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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário nº
1050836-10.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Apelante JUIZO EX OFFICIO, é apelado/apelante SINDICATO
REGIONAL DOS POLICIAIS CIVIS DO CENTROESTE PAULISTA - SINCOPOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso do Sindicato e deram provimento em parte ao recurso da SPPREV. V.U.
Declarará voto convergente a 3ª Juíza. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de outubro de 2016.
Nogueira Diefenthaler
Relator
Assinatura Eletrônica
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Voto nº 30257
Processo 1050836-10.2014.8.26.0053
Apelantes e apelados reciprocamente: São Paulo Previdência Spprev e
Sindicato Regional dos Policiais Civis do Centroeste Paulista - Sincopol
Juiz: Fausto José Martins Seabra
Comarca de São Paulo
5ª Câmara de Direito Público

AÇÃO ORDINÁRIA - FINANCEIRO. URV. 1. Autor pugna
por condenação da São Paulo Previdência SPPREV em razão
das perdas salariais decorrentes da alegada inobservância do
teor dos incisos I e II da Lei 8880/94; descompasso na
conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV.
Admissibilidade. Inexistência de invasão na esfera de
autonomia da Fazenda. Padrão Monetário, competência
legislativa da União que obriga a todos os entes da Federação.
2. Na esteira do novo entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal, descabida a compensação do percentual
devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título
de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, não demonstrada no caso
concreto.
3. A reestruturação deve prever, além de novos patamares de
vencimentos, a correção da defasagem da remuneração em
valores superiores aos devidos relativos a URV, de sorte que o
termo “ad quem” deverá ser apurado em liquidação de
sentença.
4. Incidência do regime de juros, nos termos em que
estabelecidos pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (redação da Lei
nº 11.960/09), a partir da data de sua vigência
Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF
que reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de
correção monetária adotados pela referida norma Aplicação, a
todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor
reflete o fenômeno inflacionário - Precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso do
Sindicato desprovido; apelação da Spprev parcialmente
provida.

Vistos;
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A São Paulo Previdência

Spprev e o Sindicato

Regional dos Policiais Civis do Centroeste Paulista - Sincopol
apelam da r. sentença de fls. 167/172, cujo relatório integro ao
presente voto, por meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou
procedente o pedido, a fim de condenar a ré, Spprev, à
conversão, a partir de 1º de março de 1994, dos vencimentos
em URV dos filiados do sindicato autor que ingressaram no
serviço público antes de março de 1994, bem como ao
pagamento dos valores vencidos e não pagos, respeitada a
prescrição quinquenal, com incidência de juros e correção
monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 a partir
do vencimento de cada provento indevidamente pago, e ainda à
obrigação de fazer consistente em integrar nos proventos
mensais, incluindo verbas incorporadas aos vencimentos, a
diferença remuneratória, e a proceder ao apostilamento. Em
razão da sucumbência, condenou a Municipalidade, ainda, a
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00.
Em suas razões recursais, a Spprev sustenta a
ocorrência de prescrição do fundo de direito, bem como a
ausência de demonstração de dano efetivo e de prejuízo salarial
em razão da conversão da moeda. Aduz que consoante a
decisão do C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.º
561.836, com a reestruturação da carreira do servidor, deixa de
subsistir o direito à incorporação de percentual oriundo de
eventual incorreção na conversão dos vencimentos em URV.
Alega, ainda, que Lei Complementar Estadual instituiu o Plano
de Carreiras, Vencimentos e Salários para os integrantes do
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Quadro da Polícia Civil, fixando novos padrões de vencimentos
após a edição da Lei Federal n.º 8.880/1994, de modo que
eventual

reconhecimento

do

direito

pleiteado

pelo

autor

representará indevido aumento de vencimentos. Pede, assim, a
reforma

integral

da

r.

