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Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Relator da Apelação Cível n.º 500844371.2013.827.0000, em tramite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.

Autos n.º:

5008443-71.2013.827.0000 – URV

Apelante:

SINDIFISCAL

Apelado:

Estado do Tocantins

SINDIFISCAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins, já
qualificado, por seus advogados, vem à presença de Vossa Excelência para expor e
requerer o que segue:

1.

Trata-se de apelação cível em que o Sindicato apelante busca reformar

sentença

singular

que

julgou

improcedentes

os pedidos iniciais

relativos a

incorporação do percentual de 11,98% (URV), bem como o pagamento das
diferenças pretéritas.

2.

No próprio texto da apelação, constam diversas decisões já proferidas por este

TJ-TO, entretanto, no dia 16/10/2013 houve outro julgamento, desta vez nos autos n.º
5003977-34.2013.827.0000, Relatora Dra. CÉLIA REGINA REGIS, que aborda o tema de
forma magistral, razão pela qual, pugna-se pela juntada do VOTO, bem como do
PARECER Ministerial, todos no sentido de dar provimento à apelação em tela.
É o que requer, pugnando-se pelo prosseguimento do feito.

Flávia Gomes dos Santos
OAB-TO 2300
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ESTADO DO TOCANTINS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. LIBERATO PÓVOA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003977-34.2013.827.0000
Origem:
1ª Vara das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas
Referência: Ação de Cobrança nº 5000134-95.2008.827.2729 (autos originariamente
físicos)
Apelante:
SINSJUSTO - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO TOCANTINS.
Adv.:
Carlos Antônio do Nascimento
Apelado:
ESTADO DO TOCANTINS.
Proc. Est.: André Luiz de M. Gonçalves
Relatora:
JUÍZA CÉLIA REGINA REGIS

V O T O:
O recurso é adequado à pretensão nele deduzida e foi interposto no prazo
legal por parte que possui interesse e legitimidade para tanto. E o preparo se encontra
comprovado nos autos (evento 1 – apelação23 – autos originários), pelo que,
verificando a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do
presente apelo.
Antes de adentrar o mérito da demanda, entendo necessário abordar o
tema prescrição suscitado em primeiro grau. É que, não obstante o magistrado de piso
ter analisado a questão e não ter as partes abordado-a neste apelo, trata-se de
questão de ordem pública, conhecível de ofício.
A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.
Conforme bem esclareceu o ilustre juiz singular, não há que se falar em
prescrição a obstar a pretensão autoral, porquanto esta encerra relação de trato
sucessivo, que se renova constantemente no tempo.
A prescrição se dá apenas em relação às pretensões vinculadas a fatos
(pagamento de salário em valor inferior) ocorridos em momento anterior ao quinquênio
que antecede a propositura da ação.
Este é o entendimento pacificado, conforme informa o julgado a seguir:
“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DECORRENTE DA
CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. NOVO PLANO DE CARREIRA.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA DA CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA
280/STF. 1. (Omissis). 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
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sucessivo. Inteligência da Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. (Omissis). 4.
(Omissis). 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, 2ª Turma, AgRg no AgRg
nos EDcl no REsp 1304027/SC, rel. Min. Castro Meira, j. em 18/04/2013, DJe
24/04/2013) (destaquei)

Superada esta questão prejudicial de mérito, passo ao exame da questão
central versada nestes autos, qual seja, saber se a conversão monetária determinada
pelo art. 22 da Lei Federal nº 8.880/94 foi aplicada corretamente aos salários dos
servidores representados pelo apelante, referentes ao mês de março de 1994,
implicando ou não em perda salarial.
A questão vem recheada com algumas nuances, sobre as quais passo a
me debruçar.
De início, peço vênia para transcrever o mencionado dispositivo legal, a
fim facilitar a compreensão do tema:
“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das
tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e
militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o
que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o
seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro
de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do
equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo
com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.”
(destaquei)

