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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA     VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

DE RIBEIRÃO PRETO, GUATAPARÁ E PRADÓPOLIS, com sede nesta 

cidade de Ribeirão Preto SP, à Rua XI de agosto n.º 361, Bairro Campos 

Elíseos, CEP 14.085-030, inscrito no CNPJ sob nº 60.251.733/0001-20, 

neste ato representado, na forma de seu Estatuto Social, pelo seu 

Presidente Laerte Carlos Augusto, pela advogada e procuradora, infra-

assinada, vem mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

para interpor a presente AÇÃO CIVIL COLETIVA, com pedido de 

TUTELA DE URGÊNCIA, em face de MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, 

na pessoa de seu Prefeito Municipal ou seu representante judicial, 

inscrito no CNPJ sob nº 56.024.581/0001-56, estabelecido à Praça 

Barão do Rio Branco s/n – CEP 14.010-140, pelos motivos fáticos e 

jurídicos adiante declinados.  

 

1 - DA LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO SINDICATO PARA 

FIGURAR NO PÓLO ATIVO DA PRESENTE AÇÃO COLETIVA  

 

    Em consonância com as normas constitucionais 

(art. 5º, incisos XXI e LXX, CF/88), os Sindicatos podem representar 
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seus filiados em juízo, quer nas ações ordinárias, quer nas ações 

coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual. Amparado 

ainda pela Carta Política, “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 

judiciais ou administrativas” (art. 8º, inc. III). Assim, as entidades 

sindicais estão legitimadas para proceder judicialmente a defesa de 

direitos e interesses individuais homogêneos da categoria por elas 

representada. 

 

    Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal 

de maneira reiterada: “Os sindicatos têm legitimidade processual para 

atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e 

coletivos dos integrantes da categoria por ele representada (CB/88, art. 

8º, III).Precedentes: AI n. 453.031-AgR/SP, Relatora Min. Cármen Lúcia, 

1ª Turma, publicado no DJe de 7.12.2007, RE n. 226.205-AgR, Relator 

Min. Eros Grau, 2ª Turma, publicado no DJe de 22.5.2007 e AI n. 

422.148-AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, publicado 

no DJe de 14.11.2007”. 

 

    Nesse passo, o Sindicato dos Servidores 

Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis tem legitimidade 

processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos 

individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representa, a de 

servidores públicos do município de Ribeirão Preto, ativos e inativos.  

 

    O Estatuto do Sindicato dos Servidores 

Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis, em seu artigo 5º 

confere à entidade a seguinte prerrogativa: “representar, perante as 

autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais de sua 
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categoria profissional e os interesses de seus associados, nos termos dos 

poderes conferidos pelo inciso III do artigo 8º da Constituição Federal”.  

       

     Antes disto, no artigo 3º do referido diploma 

legal encontra-se definido como finalidade básica e obrigatória da 

entidade sindical o dever de atuar em juízo na defesa dos direitos, 

garantias e anseios individuais ou coletivos da categoria representada, 

buscando soluções judiciais para os impasses que possam surgir na 

busca da melhoria das condições de vida e de trabalho. Eis o que diz o 

inciso II do Artigo 3º do Estatuto Social do Autor: 

 

    […]  

Art. 3º.  Constitui finalidade precípua do Sindicato: 

I. ... 

II. Coordenar e encaminhar as reivindicações dos 

trabalhadores pelos quais foi constituído, 

defendendo os interesses e direitos individuais ou 

coletivos dos integrantes da categoria, celebrando 

convenções e acordos coletivos de trabalho, 

instaurando dissídios coletivos de trabalho, 

deflagrando greve quando aprovada nos termos 

deste Estatuto, impetrando mandado de segurança 

coletivo, bem como atuar em juízo na defesa dos 

direitos, garantias e anseios individuais ou 

coletivos da categoria representada; (grifei) 

 

    Portanto, a legitimidade do Sindicato dos 

Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis para 

figurar no polo ativo da presente ação coletiva, na qualidade de 

substituto processual da categoria que representa, encontra-se 
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estabelecida por disposições constitucionais, infraconstitucionais e 

estatutárias. 