sentença

para

que

seja

julgado

improcedente o pedido e, subsidiariamente, requer a aplicação
da Lei federal nº 11.960/09 para o cálculo dos juros moratórios
e da correção monetária.
O sindicato autor, ao seu turno, alega que o
direito à correta conversão em URV diz respeito a toda
categoria, pois se trata de valores inerentes ao cargo e não ao
servidor, não devendo prevalecer a r. sentença no ponto em que
limitou

o

direito

à

conversão

apenas

aos

autores

que

ingressaram no serviço público anteriormente a março de 1994.
Pede, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.
Estamos a tratar de recurso adequadamente processado
e que se acha instruído com o suprimento das razões adversas. A D.
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer no sentido do provimento do
recurso da Spprev e desprovimento do apelo do autor.
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço

dos

recursos

interpostos

pelas

partes,

porquanto presentes os pressuposto de admissibilidade. No mérito, contudo,
apenas o apelo da Spprev comporta parcial provimento, consoante
fundamentação que adiante seguirá.
De início, rejeito a pretensão autoral de afastar a r.
sentença no ponto em que limitou o direito à conversão dos vencimentos
apenas aos autores filiados ao sindicato que ingressaram no serviço público
anteriormente a março de 1994.
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Como bem se nota da exordial, o pedido
abrange o recálculo dos vencimentos para a URV do período de
março a junho de 1994, já que em julho de 1994 houve o
advento de nova moeda, ou seja, houve uma conversão forçada
ao novo padrão monetário.
Logo, aqueles que se encontravam no cargo
após junho de 1994 não sofreram as intempéries da incorreta
conversão para a URV, até mesmo porque quando da posse
nesta função já recebiam os valores em reais, ou seja, não
teriam e nem deveriam ter os vencimentos convertidos em URV.
Assim sendo, são carecedores do direito de ação.
Nesse sentido, cito precedentes desta Corte,
inclusive desta Colenda 5ª Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. Tratando-se de relação jurídica
de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se mensalmente, consoante
a Súmula nº 85 do STJ. Decreto de prescrição afastado. CARÊNCIA DE AÇÃO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO. O servidor público que
ingressou nos quadros na Administração Pública após a conversão salarial
prevista pela Lei Federal n.º 8.880/94 não tem interesse processual para a
propositura da demanda. Na hipótese, os autores não comprovaram o
referido vínculo. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Prejudicado o recurso
interposto.” (Apelação nº 1012805-81.2015.8.26.0053; Relator(a): Djalma
Lofrano Filho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 24/02/2016; Data de registro: 25/02/2016)

“FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL Pretensão à correta conversão dos
vencimentos em URV-Unidade Real de Valor. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL
Evidente a carência da ação - Autora que ingressou aos
quadros da Prefeitura Municipal de Barretos após a impugnada conversão
dos vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor-URV
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Precedentes Provimento ao apelo - Preliminar acolhida - Processo extinto
sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.” (Apelação
nº
1002964-57.2014.8.26.0066;
Relator(a):
Spoladore
Dominguez; Comarca: Barretos; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 08/07/2015; Data de registro: 14/07/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO PRETENSÃO À CONVERSÃO
DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1º DE MARÇO DE
1.994

INGRESSO DO SERVIDOR PÚBLICO APÓS JUNHO DE 1994

INADMISSIBILIDADE CARÊNCIA DA AÇÃO FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1.
O servidor público que ingressou nos quadros na Administração Pública
após a conversão salarial prevista pela Lei Federal n.º 8.880/94 não tem
interesse processual para a propositura da respectiva demanda. 2.
Reconhecimento da carência da ação por falta de interesse de agir. 3.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 4. Extinção do processo, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo
Civil. 5. Mantida a r. sentença que, reconhecendo a ocorrência da prescrição
do fundo de direito, julgou extinto o processo, mas por fundamento diverso.
6.

Recurso

de

apelação

0018291-06.2010.8.26.0032;

desprovido.