Já restou assentado, desde há muito, inclusive no âmbito dos Tribunais
Superiores, que a expressão contida no fim do inciso I da norma acima colacionada
deve ser interpretada em conformidade com o art. 168 da Constituição Federal, sob
pena de acarretar a determinadas categorias de servidores um decréscimo salarial
incompatível com a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos,
estampada no art. 37, inciso XV da Lei Maior.
Por se tratar de uma premissa já firmada de forma inconteste, deixarei de
tecer profunda argumentação, limitando-me a traçar linhas gerais sobre o tema.
Pois bem!
Conforme afirmei, a expressão “independentemente da data do
pagamento”, acima referenciada, deve ser vista com a devida ressalva, sob pena do
prejuízo recair nos servidores cujos salários de março de 1994 foram calculados em
data anterior ao último dia desse mês.
E o prejuízo ocorreu porque, não obstante as folhas salariais de seus
respectivos órgãos terem sido concluídas no dia 20 do mês de março, em observância
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à regra do art. 168 da CRFB/88 então vigente1, os valores dos vencimentos sofreram
conversão monetária para URV (Unidade Real de Valor) considerando-se o valor
estabelecido para esta no último dia do citado mês.
Explico. Tendo em conta a inflação galopante que assolava a economia
brasileira à época, o salário do servidor tinha um valor no dia 20 do mês, valor este
bem inferior ao alcançado no dia 30 do mesmo mês. Em razão disso, na ocasião da
conversão monetária, previu-se como índice o valor da URV praticado no último dia do
mês, pressupondo-se, genericamente, que o salário fosse também o calculado no
último dia do mês de referência.
Assim, o valor da URV variava diariamente, justamente para acompanhar
a inflação, de forma que a conversão da moeda não acarretasse decréscimo salarial.
Todavia, para aqueles servidores que tinham o salário calculado no dia 20
de cada mês, obviamente que a conversão não poderia ocorrer com base na URV do
dia 31 de março, uma vez que se aplicaria a um salário menor um índice de conversão
superior, o que provocaria um decréscimo vencimental incompatível com a
irredutibilidade estampada no art. 37, XV, da CRFB.
Assim, em virtude da inflação, o valor da URV do dia 31 de março de
1994 não correspondia ao poder aquisitivo do salário calculado no dia 20 anterior.
Relembro, conforme já amplamente solidificado, que os servidores do
Poder Judiciário, assim como os do Poder Legislativo, do Ministério Público e das
Cortes de Contas, sofreram tal perda salarial, diferentemente daqueles que recebiam
salários no mês seguinte ao de referência, calculados no último dia deste.
Consoante já mencionei, tal entendimento encontra eco na jurisprudência
pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, in verbis:

“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URV. CONVERSÃO DA MOEDA.
PERDAS SALARIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE: ADI Nº 2.323. AGRAVO REGIMENTAL.
PRETENSÃO DE VER REEXAMINADA QUESTÃO DE FUNDO NA FASE DE
EXECUÇÃO DE SENTENÇA TENDO EM CONSIDERAÇÃO ADMISSÃO DE
REPERCUSSÃO GERAL EM PROCESSO QUE SE ENCONTRA AINDA NA
FASE DE CONHECIMENTO. NORMA INDIVIDUAL ESTABELECIDA NA
SENTENÇA EXEQUENDA, QUE NÃO FOI OBJETO DE RESCISÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal,
ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.323, da Relatoria do
1