 

2 - DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

      Trata-se de AÇÃO CIVIL COLETIVA, com pedido 

de TUTELA DA URGÊNCIA, promovida em face de Município de 

Ribeirão Preto, tendo por ponto central do litígio matéria 

exclusivamente de direito, relacionada ao reconhecimento do direito 

coletivo dos servidores públicos municipais de Ribeirão Preto à 

percepção do 13º salário integral do ano de 2019, até o dia 30 de 

novembro, diante da opção adotada pela Administração Pública em 

efetuar o pagamento de uma única vez, já que não oportunizou aois 

servidores municipais a opção de receber a referida verba de forma 

parcelada, em conformidade com a LCM 1216/2001.  

 

        A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 

informou que promoverá, em afronta ao princípio da legalidade, o 

retardamento e, em afronta ao princípio da isonomia, a diferenciação no 

pagamento do 13º salário aos servidores municipais, conforme se infere 

das informações contidas no sitio eletrônico do Município, anexada a 

esta peça vestibular e reproduzida in verbis:  

 

 […] A Prefeitura de Ribeirão Preto informa o cronograma 

de pagamentos do 13º salário do funcionalismo público 

municipal. Após reunião com a assessoria técnica da 

Secretaria da Fazenda, a administração municipal 

definiu que o pagamento do salário de todos os 

funcionários será realizado no quinto dia útil de 
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dezembro. Já o 13º dos funcionários da ativa será 

disponibilizado integralmente no dia 24 de dezembro. 

Funcionários do Daerp, IPM, Sassom receberão os 

pagamentos em datas diferentes, por terem receita 

própria. 

13º dos servidores da ativa 
Será pago integralmente no dia 24 de dezembro 
 
13º de Aposentados e Pensionistas 
Pagamento integral no dia 24 de dezembro de 2019 
 
13º do Daerp 
1ª parcela – 20 de novembro de 2019 
2ª parcela – 10 de dezembro de 2019 
 
13º do IPM e Sassom 
1ª parcela – 2 de dezembro de 2019 
2ª parcela – 10 de dezembro de 2019 
 
13º da Educação 
1ª parcela – 29 de novembro de 2019 
2ª parcela – 24 de dezembro de 2019 

(https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/noticia/confira-
o-cronograma-de-pagamentos-dos-salarios-e-13-do-
funcionalismo-publico-de-ribeirao-preto )  (Grifou-se) 
 

 

      Como é de trivial conhecimento, o art. 7º da 

CF/1988 dispõe que o salário é uma garantia constitucional ao 

trabalhador, independentemente do regime ao qual está 

subordinado, e que cabe ao empregador, que no caso dos autos é a 

Municipalidade, a decisão de pagar em uma ou duas parcelas o 13º 

salário. Mas se a opção for por pagar em uma única vez, o pagamento 

deve ser feito, necessariamente, até o dia 30 de novembro.  
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     Isso se dá em razão do teor do artigo 2º da Lei 

4.749/65, de observância obrigatória pelo município, e em razão da 

natureza alimentar da verba, indispensável à manutenção do servidor e 

de sua família. Não é possível que o Município, sob a escusa de baixa 

arrecadação, infrinja o direito do trabalhador. Exige-se do gestor 

municipal o perfeito gerenciamento das finanças do Município, em 

especial o controle de receitas e despesas, inclusive e principalmente em 

relação ao pagamento dos salários dos servidores ativos e inativos, por se 

tratar de verba prioritária, em razão do seu caráter alimentar.  

 

    Portanto, em que pese as informações do 

Município, é certo que a decisão de retardar o pagamento do 13º salário 

causa enorme prejuízo aos servidores municipais, mormente por se 

tratar de verba alimentar, tão esperada e necessária para as despesas de 

final de ano.  