Relator(a):

Francisco

(Apelação

nº

Bianco; Comarca:

Araçatuba; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 03/12/2012; Data de registro: 19/12/2012)

Igualmente, afasto a preliminar de prescrição
do fundo de direito ventilada pela ré. Com efeito, o fenômeno
prescricional que malferiria a pretensão em exame alcançaria
apenas as prestações desde cinco anos anteriores à data da
propositura da ação, vale dizer, mais de quadrar-se nas
disposições do art. 3º do Decreto n.º 20.910/1932. Não se
trata, portanto, de prescrição do fundo de direito, mas, antes,
deste fenômeno sobre parcelas anteactas.
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Calha-nos, por conseguinte e a propósito,
circundar os elementos que distinguem a prescrição do fundo de
direito e aquelas que se refiram às parcelas devidas. Trago a
lume excerto proferido pelo saudoso Ministro Rodrigues Alckmin,
constante in RTJ 84/194-195:

O termo inicial da prescrição corresponde ao da “actio nata”. Se a
Administração deve praticar, de ofício, ato de reenquadramento, e o
pratica, excluindo o interessado, desse ato nasce a ofensa a direito e a
consequente pretensão a obter judicialmente a satisfação dele.
Se a Administração, que deve agir de ofício, se omite e não há prazo para
que se pratique o ato, pelo que a omissão não corresponde à recusa, ainda
não corre a prescrição.

Relativamente

ao

mérito,

assente

na

jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que a Lei
Federal 8.880/94 aplica-se a todos os entes públicos da
Federação, em cumprimento ao programa de estabilização
econômica que determinou a conversão de vencimentos para a
unidade

real

de

valor,

URV.

Nesse

sentido,

cf.

REsp

792.262/MS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
julgado

em

16.05.2006,

DJ

19.06.2006

p.

197;

REsp

791.995/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
julgado em 16.02.2006, DJ 24.04.2006 p. 455; AgRg no Ag
656.286/SP, Rel. Ministro

Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado

em 21.03.2006, DJ 10.04.2006 p. 270.
Isto porque à União e somente a ela cabe a
iniciativa de legislar sobre matéria monetária. Sucede que a Lei
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federal 8.880/94, ao instituir a URV, não fez aumentar, acrescer
valor real algum (aproveitando o estilo da norma jurídica
enfocada). Trata-se de regra de caráter monetário que teve por
campo e escopo próprio a passagem de um sistema monetário
para

outro,

impondo-se

nova

moeda

de

curso

nacional.

Portanto, era impositiva sim e não facultativa a observância da
norma, dada natureza da matéria e da competência legislativa
(art. 22, inciso VI da Constituição Federal).
Outro ponto de relevo consiste em saber se as
disposições da Lei 8.880/94, embora cogentes para os Estados e
Municípios, estão, com efeito, a determinar que a conversão à
qual se refere seja efetuada na data do pagamento.
Há, todavia, que se garantir aos servidores a
irredutibilidade

de

seus

vencimentos

(art.

37,

inciso

V,

Constituição Federal). Logo, deve-se conferir a melhor exegese
do art. 22, cujo no sentido é o de que o padrão para conversão
há de ser aferido na data do pagamento. Elucidada a questão
conforme precedente relatado pelo Ministro Gilson Dipp, no REsp
199.307/DF (DJ de 28.06.99), que “in verbis” transcrevo:

“A perda de parte do valor real da remuneração provocada no momento da
conversão, para esses servidores, contrariou todos os propósitos contidos
na Lei 8.880/94, que estabeleceu a data do efetivo pagamento como base
nos demais casos de conversão de salários e benefícios, e cuja Exposição de
Motivos, como já referi, proclamou a implantação de uma reforma
monetária que deveria ser neutra com relação aos salários. O texto
assinado pelos Senhores Ministros de Estado da Fazenda, do Trabalho, do
Estado Maior das Forças Armadas, da Justiça, da Previdência Social, da
Administração Federal e do Planejamento e Orçamento afirmava: '... A
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regra básica que se está propondo é a da conversão usando a média dos
valores reais dos salários que são definidos pelo efetivo recebimento nos
últimos quatro meses, no objetivo de manter o poder de compra do salário
do trabalhador. O poder de compra do salário é de fato aquele que o salário
tem no momento em que é recebido e em que pode efetivamente ser gasto.
Por isso se está definido como base para a conversão dos salários de
cruzeiros reais para URV, a média aritmética dos valores dos salários na
data dos quatro últimos pagamentos, convertidos cada um deles em URV
pelo valor de conversão nesta data. Desta forma fica assegurada a
manutenção do poder de compra dos salários para todos.'"

