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Em, 04/11/2016, foi ajuizada ação coletiva em substituição processual pela ACP contra o 
Município de Campo Grande, questionando a validade dos decretos 12.528/2015, 
12595/2015 e 12798/2016, os quais suspendeu o pagamento de adicionais aos servidores 
públicos. 
 
O processo tramitou e em 10/10/2018 o juiz proferiu a sentença favorável “Isto posto, 
julgo procedente a pretensão inicial do SINDICATO CAMPO GRANDENSE DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA para: 1. decretar a nulidade dos Decretos de nº 
12.528/2015,12.595/2015 e 12.798/2016, por afronta ao princípio da legalidade, previsto 
no inciso II, do art. 5º, da Constituição Federal, e quebra do primado da hierarquia das 
normas jurídicas; 2. determinar ao réu que promova a implantação dos benefícios 
suspensos pelos Decretos de nº 12.528/2015, 12.595/2015 e 12.798/2016, dentre os 
quais as promoções vertical e horizontal, adicional de tempo de serviço e abono de 
permanência, na forma legal, e à época em que se faziam devidos, como se não tivessem 
sido suspensos; 3. condenar o réu a efetuar o pagamento dos valores correspondentes às 
promoções vertical e horizontal, adicional de tempo de serviço e abono de permanência, 
atualizadas monetariamente a partir da data em que se faziam devidos, nos termos das 
Leis complementares municipais de nº 19/1998 e 190 e 191/2011, acrescidos de juros 
moratórios, a partir da citação na ação, calculados todos na forma do art. 1º-F, da Lei 
federal nº 9.494/1997.” 
 
Da sentença o Município recorreu, e o acórdão mantendo a sentença de procedência, foi 
proferido em 12/06/2019. A ação transitou em julgado em 01/08/2019. 
 
Conforme se estabelece na lei processual fizemos a liquidação de sentença, para que se 
torne líquido e certo o valor que o Município réu deve pagar aos servidores, entretanto 
desde então o processo está concluso, à espera de despacho do juiz. 
 
Ressalta-se que todas as medidas cabíveis para que o processo tenha um rápido 
andamento foram adotadas.  
 
A prioridade do Sindicato sempre foi a entrega de uma assistência jurídica efetiva e célere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria Jurídica da ACP. 
 