 

    Destaque-se a completa inexistência de respaldo 

legal a embasar a conduta da autoridade municipal, bem como a 

ausência de justificativa plausível a embasar o atraso no pagamento do 

13º salário. 

 

    Com efeito, o décimo terceiro salário é direito 

constitucional garantido ao servidor público (art. 7º c/c art. 39 § 3º da 

Constituição Federal e inciso IV do artigo 110 da Lei Orgânica do 

Município) e, no caso em apreço, a Municipalidade de Ribeirão Preto, 

através da Lei Complementar nº 1.216/01, autorizou o Poder Executivo 

somente a antecipar o pagamento de 50% do valor do 13º (décimo 

terceiro) salário no mês de junho de cada exercício.  
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       Nenhuma lei municipal, estadual ou federal 

autoriza a Municipalidade a retardar o pagamento do 13º salário de 

direito dos servidores, muito menos autoriza ao gestor público, 

discricionariamente, efetuar o pagamento em datas diferenciadas aos 

funcionários públicos municipais ativos e inativos. 

 

    De acordo com a LEI COMPLEMENTAR Nº 1216, 

DE 16 DE MAIO DE 2001, o pagamento do 13º salário será processado, 

respeitada a legislação Federal, no que couber. Na medida em que o ente 

municipal não disponibilizou, por meio da referida lei municipal, a opção 

de recebimento do 13º salário em duas parcelas, ficou claro para todos 

os servidores municipais que o pagamento deve ser feito em parcela 

única, no dia 30 de novembro. E isso porque a referida lei municipal, 

que possibilitou a Administração Municipal parcelar o 13º Salário, não 

conferiu o direito de pagar essa verba em parcela única no mês de 

dezembro.  

 

    Assim, a partir do momento em que o Município 

não antecipa o pagamento de 50% do valor do 13º (décimo terceiro) e 

decide pagar em uma só parcela, o pagamento integral deve ser feito até 

o dia 30 de novembro, na forma prevista no artigo 2º da Lei Federal 

4749/65.  

 

    Se cabe ao Município a decisão de pagar em uma 

ou duas parcelas o 13º salário dos seus servidores, no momento em que 

o administrador público faz a opção por pagamento em uma única vez, a 

expectativa de recebimento integral de acordo com a legislação federal 

transmuta-se em direito subjetivo dos servidores, acarretando à 

Administração a obrigação de adimplemento da verba salarial até o dia 

30 de novembro. 
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     O pagamento do 13º salário, um direito 

constitucional e verba salarial, de caráter alimentar, evidentemente 

constou da Lei Orçamentária, de modo que já havia ou deveria haver 

comprometimento da Municipalidade com o seu pagamento. Essa 

matéria foi tratada de forma irretocável pelo Ilustre Juiz da 2ª Vara da 

Civil da Comarca de Sumaré, Dr. André Gonçalves Fernandes, nos autos 

da Ação Civil Pública n. 1000343-54.2016.8.26.0604, na sentença 

proferida em 31 de agosto  de 2016, in verbis: 

 

   

  […] A presente Ação Civil Pública trata-se de obrigação 

de fazer para o pagamento integral e dentro do limite 

temporal, do 13º (decimo terceiro) salário dos 

servidores municipais de Sumaré/SP 

É que, de fato, o não pagamento das garantias 

constitucionais, tais como o salário, adicionais 

ou gratificações na data aprazada, implica na 

desorganização da organização financeira 

doméstica, por vezes no descumprimento de 

compromissos assumidos pelos servidores. 