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais,
destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada
mês, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.
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Ministro Ilmar Galvão, DJ de 20/04/2001, firmou entendimento no sentido
de que os servidores públicos que recebiam antecipadamente seus
vencimentos têm direito ao reajuste do percentual de 11,98%, em razão
da errônea conversão dos seus vencimentos em URV, restando superado
o entendimento quanto aos limites temporais estabelecidos na ADI nº 1.797. 2.
(Omissis). 3. (Omissis). 4. Agravo regimental não provido.” (STF, 1ª Turma, AI
774124 AgR, rel. Min. LUIZ FUX, j. em 11/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-123 DIVULG 26-06-2013 PUBLIC 27-06-2013)
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (Omissis). 2. De acordo com
entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a
observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal
nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de
seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da
Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o
sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores
cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à
conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida
pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento
nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. (Omissis). 5.
Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, 3ª Seção, REsp
1101726/SP, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. em
13/05/2009, DJe 14/08/2009)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
REPOSIÇÃO DE
VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO
MONETÁRIA. URV. 11,98%. DATA DE INGRESSO NO CARGO.
IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DO CARGO À ÉPOCA DA CONVERSÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
PARA JULGAR O PEDIDO PROCEDENTE. 1 - Consoante precedentes do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, é obrigatório à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, a adoção das regras de conversão dos
vencimentos e dos proventos em URV, instituídas pela Lei nº 8.880/1994, a
todos os servidores públicos. 2 – Conforme jurisprudência dominante do
STJ, a conversão deve observar o valor da URV na data do efetivo
pagamento, e não a do último dia do mês, o que evidencia a diferença
pleiteada de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). 3 – (Omissis).
4 - (Omissis). (TJTO, 1ª C. Cível, Ap. 5002067-40.2011.827.0000, rel. Dra.
Célia Regina Régis, j. 08/05/13)

