do grupo de risco via férias e licença prêmio por oficio 

(compulsória). O sindicato pede nesta ACP a suspensão do artigo 9º do Decreto 

Estadual nº 416/2020, que passa por cima da LC 04/1990 (Estatuto do servidor), 

por entender que este inconstitucional.

A juiza indeferiu por 

entender que nosso 

pedido ultrapassou as 

partes, pois a suspensão 

alcançaria todos os 

servidores do poder 

executivo. Sendo mais 

apropriado propor uma 

ADI. 



Processo concluso para 

despacho.
02/06/2020

03/06/2020 SISMA
ESTADO DE 

MATO GROSSO
1025222-46.2020.8.11.0041

5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA 

PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Trata-se de Ação ordinária com pedido de tutela de urgência tendo por objetivo 

obrigar o Estado a tratar de forma isonômica seus servidores, reduzindo a 

jornada de trabalho dos servidores públicos que laboram 06 (seis) horas diárias, 

sem necessidade de compensação, bem como sem prejuízo em sua remuneração.

Ainda não foi apreciado 

pelo juiz.

19/05/2020 SISMA
ESTADO DE 

MATO GROSSO 
1010792-18.2020.8.11.0000

GABINETE DO 

DES.

MÁRCIO VIDAL

Agravo de Instrumento visando contestar a decisão proferida junto a ACP no dia 

06/05, aonde o sindicato requereu a concessão do Grau Máximo de Insalubridade 

(40%) a todos servidores lotados na linha de frente da SES em função da 

pandemia e exposição a agentes biológicos como reza a NR 15 (contato com 

pacientes infec-contagiosos) e morosidade na implantação das LTCATs.

21/05/2020 SISMA
ESTADO DE 

MATO GROSSO
10022125-38.2020.8.11.0041

3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA 

PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer com tutela Antecipada visando 

compelir o Estado a suspender os efeitos do § 4º, inciso II e III, do artigo 6º do 

Decreto 477/2020, que determina de forma compulsória que os servidores 

gozem de suas férias e licenças prêmios adquiridas para se afastarem (grupo de 

risco).

Foi indeferido pelo Juiz.

Foi feito pedido de 

desistência em função 

de melhores 

percpectivas junto a 

Justiça do Trabalho.

22/05/2020 SISMA
ESTADO DE 

MATO GROSSO
1022352-28.2020.8.11.0041

4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA 

PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com tutela Antecipada tendo por 

objetivo obrigar o demandado a conceder prorrogação automática dos 

afastamentos do grupo de risco sem a necessidade de apresentação de novos 

documentos comprobatórios, já que foram deferidos anteriormente.