Corroboram a conclusão que ora se apresenta
as disposições do art. 24 (“- Nas deduções de antecipação de
férias ou de parcela do décimo-terceiro salário ou da gratificação
natalina, será considerado o valor da antecipação, em URV ou
equivalente em URV, na data do efetivo pagamento, ressalvado
que o saldo a receber do décimo-terceiro salário ou da
gratificação natalina não poderá ser inferior à metade em URV”),
bem como a metodologia empregada para preservação do valor
dos vencimentos, quando, por dificuldades operacionais, não
seja possível realizar o pagamento em cruzeiros reais pelo valor
da URV na data do crédito dos recursos (art. 25, §5º, incisos I e
II, da Lei Federal 8.880/94):

“I - a conversão para cruzeiros reais será feita pelo valor da URV do dia da
emissão da ordem de pagamento, o qual não poderá ultrapassar os três
dias úteis anteriores à data do crédito;
II - a diferença entre o valor, em cruzeiros reais, recebido na forma do inciso
anterior e o valor, em cruzeiros reais, a ser pago nos termos deste artigo,
será convertida em URV pelo valor desta na data do crédito ou da
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disponibilidade dos recursos, sendo paga na folha salarial subseqüente.”

Irrefragável, portanto, que pela própria “mens
legis”,

incivil

que

política

econômica

eleja

novo

padrão

monetário e decresça o poder aquisitivo dos vencimentos dos
servidores. Longe

estamos de

acolher novos padrões de

vencimentos sem determinação legal (art. 37 da Constituição
Federal), nem tratamos de interferir na autonomia municipal
(art. 2º da Constituição Federal). Cuidamos, portanto, de
reparar a incúria da parte no trato dos vencimentos dos
servidores, pois não realizou corretamente a conversão do
antigo padrão monetário para os novos, ou seja, para as
URV(s). Sobrevieram assim lesões ao direito do litigante.
Em razão do decidido em repercussão geral no Recurso
Extraordinário nº 561.836/RN pelo Colendo Supremo Tribunal Federal,
somente ocorrerá a compensação com eventuais aumentos concedidos “a
posteriori” caso eles se deem em razão da reestruturação nas remunerações
das carreiras, não podendo esta se confundir com simples reajustes ou
revisões salariais.
A reestruturação, ademais, deve corrigir a defasagem da
remuneração, em valores superiores aos devidos relativos a URV, nos termos
do decidido em AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1304027/SC, Rel. Ministro
CASTRO

MEIRA,

SEGUNDA

TURMA,

julgado

em

18/04/2013,

DJe

24/04/2013 (precedente que serviu de subsídio ao posicionamento firmado no
Recurso Extraordinário nº 561.836/RN):

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DECORRENTE
DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. NOVO PLANO DE CARREIRA.
LIMITAÇÃO

TEMPORAL.

DATA

DA

CONVERSÃO.

PRESCRIÇÃO.
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OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA
280/STF.
1. Se a nova lei que reestrutura a carreira corrige a defasagem da
remuneração, em valores superiores aos devidos relativos a URV, admite-se
a limitação do pagamento até a data da implementação da reestruturação.
Precedentes.
2. Nos pleitos de diferenças salariais, originados da conversão de cruzeiros
reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas
das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por
configurar-se relação de trato sucessivo.
Inteligência da Súmula 85/STJ. Precedentes.
3. No caso dos autos, como a reestruturação da carreira ocorreu em 1995,
com a edição da Lei Municipal nº 4.346/95, e a ação foi proposta em 2007,
não há perdas a serem recompostas no quinquênio que precedeu a
propositura da ação.
4. Ainda que assim não fosse, para averiguar se a Lei Municipal nº 4.346/95
garantiu ou não o pagamento de valores superiores às perdas apuradas ou
se esse diploma pode ser reconhecido como o marco inicial da contagem do
prazo prescricional, seria necessário analisar a legislação local, afeta à
reestruturação da carreira, tratada nos autos, o que é vedado na presente
instância recursal, nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1304027/SC, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 24/04/2013)

