
ESTADO DE  MATO  GROSSO  DO  SUL  
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

Procuradoria de Pessoal 

Parque dos Poderes – bloco IV  Campo Grande – MS  CEP 79.031-902 
www.pge.ms.gov.br   (67) 3318-2600   página 1 

Orientação CDJ/PGE/MS/PP/Nº 446/2019. 

 

 

CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL 

Ação de obrigação de fazer - Nº 0007310-06.2007.8.12.0001 

Parte: Federação Sindical dos Servidores Publicos Estaduais e Municipais do Estado do Ms – 

Feserp e outros 

Assunto: Pedido de recebimento de contribuição sindical compulsória.  

Órgão interessado: Secretaria de Administração. 

 

Cumprimento de Decisão Judicial 

 

Senhor Secretário, 

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizado pela Federação Sindical dos 

Servidores Publicos Estaduais e Municipais do Estado do Ms – Feserp alegando que possui o 

direito de pleitear o desconto da contribuição sindical, devendo ser recolhida de uma só vez e 

correspondente à remuneração de um dia de trabalho dos servidores públicos. 

Pretendeu, então, que o Estado de Mato Grosso do Sul seja compelido a proceder 

“o desconto da contribuição sindical, correspondente a 01 (um) dia da remuneração percebida 

pelo servidor público, limitada aos servidores públicos que não sofreram tal desconto para outra 

entidade associativa, sendo considerada esta o valor bruto como base de cálculo, devendo a 

importância ser depositada na conta bancária da Requerente(COOP 4354-0 / SICOOB-

COCRESUL, conta 872-9), aplicando multa diária no caso de descumprimento, cuja fixação 

fica a critério do Juízo”. 

Ao apreciar o pedido, o juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, nos 

seguintes termos: 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido desta ação (autos nº 

0007310-06.2007.8.12.0001) para determinar que o requerido Estado 

de Mato Grosso do Sul promova o desconto da contribuição sindical, 

referente ao período de 2007 a 2010, na folha de pagamento dos 

servidores públicos estaduais, limitada aos servidores públicos que não 

sofreram tal desconto para outra entidade associativa e excetuados os 

celetistas, os integrantes de carreiras de Estado que sejam inscritos na 

OAB/MS e aqueles eventuais servidores que, por lei específica, estejam 

isentos expressamente do pagamento da contribuição compulsória. 
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O Estado de Mato Grosso interpôs apelação da decisão retro, que foi julgada 

parcialmente procedente e excluiu a condenação ao recolhimento da contribuição sindical 

referente aos anos de 2007 e 2008: 

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação cível 

interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul e dou provimento aos 

recursos de apelação cível interpostos pelo Sindicato dos Auditores 

Fiscais da Receita Estadual de Mato Grosso do Sul – SINDIFISCO, 

pela Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado de Mato 

Grosso do Sul – FETEMS, pelo Sindicato dos Fiscais Tributários do 

Estado de Mato Grosso do Sul – SINDIFISCAL, pela Associação dos 

Delegados de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul – ADEPOL/MS, 

para, reformando parcialmente a sentença hostilizada, excluir da 

condenação o recolhimento da contribuição sindical referente aos anos 

de 2007 e 2008. 

 

Considerando a exposição feita, bem como, diante do acórdão proferido e pedido 

de cumprimento de sentença, em anexo, venho, nos termos do art. 3º, VIII, da LC n.º 95/01, 

orientar o cumprimento do decisum, nos seguintes termos: 

a) Deve ser implantado em folha de pagamento os descontos referentes aos anos 

de 2009 e 2010, por não existir mais a contribuição sindical, salvo se o servidor público tiver 

optado pelo pagamento da contribuição sindical; 

b) Devem ser excetuados os celetistas, os integrantes de carreiras de Estado que sejam 

inscritos na OAB/MS e aqueles eventuais servidores que, por lei específica, estejam isentos 

expressamente do pagamento da contribuição compulsória; 

c) Tal desconto, para que não comprometa de forma excessiva o salário dos 

servidores públicos, deverá ser procedido na folha de pagamento do mês de março ao desconto 

correspondente a 01 (um) dia da remuneração percebida à época pelo funcionário público dos 

anos de 2009 e 2010. 

Por fim, solicita-se que seja informado o cumprimento da decisão judicial supra 

destacada, para comprovação nos autos. 

Campo Grande – MS, 25 de setembro de 2019. 

 

NATHÁLIA DOS S. PAES DE BARROS 

Procuradora do Estado  

OAB/MS Nº 10.233 
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