Ocorre que, ao sentenciar, o juiz de piso entendeu que o fato de os
servidores terem recebido o salário do mês de março de 1994 somente no mês
seguinte, em abril, afastaria a ocorrência de perda salarial, tendo em vista que o direito
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à reposição da aludida perda alcançaria apenas aqueles que recebiam antes do final
do mês de referência.
A meu ver, tal conclusão não pode prosperar, todavia. É que, com todas
as vênias, embora tenha se lastreado em tese correta, o magistrado a quo ignorou que
as circunstâncias fáticas do presente caso não permitem a aplicação de tal tese, qual
seja a de que o pagamento no mês posterior afasta a perda salarial.
É que, embora o pagamento tenha ocorrido no mês seguinte ao de
referência, certo é que o salário era – assim como foi em março de 1994 – calculado no
dia 20 de cada mês. Ou seja, o salário pago em atraso em meados de abril não teve
seu valor calculado no último dia de março de 1994, tampouco nos dias do mês abril
subsequente, mas, sim, no dia 20 de março, dia do fechamento da folha salarial dos
servidores do Poder Judiciário.
Só não teria havido perda salarial caso o salário pago em atraso, em
meados de abril, houvesse sido reajustado, reconfigurando-se aquele valor alcançado
quando de seu cálculo em 20 de março.
Do contrário, estar-se-ia permitindo ao Estado que, além de pagar de
forma atrasada, o fizesse também em valor defasado. Seria permitir ao ente estatal um
benefício econômico decorrente de sua própria torpeza. E se assim fosse, bastaria ao
ente estatal atrasar os pagamentos e depois alegar que o recebimento de salários no
mês seguinte ao de referência afastaria qualquer direito a reajuste monetário.
Tal prática, no entanto, esbarra no princípio geral do direito denominado
nemo venire contra factum proprium, segundo o qual a ninguém é dado beneficiar-se
de sua própria torpeza, nem mesmo ao Poder Público.
Ainda que não fosse a incidência do princípio aludido, a lógica, por mais
simples que seja, demonstra que, a prosperar a solução acolhida pela sentença, a
finalidade contida no art. 22 da Lei 8.880/94 restaria prejudicada, uma vez que os
salários dos servidores em questão não teriam sido convertidos pelo índice praticado
na data em que calculados, o que, por si só, atesta a incongruência na conversão
operada na prática.
Se o objetivo da lei era promover a conversão monetária sem acarretar
perda salarial, a conversão realizada com base em valor de URV superior àquele do
dia em que calculado o salário fatalmente não alcançou seu desiderato.
Dessa forma, resta claro, a meu ver, que a equivocada conversão
monetária efetivada nos salários dos servidores do Poder Judiciário deste Estado lhes
acarretou decréscimo salarial, prejuízo este que, portanto, deve ser corrigido.
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Superada esta questão, impende analisar suposta limitação temporal para
incidência do reajuste dos vencimentos dos servidores, tese esta ventilada pelo Estado
em sede de contrarrazões, quando indicou a Lei nº 1.201/01 como marco limitador,
vez que teria reestruturado a carreira dos servidores do Poder Judiciário, instituindo o
subsídio como modalidade de remuneração.
De antemão, rejeito tal alegação, pelas razões que passo a expor.
Em primeiro lugar, consoante afirmado pelo próprio apelado, a
recomposição da perda remuneratória derivada da equivocada conversão da URV tem
natureza absolutamente distinta dos aumentos salariais. E estendo este entendimento
também em relação a reestruturações dos padrões remuneratórios.
Isto, pois, independente se há apenas aumento da remuneração ou se há
mudança da forma de remunerar, certo é que eventual reajuste salarial sempre tem
como parâmetro os valores então vigentes. E isso é muito natural, ante a necessidade
de se lastrear em algo existente, não sendo legítimo estabelecer novos valores sem
qualquer razoabilidade, idéia esta que carrega em si a necessidade de balizamento, de
comparação.
Logo, se a recomposição de 11,98% não foi expressamente utilizada
como parâmetro para o novo salário, seja decorrente de aumento ou de alteração do
padrão remuneratório, não vejo como aceitar a existência de uma compensação tácita,
implícita.
Do contrário, estar-se-á retornando no tempo para inserir, nas premissas
que nortearam as negociações para o novo salário, elementos que, à época, foram
ignorados. Exemplifico para melhor compreensão: numa conquista de novo salário
superior ao anterior em 15% (quinze por cento), estar-se-ia supondo, muitos anos
depois, que o aumento decorrente do pleito da categoria foi de apenas 3,02%, sendo
os demais 11,98% fruto da recomposição remuneratória referente à conversão da URV.
E isso, na verdade, implica em alterar as bases negociais de um ato jurídico perfeito
entabulado há anos e do qual decorreu a aquisição de direitos por parte da respectiva
categoria, o que não vejo como possível.
Por outro lado, sendo o salário então vigente a base sobre a qual deve
incidir o percentual aplicado no aumento salarial, é fácil concluir que a majoração no
percentual conquistado deve incidir sobre aquela base que, por sua vez, já deveria ser
maior caso tivesse havido, em 1994, a correta conversão monetária, o que acarretaria
um aumento salarial maior, obviamente. Retomando o exemplo: 15% sobre x (salário
defasado) é menor que 15% sobre x∙11,98%.
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Não bastando, ressalto que, conquanto o recorrido alegue que a Lei nº
1.206/01 teria incorporado a recomposição pretendida na remuneração dos servidores,
certo é que lhe cabia demonstrar a efetiva ocorrência dessa incorporação e a forma
como se dera, segundo a regra de distribuição do ônus da prova encartada no inciso II
do art. 333 do CPC.
Na esteira deste raciocínio, anoto a existência de outras inúmeras leis a
alterar a remuneração dos servidores. Todavia, o apelado sequer as menciona para
sustentar sua tese de limitação temporal da recomposição, de forma que se mostra
impossível lançar mão de qualquer delas para fixar tal limitação, mormente quando
esta providência revela caráter absolutamente fictício, conforme já ponderei.
Esse é o entendimento amplamente acolhido pelos tribunais:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS SALARIAIS
DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV (LEI Nº
8.880/94) – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE (PRESTAÇÕES DE TRATO
SUCESSIVO) - VALORES DEVIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS
EFETIVOS E COMISSIONADOS DE TODAS AS ESFERAS DA
ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE DE NÃO OCUPAREM O CARGO À
ÉPOCA – AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DAS PERDAS POR
REAJUSTES E AUMENTOS POSTERIORES - PROCEDÊNCIA. (Omissis).
(Omissis). Os reajustes e aumentos posteriores não têm o condão de
afastar a pertinência do pedido, posto que se tratam de provimentos de
essência e finalidade totalmente distintos (precedência da Terceira Seção
do STJ no REsp 1.101.726/SP – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJ
13/12/2010). Recurso conhecido e provido.” (TJTO, 1ª C. Cível, Ap.
50013502820118270000, rel. Des. Eurípedes Lamounier, j. em 05/06/13)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL. REGIME CELETISTA NA ÉPOCA DA
CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV. PERDAS SALARIAIS.
COMPENSAÇÃO COM VALORES DE ACORDO COLETIVO. EXAME DA
NATUREZA DOS PAGAMENTOS EFETIVADOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. (Omissis). 2. Este Tribunal Superior consagrou o
entendimento, inclusive em recurso especial representativo de controvérsia
(REsp nº 1.101.726/SP), de ser obrigatória a observância, pelos entes da
Federação, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão
em URV dos vencimentos e dos proventos dos servidores públicos. Foi
estabelecido também não ser possível a compensação entre o pagamento
da recomposição decorrente da conversão de URV com posteriores
reajustes salariais, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica
diversa. 3. (Omissis). (Omissis). 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1087285/PR, rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. em 16/04/2013, DJe 24/04/2013)
(destaquei)
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Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Medida Cautelar na ADI
2.321, assentou esse entendimento, conforme se depreende do seguinte excerto do
voto da lavra do Min. Celso de Mello, relator, in verbis:

