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AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 5120609-64.2020.8.21.0001/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

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

Trata-se de ação coletiva com pedido de tutela de urgência proposta pelo
CENTRO DOS  PROFESSORES E  TRABALHADORES  EM  EDUCAÇÃO DO  ESTADO
DO  RIO  GRANDE    DO    SUL–CPERS/SINDICATO em face do BANRISUL e do
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

 Aduz o requerente que o Poder Executivo anunciou o parcelamento do décimo
terceiro salário dos professores em 12 vezes no ano de 2021. Alternativamente, por meio da Lei
Complementar nº 15.560/2020, que acrescentou o § 9º ao art. 104 da LC 10.098/94, instituindo
indenização de 1,22% aos servidores que perceberem a gratificação natalina de forma
parcelada. Ainda, informou que o Estado possibilitou aos servidores receberem a gratificação
natalina em parcela única mediante empréstimo junto ao Banco Banrisul. Contudo, o Banco
passou a negar o crédito aos servidores com restrições inviabilizando o recebimento do décimo
na forma estipulada entre o Estado e o Banco. Ponderou que ingressou com ação a fim de
compelir o Banco Banrisul a realizar os mútuos a todos os seus representantes, mas a liminar
postulado foi indeferida em sede recursal. Argumentou que o Estado tem o dever de efetuar o
pagamento do décimo terceiro salário até o dia 10 dezembro, de modo que para os servidores
que puderam contrair os empréstimos junto ao Banrisul, cabe ao Estado efetuar o pagamento
em parcela única, consoante determina a Constituição Estadual.

Liminarmente, portanto, requer:

a ) expedição de ordem ao BANRISUL para que forneça  aos Estado  do  Rio 
Grande  do  Sul,  no  prazo máximo  de  72  horas de   sua   intimação,   a   listagem   de  
todos   os   servidores substituídos pelo CPERS (professores, servidores de escola e
especialistas  em  educação  da  rede  estadual de  ensino–independentemente   de   serem
filiados   ao   CPERS),   que possuam  algum  tipo de  pendência  que  os inviabiliza de
contrair  o  empréstimo  denominado ANTECIPAÇÃO  DO  13º SALÁRIO;

b) o deferimento  da antecipação da  tutela, inaudita  altera parte, para  que  o 
Estado  efetue  o  pagamento  de  todos  os servidores substituídos  pelo  CPERS  que  foram
obstados  de contrair   o   empréstimo   ANTECIPAÇÃO   DO   13º junto ao Banrisul, 
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conforme  listagem  fornecida  a  ele  pelo  banco,  de acordo com o pedido retro, em até 72
horas do recebimento da listagem, mediante folha complementar.

Vieram os autos conclusos.

Passo a fundamentar.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças significativas no ponto referente
às tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300, caput, do CPC/15, os requisitos
autorizadores da tutela de urgência:

Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. (grifei).

Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito invocado decorre da norma legal
contida no art. 35, parágrafo único, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul,  que
expressamente determina:  “O pagamento da gratificação natalina,também denominada
décimo terceiro salário, será efetuado até o  dia   20  de  dezembro”.

Embora o Estado não esteja negando diretamente o pagamento do 13º salário
garantido pela Constituição ao Federal (art. 7º VIII c/c §3º dão art. 39), ao determinar o
parcelamento, viola frontalmente a Constituição Estadual, que fixou  data certa para o
recebimento da verba.

Com a negativa do Banrisul em fornecer o empréstimo, os servidores estaduais
que necessitam da verba e possuem restrições cadastrais junto ao Banco ficaram desamparados
em seu direito, já violado pelo não recebimento da verba na data estabelecida na Constituição
Estadual.

Além disso, se trata de parcelamento que verba que possui natureza
salarial/alimentar, o que pode comprometer substancialmente o sustento da parte autora e de
sua família, a evidenciar o descumprimento pelo Estado do dever de garantir fundamentalmente
a dignidade da pessoa humana.

Ademais, o próprio Estado consagrou a idéia de que os servidores negativados não
poderiam ficar desassistidos em relação à possibilidade do recebimento da gratificação natalina
em parcela única por meio do empréstimo disponibilizado pelo Banco.

Tanto é verdade, que assim constou no art. 2º da lei 15.560/2020, o qual preceitua
que: O disposto no § 9º do art. 104 da Lei Complementar nº 10.098/94 estende-se aos inativos,
aos pensionistas e aos servidoresvinculados a estatutos próprios, sem distinção entre quem
possui ou não ação judicial e/ou cadastro de inadimplência.
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Veja-se que o próprio Estado reconheceu na Lei Complementar nº 15.560/2020
que o empréstimo deveria ser concedido a todos, sem distinção.

Com efeito, uma vez negado empréstimo pela Instituição Financeira, com a qual o
ente público entabulou convênio para tanto, cabe ao próprio Estado reparar a falta, realizando o
pagamento integral e imediato do décimo a todos os servidores representados pelo Sindicato e
que foram ou estão impedidos de contratar. Registre-se que esta ação alberga apenas aqueles
servidores que buscaram o empréstimo e tiveram a negativa por parte da instituição financeira
demandada.

Por fim, considerando que a ordem de pagamento será restrita aos servidores que
não podem contrair o empréstimo com o Banrisul, não vislumbro a alegada impossibilidade
financeira do Estado que deu ensejo ao parcelamento da gratificação. 

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, conforme
requerido na inicial, para:

a) determinar que o Banrisul forneça, no  prazo máximo  de  72  horas,   a  
listagem   de   todos   os   servidores substituídos pelo CPERS (professores, servidores de
escola e especialistas  em  educação  da  rede  estadual de  ensino–independentemente   de  
serem filiados   ao   CPERS),   que possuam  algum  tipo de  pendência  que  os inviabiliza de
contrair  o  empréstimo  denominado ANTECIPAÇÃO  DO  13º SALÁRIO;

b) determinar que o Estado  efetue  o  pagamento  de  todos  os servidores
substituídos  pelo  CPERS  que  foram obstados  de contrair   o   empréstimo  
ANTECIPAÇÃO   DO   13º junto ao Banrisul,  conforme  listagem  fornecida  a  ele  pelo 
banco,  de acordo com o pedido retro, em até 72 horas do recebimento da listagem, mediante
folha complementar.

Citem-se e intimem-se imediatamente, por mandado, através do oficial de justiça
plantonista, assinalando o prazo de 72 horas para cumprimento da decisão.

Dil.legais.
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