Ora, não bastando a mera reestruturação para
o estabelecimento do termo final do quanto devido, uma vez
que deve vir acompanhada de correção da defasagem da
remuneração em valores superiores aos devidos relativos a URV,
somente em liquidação de sentença é que se poderá apurar se
houve supressão do aludido déficit e a regularização das perdas
oriundas da inflação quando da conversão dos salários para
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URV, com a adoção de critério mais benéfico do que o trazido
nos incisos do art. 22 da Lei n. 8.880/94.
Deverá a ré implementar as diferenças bem
como pagar as apuradas desde cinco anos anteriores à
propositura da ação, corrigidas monetariamente e acrescidas de
juros de mora, ambos desde a citação.
No tocante aos consectários legais, deve-se
observar critério estabelecido pela Lei Federal n.º 9.494/97 em
seu art. 1º-F para os juros moratórios, que permanece aplicável
segundo o E. Supremo Tribunal Federal, porquanto não afastado
na declaração de inconstitucionalidade proferida nos autos da
ADI nº 4.357/DF.
Quanto à correção monetária, contudo, após a
prolação

dos

resultados

das

Ações

Declaratórias

de

Inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal consolidou, em questão de ordem, a modulação
dos

efeitos

no

que

concerne

aos

índices

de

atualização

monetária.
Todavia, a referida modulação efetuada em 25
de março de 2015 restringiu-se à deliberação do regime de
precatório e conferiu eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade a processos cujos precatórios já foram
expedidos

aplicando-se a estes feitos a Lei Federal nº

11.960/09 até 25 de março de 2015 e, a partir daí, passou a
incidir o IPCA-E para o cálculo da atualização monetária,
conforme RE nº 747703 AgR (Plenário do STF de 25.03.15
Min. Luiz Fux), a saber:

Rel.
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“Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos
critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários”

Desta feita, em face da ausência de disciplina
acerca do índice a ser adotado para fins de correção monetária
para os demais casos, de rigor a manutenção do posicionamento
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso

Especial

n.º

1.270.439/PR,

admitido

como

representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil:

(...) 19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou
qual deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia, há
importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência
aponta para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota.
20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de
natureza tributária

o crédito reclamado tem origem na incorporação de

quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e
setembro de 2001 , os juros moratórios devem ser calculados com base no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/99, com redação
da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser
calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada
do período.” (STJ, Recurso Especial n.º 1.270.439/PR, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel.
Min. Castro Meira, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Aplicar-se-á, portanto, a disciplina dos juros
moratórios contida no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação
atribuída pela Lei federal n.º 11.960/09 (a partir de sua
vigência), e, em relação à correção monetária, o entendimento
exarado pelo C. Superior Tribunal de justiça, no Recurso
Especial n.º 1.270.439/PR, acima transcrito, notadamente o
disposto nos itens 19 e 20 da ementa, ou seja, adotar-se-á o
IPCA como índice para o cálculo de todo o período da dívida, já
que este é o índice que melhor reflete a inflação acumulada no
período, como afirmado no julgamento do referido recurso
especial.
Por fim, quanto à análise da pretensão contida
no recurso do autor - qual seja, a majoração de honorários
advocatícios - tenho que estes foram adequadamente fixados,
não havendo que se pretender modificação considerado a baixa
complexidade da lide e o grande volume de ações idênticas a
presente.

Isso posto, dá-se meu voto no sentido do desprovimento
da apelação interposta pelo Sindicato e do provimento parcial do apelo da
Spprev, apenas para alteração do índice de juros moratórios incidentes sobre a
dívida.
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DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Adotado o relatório do Eminente Desembargador
Nogueira Diefenthäler, apresento as razões pelas quais acompanho a
solução proposta.

É certa a obrigatoriedade de os entes públicos
respeitarem o comando emanado da Lei nº 8.880/94 e efetuarem a correta
conversão dos vencimentos dos servidores em URVs, utilizando-se do índice
de reajuste resultante da aplicação do artigo 22 do referido diploma legal.

A legislação referida é norma cogente, que obriga
a todos, inclusive Estados membros e Municípios, que não podem se
esquivar

da

legislação

de

caráter

geral.

