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O Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul – 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação - CPERS/Sindicato, representado neste ato 
pela presidente Helenir Aguiar Schürer, na qualidade de represantante dos 
professores(as), funcionários(as) de escola e especialistas da rede estadual de todo o 
Rio Grande do Sul, vem, respeitosamente, através deste, dizer e requer o que segue:  

 
A Organização Mundial de Saúde - OMS declarou no último dia 

11 de março pandemia global do COVID-19 por causa da rápida expansão do novo 
Coronavirus pelo mundo. Nas últimas semanas as infecções explodiram em todo o 
mundo.  

Antes restrita a 30 países, hoje atinge todas as nações e 
continentes, soma mais de 1 milhão casos e mais de 60 mil mortes. O assunto ganhou 
destaque e domina os noticiários.  

 
Diante da Declaração de Emergência em Saúde Pública 

lnternacional pela OMS e amparado no Regulamento Sanitário lnternacional da OMS 
(Decreto n° 10.212/2020) O GOVERNO FEDERAL DECLAROU EMERGÊNCIA NACIONAL 
EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRêNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), nos 
termos da Lei n° 13.979/2020 e da Portaria n° 185/2020.  

 
O Govenador do Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, 

declarou, através do Decreto Nº 55.128 de 19 de março de 2020, estado de 
calamidade pública em todo o território Gaúcho para fins de prevenção e de 
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), determinando, 
inclusive, a proibição das atividades e dos serviços privados não essenciais.  

 
As consequências da pandemia do COVID-19 ainda são 

imprevisíveis no Brasil e no mundo, mas os prognósticos são tenebrosos devido à 
rápida contagiosidade e alta letalidade do vírus, que se propaga a partir do contato 
humano facilitado por grandes aglomerações de pessoas como escolas, universidades, 
grandes fábricas, departamento de empresas, transportes públicos, centros comerciais 
e demais eventos esportivos, sociais, culturais típicos do mundo em que vivemos.  

 
A pandemia é extraordinária, do que faz prova as medidas 

drásticas e inéditas a que estão sendo submetidas as pessoas físicas e jurídicas; e 
imprevisível, pois, a cada dia, novas disposições, normas e regras são editadas pelo 
Poder Público, surpreendendo e afetando diretamente as atividades individuais, 
empresariais e de toda a economia.  



 

 

 
 
Em meio a isso, encontra-se os servidores representados pela 

requerente. Categoria que recebe seus salários a 50 meses parcelado/atrasados e que 
não obtém reajuste desde 2014. Servidores, estes, que possuem os menores salários 
do Estado, e que sustentam famílias inteiras, sendo muitas vezes, essa única fonte de 
renda. Servidores já endividados, que agora mais que nunca, dependem dos 
vencimentos pra sobrevivência.  

 
Tal pandemia, de coronavírus, se enquadra nos conceitos de 

caso fortuito e força maior previstos em lei, hipóteses em que, mesmo havendo o 
cumprimento diferenciado da obrigação por uma das partes, esta não responde por 
eventuais inconvenientes causados à outra. Com efeito, a pandemia configura "fato 
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir", nos exatos termos do 
parágrafo único do art. 393, do Código Civil.  

 
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes 

de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 
responsabilizado. 

 
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se 

no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.  
 
Assim, neste momento inédito e crítico, a boa-fé consagrada no 

art. 422, do Código Civil, e a disposição do art. 479, também do Código Civil, são 
instrumentos que, se necessário, poderão ser acionados para modificações e 
suspensões de obrigações contratuais, preservando-se a relação até a superação 
desta crise, que, se espera que seja rápida.  

 
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.  
 
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a 

modificar eqüitativamente as condições do contrato.  
 
A intenção dos servidores, de maneira alguma, é de abandonar 

suas responsabilidades contratuais, apenas repensar na melhor maneira de manter as 
relações com o Banco Banrisul, que está diretamente ligado ao Estado do Rio Grande 
do Sul – seu maior acionista, eis que a atividade econômicofinanceira exercida pelo 
Banco é essencial e altamente lucrativa, pois registrou lucro líquido de R$ 1,34 bilhão 
em 2019, não tendo prejuízos quanto a medida requerida de grande valia em favor 
dos servidores, que estão em situação delicadíssima, como descrito anteriormente.  

 
Portanto, no quadro atual, todos terão que fazer concessões, 

dado o estado de calamidade pública que passamos, de forma que no presente caso 
parece razoável a suspensão de dívidas pelo prazo inicial de 60 dias, até para que 
nossos servidores tenham tranquilidade durante o período de isolamento social e 
possam voltar às suas atividades habituais de risco de forma tranquila, sem exposição 
da vida de terceiros.  



 

 

 
 
A exemplo disso, a Caixa Econômica Federal possibilitou a 

suspensão dos empréstimos consignados, a fim de gerar mais tranquilidade ao cliente 
neste momento de crise. 

 
Assim, certo da compreensão de vossa senhoria, vem através 

deste, requerer que não seja cobrado juros do produto cheque especial dos servidores 
públicos durante o período de calamidade pública. Requer, também, que o Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul - disponibilize a suspensão dos pagamentos 
de empréstimos bancários sem cobrança de juros e multas dos servidores pelo prazo 
de pelo menos 60 dias.  

 
 
 
 

Porto Alegre, 06 de abril de 2020. 
 
 
 

 
 

 
 

Profa. Helenir Aguiar Schürer, 
Presidente CPERS/Sindicato. 