Assim, constata-se a existência de inúmeros 

dispositivos legais a amparar o direito dos 

servidores, sendo certo que o Município está 

obrigado a angariar recursos financeiros para 

viabilizar o correto e integral pagamento dos 

vencimentos dos servidores. Cumpre consignar 

que não se trata de discricionariedade da 

Administração, mas sim de ato estritamente 

vinculado. No mais, não é possível qualquer 
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alegação de que o Município, em virtude da 

baixa arrecadação, não tem numerário 

suficiente, posto que a Lei Orçamentária prevê 

em suas letras as despesas necessárias ao 

pagamento dos servidores (grifei) 

 

 

     Comprovado o desempenho regular das 

atividades laborativas pelos servidores municipais, recai sobre a 

Administração Pública a obrigatoriedade de pagamento do 13º salário de 

forma correta, regular e isonômica, não podendo o servidor arcar com tal 

ônus às custas de notório enriquecimento ilícito por parte da 

municipalidade, que fez a necessária previsão orçamentária da verba em 

comento. 

 

    De mais a mais, cumpre frisar que os servidores 

públicos fazem jus à percepção de verbas salariais em razão dos serviços 

por eles prestados, consoante preleciona o art. 7º cumulado com o art. 

39, § 3º, ambos da Constituição Federal. 

 

    O adimplemento do 13º salário feito com 

injustificado atraso, após a data-limite legal e em desigualdade de 

condições entre servidores da administração direta e indireta e até 

mesmo entre os próprios servidores da administração direta, vulnera a 

isonomia, também consagrada na Carta Maior, ferindo de morte, em 

última instância, a própria dignidade da pessoa humana, erigida a 

fundamento da República. 
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    Sabe-se que a gratificação natalina em questão é 

espécie do gênero verba salarial, sendo direito do qual não se pode 

olvidar. Assim sendo, o pagamento em datas diferenciadas da verba em 

testilha configura verdadeira afronta aos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da moralidade administrativa. Entendimento diverso 

significaria admitir que o Município pudesse se locupletar mais 

indevidamente da força do trabalho de alguns servidores e se locupletar 

menos da força de trabalho de outros, evidenciando enriquecimento 

ilícito e seletivo. 

 

    Ao ente estatal compete zelar pela observância e 

pela efetivação da igualdade e da isonomia, devendo ser ele sempre o 

primeiro a promovê-las, do que resulta ser incoerente que acolha, no seio 

do funcionalismo público, qualquer iniciativa que promova a 

diferenciação entre servidores em relação a data de pagamento do 13º 

salário.  

 

    Permitir diferenciação na data de pagamento do 

13º salário entre servidores da administração indireta e direta e até 

mesmo entre os próprios servidores da administração direta, significa 

institucionalizar uma diferenciação não acolhida pelo ordenamento 

jurídico e totalmente contrária às missões constitucionalmente impostas 

à Administração Pública. 

 

    Não se pode conceber que um serviço público 

municipal que se pretenda igualitário compreenda, dentro de si, diversas 

possibilidades de pagamento de verbas alimentares, de acordo com a 

capacidade econômico-financeira da autarquia, instituto ou até mesmo 

Secretarias Municipais, sobretudo quando esse poder discricionário se 

encontra a cargo do mesmo chefe do Poder Executivo.   
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    Nesta toada, não pode o Administrador Público, 

ao mesmo tempo, decidir retardar o pagamento do 13º salário do 

funcionalismo municipal, selecionando entre o conjunto de prejudicados 

aqueles que seriam mais ou menos lesados.  

 

    Por fim, é de bom alvitre ressaltar a lição de 

VALDECIR PASCOAL para quem: “a Administração Pública deve ter a 

previsão de suas despesas na Lei Orçamentária, existindo as 

denominadas despesas fixas, que podem ser exigidas administrativa 

ou judicialmente, tais como a remuneração de servidores públicos e 

as obrigações da dívida pública” (in, Direito Financeiro e Controle 

Externo, 3ª ed., Editora Impetus, Rio de Janeiro, 2003). 

 

     Neste sentindo, é indiscutível a relatividade da 

discricionariedade administrativa porque sempre atrelada ao interesse 

público e ao comando legal, além de presa às características do caso 

concreto e que muitas vezes limita a liberdade do Administrador, 

apresentando uma única opção ou pouca margem de atuação para 

atingimento do fim legal (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de 

Direito Administrativo, 31ª. ed., 2014, p.1005). 

