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AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 5052322-83.2019.8.21.0001/RS

AUTOR: CENTRO DOS PROFS DO EST DO RS SIND DOS TRAB EM EDUCACAO
RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

 

Cuida-se de ação coletiva de consumo com pedido de tutela de urgência
ajuizada pelo CENTRO DOS PROFESSORES E TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CPERS/SINDICATO em desfavor do BANCO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL.

Informa a parte autora que, sob o argumento de insuficiência de recursos
financeiros em caixa, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul anunciou que não haverá o
pagamento do 13º Salário dos servidores do Poder Executivo, na forma prevista no art. 35,
parágrafo único, da CE e art. 104 da LC 10.098/94. Aduz que a administração informou que o
pagamento da aludida gratifcação se dará de forma parcelada, ao longo de 12 meses do ano
de 2020. Todavia, para os servidores que têm intenção de receber sua gratificação natalina na
integralidade, em dezembro, o Governador do Estado anunciou que deve ser contraído
empréstimo junto ao banco demandado, com os encargos da operação suportados pela
Administração. Destaca se tratar do terceiro ano consecutivo que os servidores estaduais se
veem obrigados a contrair tais empréstimos e que, da mesma forma ocorrida nos anos
anteriores, o Banrisul informou que referido empréstimo somente poderá ser realizado por
aqueles que não tem nenhuma pendência ou ações judiciais contra a instituição financeira.
Assevera que tal conduta é ilegal, pois o demandado, ao assumir o encargo de pagar a
gratificação natalina dos servidores estaduais age como longa manus do Executivo Estadual,
razão pela qual está se utilizando da situação de fragilidade dos servidores para forçar aqueles
que possuem dívidas e movem ação contra a instituição financeira a quitarem os débitos ou
desistir dos processos, em abuso de direito.

Em sede de tutela de urgência, querer seja determinado que o banco demandado
efetue o empréstimo referente a antecipação do 13º Salário para todos os servidores do Estado
substituídos pelo Sindicato autor que assim o solicitarem, independentemente de possuírem
restrição, cadastro negativo no SPC, Serasa e outros, dívida ou demanda judicial com a parte
ré ou outros banco, sem qualquer tipo de exigência de liquidação ou renegociação de débitos
ou desistência de demandas judicias em curso.

É o relatório.

Decido.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre
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A matéria já foi objeto de exame por esta magistrada nos autos de ação coletiva
manejada contra a instituição bancária ré, ainda neste mês. Naqueles autos, em atenção à
antecipação de tutela concedida em sede de plantão, a discussão alastrou-se ao Segundo Grau
de jurisdição.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul prevê expressamente que o 13º
salário dos servidores públicos será pago até o dia 20 de dezembro, senão vejamos: “Art. 35.
O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será
realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado. Parágrafo único. O pagamento da
gratificação natalina, também denominada décimo terceiro salário, será efetuado até o dia 20
de dezembro”.

De outra banda, a Lei Complementar nº 10.098/94 - Estatuto e Regime Jurídico
Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul -, prevê a respeito da
Gratificação Natalina, in verbis:

“Art. 104 - Será concedida ao servidor que esteja no desempenho de suas funções uma
gratificação natalina correspondente a sua remuneração integral devida no mês de dezembro.

§ 1º - A gratificação de que trata este artigo corresponderá a 1/12 (um doze avos) da
remuneração a que fizer jus o servidor, no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício,
considerando-se as frações iguais ou superiores a 15 (quinze) dias como mês integral.

§ 2º - O pagamento da gratificação natalina será efetuado até o dia 20 (vinte) do mês de
dezembro de cada exercício.

§ 3º - A gratificação natalina é devida ao servidor afastado de suas funções, sem prejuízo da
remuneração e demais vantagens.

§ 4º - O Estado indenizará o servidor pelo eventual descumprimento do prazo de pagamento
das obrigações pecuniárias relativas à gratificação natalina, cuja base de cálculo será o valor
desta, deduzidos os descontos legais.

§ 5º A indenização de que trata o § 4º será calculada com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, “pro-rata die”, e paga juntamente com o valor total
ou parcial da referida gratificação.

§ 6º A indenização de que trata o § 4º, referente à gratificação natalina devida no exercício de
2017, será calculada com base em um percentual de 1,42% (um inteiro e quarenta e dois
centésimos por cento) ao mês, “pro-rata die”, sobre o saldo não pago e creditada juntamente
com o valor total ou parcial da referida gratificação”.

Extrai-se do julgamento do Agravo de Instrumento nº 70080330210, oriundo da
Vigésima Terceira Câmara Cível, que apreciou a matéria posta em causa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO COLETIVA.
EMPRÉSTIMO PARA ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA.

1. O art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 15.233, de 11 de dezembro de 2018, que
introduziu a possibilidade de parcelamento da gratificação natalina dos servidores públicos
estaduais no ano de 2018, previu que a aplicação do dispositivo legal se daria “sem distinção
entre quem possui ou não ação judicial e/ou cadastro de inadimplência”.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre



17/12/2019 :: 10000997348 - eproc - ::

https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=66656151b8f61de3377c6abdb… 3/3

5052322-83.2019.8.21.0001 10000997348 .V8

2. Uma vez que o Banrisul integra a administração pública indireta, pois se trata de sociedade
de economia mista exploradora de atividade econômica com controle acionário do Estado do
Rio Grande do Sul, sua política deve ser pautada, também, com vistas ao interesse público. No
caso em exame, em que a criação da linha de crédito se deu em conjunto com o Governo do
Estado, e em razão da ineficiência da administração pública em realizar o pagamento na data
prevista, a atuação do Banrisul não deve se dar a partir de análises financeiras, cálculo de
riscos de inadimplência, etc., mas sim dentro de um contexto de “serviço público”, no qual a
principal finalidade a ser alcançada não é o lucro e sim o melhor interesse da coletividade.

3. Nos termos do art. 104, §4º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande
do Sul (Lei nº 10.098/94) “o Estado indenizará o servidor pelo eventual descumprimento do
prazo de pagamento das obrigações pecuniárias relativas à gratificação natalina, cuja base de
cálculo será o valor desta, deduzidos os descontos legais”, de forma que a operação
financeira carece de riscos à instituição financeira, uma vez que, além de poder descontar a
quantia diretamente da folha de pagamento, será o Estado o responsável pelo pagamento dos
juros e correção monetária decorrentes do atraso no pagamento.

4. Restando caracterizada a presença dos elementos necessários à antecipação de tutela
perseguida – fumaça do bom direito e o perigo na demora –, outra solução não resta senão o
desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da medida concedida na origem.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70080330210, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Redator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 30-
07-2019).

 

Desse modo, segundo o entendimento esposado, no sentido de que ' a atuação
do Banrisul não deve se dar a partir de análises financeiras, cálculo de riscos de
inadimplência, etc., mas sim dentro de um contexto de “serviço público”, no qual a principal
finalidade a ser alcançada não é o lucro e sim o melhor interesse da coletividade' o
deferimento da antecipação de tutela é a medida que se impõe.

Defiro, pois, a antecipação de tutela vindicada.

Cite-se.

Intimem-se.

Diligências Legais.
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