Os

servidores, ainda que

estatutários, têm direito a ver os seus vencimentos convertidos em “URVs”,
tal como estabelecido na Lei nº 8.880/84.

É a posição consolidada do E. Superior Tribunal de
Justiça, de onde podemos destacar:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
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MUNICIPAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE
REAL
DE
VALOR
URV.
LEI
8.880/94.
APLICABILIDADE A TODOS OS SERVIDORES
PÚBLICOS FEDERAIS, DISTRITAIS, ESTADUAIS
OU MUNICIPAIS. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FERAL.
CONCESSÃO
AUTOMÁTICA
DE
REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE.
COTEJO
ENTRE
AS
SISTEMÁTICAS DE CONVERSÃO. RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA
APURAÇÃO
DE
EVENTUAL
DIFERENÇA
A
PERCEBER. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Tem o servidor público municipal direito à
conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real
em Real, de acordo com a Lei 8.880/94.
2. A apuração de eventual diferença devida
deverá ser feita cotejando-se os valores dos
salários resultantes da aplicação das duas
sistemáticas de conversão
a federal e a
estadual/municipal
, de forma autônoma e
excludente, de modo a assegurar que não haja a
sobreposição,
evitando-se a
incidência em
duplicidade de atualização monetária no período
compreendido entre março a junho de 1994.
3. Sendo aplicável a Lei 8.880/94 à conversão dos
vencimentos em URV, deve a sentença de
improcedência ser cassada para que o juiz de
primeira instância promova o exame da pretensão
colocada à sua apreciação, de modo a verificar se
a Autora teve algum prejuízo com a conversão
realizada pelo Município-réu.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.” (REsp nº 1.007.026-SP
5ª Turma de
Julgamento do Superior Tribunal de Justiça Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.04.2009).
“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO OMISSIVO
CONTINUADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO
OCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DA
MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR URV. LEI N.º
8.880/94.
APLICABILIDADE
A
TODOS
OS
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, DISTRITAIS,
ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. CONVERSÃO. DATA
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
PREJUÍZO
NA
CONVERSÃO
COMPROVADO
POR
PERÍCIA.
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA N.º 07/STJ.
1. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do
Código de Processo Civil, na medida em que, da
simples leitura do acórdão hostilizado, constata-
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se que o Tribunal de origem solucionou as
questões apontadas como omitidas de maneira
clara e coerente, apresentando razões suficientes
a embasar seu convencimento.
2. Caracterizada a conduta omissiva ilegal da
Autoridade impetrada, que não repassou o correto
índice ao servidor, não se verifica a ocorrência de
decadência para a impetração do writ, pois o
prazo decadencial, previsto no art. 18 da Lei n.º
1.533/51,
se renova continuamente.
3. Tem legitimidade passiva para figurar no pólo
passivo da ação mandamental a pessoa que
pratica ou ordena, concreta e especificamente, a
execução ou inexecução do ato impugnado,
respondendo, dessa forma, pelas consequências
administrativas do ato, e não o superior
hierárquico que recomenda ou edita atos
normativos para execução do ato. Precedentes.
4. É pacífico o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido da aplicação da Lei
n.º 8.880/94 a todos os servidores públicos,
indistintamente, sejam eles federais, distritais,
estaduais ou municipais, tendo em vista a
natureza de ordem pública da referida lei, com
aplicação geral e imediata.
5. A conversão de Cruzeiros Reais para Unidade
Real de Valor
URV
quanto aos vencimentos e
proventos
dos
servidores
públicos,
deverá
observar a sistemática estabelecida na Lei n.º
8.880/94, que determina a necessidade de se
considerar a data do efetivo pagamento na
realização dos cálculos.
6. Concluindo o Tribunal de origem, com fulcro na
prova pericial produzida, que os Impetrantes
sofreram perdas salariais, quando da conversão
dos seus vencimentos em URV de acordo com a
sistemática da Lei Federal n.º 8.880/94, a
reforma do julgado, em sede de recurso especial,
é inviável de ser realizada, por força do
entendimento sufragado na Súmula n.º 07/STJ.
Precedentes.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, desprovido.” (REsp nº 778.907-AM
5ª Turma Julgadora do Superior Tribunal de
Justiça Rel. Min. Laurita Vaz j. 18.06.2009).