 

A Lei Orgânica do Município estabelece, em seu 

artigo 110, inciso IV, o que segue: 

 

Art. 110 - O Município implantará, na forma do artigo 111, o regime 

jurídico dos servidores da administração direta e autárquica e das 

fundações públicas, atendendo às disposições, aos princípios e aos 

direitos que lhes são aplicáveis pela Constituição Federal, dentre 

os quais, os concernentes a: 
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(...) 

IV - Décimo terceiro salário ou vencimento, com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria, 

extensivo às pensões; 

 

A medida ora pleiteada não visa cobrar dívida 

pretérita, mas garantir hoje e agora o direito líquido e certo de não 

passar fome, assegurado a todo e qualquer trabalhador com o natural 

recebimento em dia do seu salário, conforme garantido no inciso X do 

artigo 7º da CF que prevê: “proteção do salário na forma da lei, 

constituindo crime sua retenção dolosa”. 

 

Sabe-se que a Lei Complementar 101/2000 foi 

editada com o escopo de conferir transparência, controle e equilíbrio 

sobre a receita pública e sobre os gastos do governo. 

 

Por esse motivo, uma das maiores preocupações 

do legislador foi a de instituir vários mecanismos que possibilitassem o 

equilíbrio orçamentário, na medida em que impôs limites às despesas 

com pessoal, ao endividamento e exigiu, em alguns casos específicos, até 

mesmo a limitação de empenho pelos administradores públicos.  

 

O princípio do equilíbrio orçamentário constitui 

um dos postulados básicos das finanças públicas. Dispõe a Lei de 

Responsabilidade Fiscal que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve 

trazer o anexo de metas fiscais, no qual o ente federado tem que elaborar 

um demonstrativo, ano a ano, informando o aumento das despesas 

obrigatórias de caráter continuado, como é a relativa ao gasto com 

pessoal (artigo 4º, § 2º, inciso V da Lei Complementar 101/2000).  
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Ora, se o município de Ribeirão Preto deixar de 

efetuar o pagamento do 13º salário no dia 30 de novembro significa que 

deixará de considerar a margem de aumento das despesas obrigatórias 

de caráter continuado, que planejou incorretamente o orçamento ou, 

ainda, e mais grave, que pode ter utilizado recursos orçamentários 

destinados ao pagamento de pessoal para outros pagamentos. 

 

Nota-se evidencias de certa desorganização 

administrativa ou, no mínimo, de gestão temerária quando o gestor 

público opta por realizar pagamento de verbas salariais “quando for 

possível”. 

  

Assim, em respeito ao princípio da legalidade, 

torna-se necessário obrigar o gestor público a cumprir o mandamento 

orçamentário, não estando sujeito, referido pagamento, ao poder 

discricionário da Administração Municipal, pois no âmbito 

administrativo somente é permitido ao gestor municipal atuar de acordo 

com os mandamentos legais. 

 

A discricionariedade administrativa não 

legitima a conduta da Administração Municipal e não deve ser aceita 

como argumento em sede de defesa, pois o texto constitucional é claro 

quando estabelece a obrigação do Poder Público de agir sempre pautado 

pelo princípio da legalidade. 

 

      No RE 567985/MT, rel. orig. Min. Marco Aurélio, 

red.p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, o Min. Celso de Mello pontuou que, 

conquanto excepcional, é legítima a possibilidade de intervenção 

jurisdicional dos juízes e desembargadores na conformação de certas 
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políticas públicas quando o próprio Estado deixa de adimplir suas 

obrigações constitucionais, sem que isto possa configurar transgressão 

ao postulado da separação entre os Poderes. 

 

    Ainda, “A determinação judicial desse dever do 

Estado, não encerra suposta ingerência do judiciário na esfera da 

administração” porque “não há discricionariedade administrativa frente 

aos direitos consagrados, quiçá constitucionalmente”. Nestes casos, “a 

atividade administrativa é vinculada sem admissão de qualquer exegese 

que vise afastar a garantia pétrea” e “toda imposição jurisdicional à 

Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a 

harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e no estado de 

direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. 

Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o 

mal ferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a 

realização prática da promessa constitucional” (REsp 736524/SP, 1ª.T., 

Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.3.06).  

  

    A Lei 4.749/65, que dispõe sobre o pagamento 

da gratificação natalina, aplicada no âmbito municipal por força do 

artigo 1º da LCM 1.216/2001, em seu artigo 2º estabelece o que segue: 

 

 Art. 2º - Entre os meses de fevereiro e novembro de 

cada ano, o empregador pagará, como adiantamento 

da gratificação referida no artigo precedente, de uma 

só vez, metade do salário recebido pelo respectivo 

empregado no mês anterior. 

 

    Pelo teor da referida lei verifica-se nitidamente 

que o adiantamento de 50% do valor do décimo terceiro salário deve ser 
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feito, obrigatoriamente, até o dia 30 de novembro de cada ano. Mas se 

não for feito o adiantamento, tem-se que a Municipalidade optou 

naturalmente pelo pagamento em uma única parcela que, deve também 

e obrigatoriamente ser feito até o dia 30 de novembro. 

 

    Não há, na referida legislação, a opção de 

pagamento de uma única vez no mês de dezembro, sendo esse mês 

considerado apenas e tão somente como opção para pagamento da 

segunda parcela. 

 

    Portanto, deve a municipalidade ser compelida 

a efetuar o pagamento, aos servidores municipais, do 13º salário, 

integralmente até o dia 30 de novembro próximo, na forma da legislação 

aplicada à matéria. 

 

IV – DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

 

Para cumprimento da Obrigação de Fazer, o juiz 

poderá conceder mandado liminar, sendo relevante o fundamento da 

demanda.  

 

O pedido esposado pelo Sindicato Autor 

encontra amparo nos artigos 294, 300, § 2º e 497, Parágrafo Único, do 

Novo Código de Processo Civil e tem como escopo conceder, de forma 

antecipada, o próprio provimento jurisdicional pleiteado ou seus efeitos, 

in verbis: 

 

“Art. 294.  A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. 
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Parágrafo único.  A tutela provisória de urgência, cautelar 

ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental.” 

 

“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. 

§ 1º ... 

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente 

ou após justificação prévia.” 

... 

 

“Art. 497.  Na ação que tenha por objeto a prestação de 

fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, 

concederá a tutela específica ou determinará providências 

que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. 

Parágrafo único.  Para a concessão da tutela específica 

destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação 

de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a 

demonstração da ocorrência de dano ou da existência de 

culpa ou dolo.” 

 

    Se concedida, a medida liminar não irá implicar 

em prejuízos para o Município de Ribeirão Preto, pois o pagamento da 

Folha dos servidores já está previsto no orçamento municipal, e priorizar 

o seu cumprimento só evitaria o enriquecimento ilícito do município, 

garantindo-se assim a proteção da Dignidade Humana dos servidores 

municipais de Ribeirão Preto. 
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    O direito de garantia de subsistência dos 

servidores municipais, mediante a determinação de pagamento de verba 

de natureza alimentar, deve sobrepor-se ao interesse econômico do 

município sob pena da ocorrência de dano irreparável diante da natureza 

alimentar dos vencimentos. 