Merece ser anotado que a URV não serviu como
moeda circulante com poder liberatório, mas representou apenas um
critério de transição à época de sua conversão para o Real, não se tratando
de acréscimo salarial ou aumento de vencimentos, inexistindo confusão
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entre o pagamento do salário em Cruzeiro Real, vigente à época, com o seu
cálculo em URV previsto na Lei nº 8.880/94.

A posição desta magistrada, no passado, era a de
ser possível a compensação dos valores da conversão em URV com
reajustes concedidos posteriormente pela Administração. Todavia, deve-se
reconhecer que esse entendimento restou superado após os reiterados
posicionamentos em sentido contrário das cortes superiores, não se
podendo falar, tecnicamente, em “compensação”.

Contudo, embora os servidores tenham direito em
ver os seus vencimentos devidamente corrigidos pelo número de URVs no
período em que isto se deu e não seja possível falar em “compensação”, é
imperioso que a aplicação de eventual percentual de defasagem decorrente
da conversão em URV cesse com o estabelecimento de novo padrão de
vencimentos que tenha absorvido o percentual.

Assim, deverá também ser analisado no caso
concreto, em momento oportuno, o termo final de aplicação de eventual
percentual decorrente da conversão em URV, já que neste momento
processual a questão se limita a definir se os autores possuem ou não o
direito a ter seus vencimentos convertidos pela sistemática da Lei 8.880/94.

A

questão

posta

nestes

autos

merece

ser

analisada concretamente em fase de execução, e não somente como tese
jurídica, uma vez que, não estabelecido especificamente o termo final de
incidência de eventual percentual decorrente da conversão em URV, a
aplicação de referido percentual se eternizaria, o que não pode ser aceito.

Esse entendimento, inclusive, foi adotado pelo
Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida quanto ao
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direito de incorporação dos percentuais decorrentes da indevida aplicação
da Lei 8.880/94:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria.
Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº
6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual
de 11,98%, ou do índice decorrente do processo
de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro
Real em URV, não representa um aumento na
remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda
em
relação
àqueles
que
recebem
seus
vencimentos em momento anterior ao do término
do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia,
no âmbito do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República. 3) Consectariamente, o referido
percentual deve ser incorporado à remuneração
dos
aludidos
servidores,
sem
qualquer
compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A
limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI
nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O
término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do
servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à
percepção
ad
aeternum
de
parcela
de
remuneração
por
servidor
público.
6)
A
irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do
servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou
em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será
absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A
reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve
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servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso
extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente
provido,
porquanto
descabida
a
pretensa
compensação do percentual devido ao servidor
em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros
Reais
em
URV
com
aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que
o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei
nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio
Grande do Norte.” (Rel. Min. Luiz Fux, j.
26/09/2013, Tribunal Pleno).

Observe-se

que

a

ementa

desse

julgado

paradigmático dispõe ao mesmo tempo, em seus itens “3” e “5”, que é
impossível a compensação com reajustes futuros, mas que eventual índice
apurado não deve ser mantido sem nenhum tipo de absorção.

No mesmo sentido também já se manifestou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. URV.
LIMITAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS.
POSSIBILIDADE. SÚMULAS 280/STF E 7/STJ.
JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F
DA LEI N. 9.494/97. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA
283/STF. 1. O Tribunal a quo entendeu, em
consonância com a jurisprudência do STJ, que é
possível
limitar
o
pagamento
relativo
às
diferenças de URV à data da implementação da
nova lei que reestrutura a carreira e corrige a
defasagem da remuneração, o que atrai o óbice
da Súmula 83/STJ. 2. O acórdão recorrido
consignou que, com a edição da Lei 16.190/2006,
houve a reestruturação da carreira dos servidores
da Secretaria de Estado de Fazenda, fixando
novos padrões remuneratórios e em percentual
superior àquele acrescido pela errônea conversão
da URV, causando aumento real da remuneração
anterior. Incidência das Súmulas 7/STJ e
280/STF. 3. A Corte Especial do STJ assentou que
o art. 1º-F da Lei 9.494/97, incluído pela MP
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2.180-35/2001 e alterado pelo art. 5º da Lei
11.960/09, "tem natureza instrumental, devendo
ser aplicado aos processos em tramitação"
(EREsp 1.207.197/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe
2/8/2011). 4. No tocante aos honorários
advocatícios, esclareço que os fundamentos
utilizados pelo Tribunal local (Súmula 45/STJ)
capazes de manter o acórdão hostilizado não
foram atacados pelos recorrentes. Aplicação, por
analogia, da Súmula 283/STF. 5. Agravo
Regimental não provido.” (AgRg no AREsp
257.693/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
07/05/2013, Segunda Turma).
“RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃODA
MOEDA EM URV. NOVO PLANO DE CARREIRA.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA DACONVERSÃO.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ.
ANÁLISE DE LEILOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Se a
nova lei que reestrutura a carreira corrige a
defasagem
da
remuneração,
em
valores
superiores aos devidos relativos à URV, admite-se
a limitação do pagamento até a data da
implementação da reestruturação. Precedentes.
2. Nos pleitos de diferenças salariais, originados
da conversão de cruzeiros reais para URV, não se
opera a prescrição do fundo de direito, mas
apenas das parcelas vencidas no quinquênio
anterior ao ajuizamento da ação, por configurarse relação de trato sucessivo. Inteligência da
Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. No caso dos
autos, como a reestruturação da carreira ocorreu
em1995, com a edição da Lei Municipal nº
4.346/95, e a ação foi proposta em 2007, não há
perdas a serem recompostas no quinquênio que
precedeu a propositura da ação. 4. Ainda que
assim não fosse, para averiguar se a Lei Municipal
nº 4.346/95 garantiu ou não o pagamento de
valores superiores às perdas apuradas ou se esse
diploma pode ser reconhecido como o marco
inicial da contagem do prazo prescricional, seria
necessário analisar a legislação local, afeta à
reestruturação da carreira, tratada nos autos, o
que é vedado na presente instância recursal, nos
termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 5.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg
nos EDcl no REsp 1.304.027/SC, Rel. Min. Castro
Meira, j. 18/04/2013, Segunda Turma).

Assim, a aplicação do percentual apurado cessa
tão logo a carreira do servidor passe por uma reestruturação remuneratória
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com a fixação de novo padrão de vencimentos que tenha absorvido a
defasagem

percentual.

Nesses

casos,

haveria

supressão

do

índice,

observado apenas o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
A aplicação do índice não pode subsistir na
hipótese de fixação de novo padrão de vencimentos que tenha absorvido a
defasagem, pois o percentual não pode permanecer indeterminadamente,
sem qualquer limitação temporal. A própria possibilidade de o regime
jurídico do servidor público sofrer alterações obsta a tese de que o
montante compensatório deveria ser mantido indefinidamente.

Como os índices inflacionários no período eram,
efetivamente, muito elevados, a vedação irrestrita à exclusão do índice faria
com que os vencimentos dos servidores atingissem soma astronômica, não
condizente com os cargos por eles ocupados.

Anote-se,

também,

que

as

diferenças

eventualmente apuradas pela não correta aplicação do disposto na Lei nº
8.880/94 somente se aplicam para servidores que já estavam em exercício
no momento em que a conversão deveria ser feita, já que os servidores que
ingressaram em momento posterior não experimentaram qualquer perda
decorrente da incorreta conversão dos salários em URVs. Além disso, não
pode o Poder Judiciário aumentar os vencimentos daqueles servidores
públicos que ingressaram posteriormente ao momento da conversão sob o
fundamento de isonomia (Súmula n° 339 do C. Supremo Tribunal Federal,
convertida na Súmula Vinculante n° 37).

São estas as razões pelas quais, pelo meu voto,
acompanho a solução proposta pelo E. Desembargador Relator.

Maria Laura de Assis Moura Tavares
3ª Juíza
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