  

   Nesse passo, considerando o inquestionável 

direito dos servidores municipais de Ribeirão Preto à percepção do 13º 

salário integral do ano de 2019 até o dia 30 de novembro, diante da 

opção adotada pela Administração Pública em efetuar o pagamento de 

uma única vez, o Sindicato Autor requer, em benefício dos servidores 

públicos municipais associados à entidade:   

 

1 – Que seja acolhido o pedido de tutela antecipada a fim de 

ser determinado ao Suplicado a adotar as necessárias 

providências no sentido de efetuar o pagamento integral do 

Décimo Terceiro Salário, a todos os servidores públicos 

municipais associados à entidade sindical, até o dia 30 de 

novembro deste ano de 2019 ou, no caso da tutela ser 

deferida após esse dia, em 24hs a partir da sua citação, 

comprovando o pagamento em juízo por meio de documento 

hábil, sob pena de pagamento de multa diária a ser 

prudentemente arbitrada por esse r. juízo, nos termos do 

art. 497 c/c artigo 537, do Novo Código de Processo Civil, a 

partir da concessão da tutela e consequente expedição de 

ofício ao Requerido; 

 

2 – Em não sendo comprovado o pagamento no prazo acima, 

requer-se seja determinado o imediato bloqueio judicial das 



       FERNANDES E NATHER ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
REGINA MÁRCIA FERNANDES 

OAB/SP  98574 
ALESSANDRA GERBER COLLA NATHER 

OAB/SP 129.695 
         CLAUDIA ROBERTA BEZERRA DE SOUZA SIESSERE  
 OAB/SP 217.131 
   

Rua São Paulo nº 424 - Campos Elíseos - Fones 3610-3833 – 3636-7588 - CEP 14085-010 - Ribeirão Preto SP 

 
18

verbas municipais tais como recursos do FPM (Fundo de 

Participação dos Municípios), do FUS (Fundo Municipal de 

Saúde), demais tributos repassadas mensalmente ao 

município como ISS, ICMS, IPVA, ITBI e outros, expedindo-se 

os necessários ofícios para esse fim; 

 

3 – Que seja determinado o provisionamento do valor 

referente à Folha de Pagamento dos servidores públicos 

municipais para, somente após, serem pagos fornecedores e 

demais encargos, dando-se prioridade absoluta à quitação 

integral da folha de Pagamento do 13º salário, na forma 

requerida no item “1”, em razão de seu caráter alimentar. 

 

4 - Que seja determinado ao município Suplicado se abster 

de atrasar o pagamento do 13° salário; 

 

5 – Que, a final, seja julgada totalmente procedente a 

presente ação, a fim de ser determinado ao Suplicado, em 

definitivo, o cumprimento da obrigação de fazer, que 

consiste em efetuar o pagamento integral do Décimo 

Terceiro Salário a todos os servidores municipais 

associados à entidade sindical, na forma requerida no “item 

1”, comprovando o pagamento em juízo por meio de 

documento hábil; 

 

6 - Na hipótese de descumprimento da medida imposta, seja 

em sede liminar, ou seja ao final da demanda, requer-se seja 

fixada multa diária ao município requerido, no valor de       

R$ 100.000,00 (cem mil reais), revertidos aos servidores 

lesados. 
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7 - A condenação do Suplicado no pagamento de honorários 

advocatícios, a ser arbitrado em conformidade com o artigo 

85 do Novo Código de Processo Civil. 

 

    Isto posto é a presente para requerer V.EXA. se 

digne determinar a citação do Suplicado, no endereço supracitado, a fim 

de que, em querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia, bem 

como para que compareça à audiência eventualmente designada, sob 

pena de confissão quanto a matéria de fato ora requerida. 

 

    Protesta e requer provar o alegado, por todos os 

meios de provas em direito admitidas, especialmente pela oitiva de 

testemunhas, a serem oportunamente arroladas, vistorias, perícias, 

juntada de novos documentos, depoimento pessoal do representante 

legal do Suplicado e tudo mais que elucidar possa a fim de ser a presente 

ação julgada totalmente procedente e condenado o Suplicado nos termos 

dos pedidos, acrescido de juros de mora, atualização monetária, 

honorários advocatícios e demais cominações legais. 

 

    Dá-se à causa, para efeitos de Direito, o valor de              

R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

    Termos em que, 

    P. Deferimento. 

    Ribeirão Preto, 26 de novembro de 2019. 

 

    REGINA MÁRCIA FERNANDES 

     OAB/SP 98.574 