“O fato irrecusável é um só: O enquadramento dos servidores do Poder
Judiciário da União, efetuado na perspectiva da Lei nº 9.421/96 e em atenção
ao que determinou esse mesmo estatuto legislativo, fez-se com observância
da correlação existente entre a nova situação funcional e aquela decorrente
do antigo Plano de Classificação de Cargos. É por isso que o novo Plano de
Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, com o objetivo de
estabelecer tabelas de vencimentos pertinentes às carreiras judiciárias (Anexo
II) e de valores-base correspondentes às Funções Comissionadas (Anexo VI),
fixou, para os novos padrões de classificação dos servidores, valores que como expressamente referido nos mencionados Anexos II e VI correspondiam aos valores antigos, despojados da parcela de 11,98%,
relativos a agosto de 1995.
Desse modo, os valores em questão não eram novos, mas, ao contrário,
correspondiam a valores antigos que vinham sendo pagos aos servidores
administrativos do Poder Judiciário da União.”

Reconheço que a preocupação com eventual prejuízo a ser suportado
pelo erário é deveras salutar, sobretudo em se tratando de uma República, cujo Estado
assumiu para si a responsabilidade pela prestação de serviços públicos essenciais, os
quais, por sua vez, demandam recursos cada vez mais escassos.
Conquanto tal preocupação seja compreensível, certo é que direitos
fundamentais de servidores não podem simplesmente ser ignorados, solapados, ainda
que sob o argumento do elevado custo ao erário. A formulação de políticas monetárias
não legitima a supressão salarial de servidores, não podendo a construção de uma
agenda financeira, ainda que em nome de uma tão sonhada estabilidade monetária,
violar a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
A defesa do patrimônio público, sempre imprescindível, não repele
direitos e garantias constitucionais dos servidores públicos. Antes, reclama uma
administração mais eficiente, mais proba dos gestores da coisa pública e uma
fiscalização mais rígida das contas, evitando-se os rombos no erário que,
rotineiramente, estampam capas de jornais e são manchetes em toda imprensa.
Por fim, uma ressalva se impõe: o direito à reposição da perda derivada
da errônea conversão monetária somente alcança os servidores ocupantes de cargos
já existentes à época (março de 1994), ou então de cargos que, embora criados
posteriormente, derivem diretamente de cargos existentes naquele momento, derivação
esta que pressupõe exercício de atribuições equivalentes.
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Esta conclusão decorre da impossibilidade lógica de perdas salariais
ocorridas em março de 1994 alcançarem remuneração de cargos sequer existentes
àquela época, circunstância esta que reclama a análise da origem de cada cargo.
A necessidade dessa distinção quanto aos cargos se mostra cristalina
ante o exame das Leis Estaduais nº 214/90, 262/91, 924/97, 930/97 e aquelas que as
sucederam.
E em razão desta condicionante, entendo que cada servidor que se
alegue titular do direito em comento, deverá, no momento da liquidação, comprovar
que a remuneração atinente ao seu cargo sofreu o prejuízo que ora se pretende repor.
Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de desconstituir a sentença recorrida para reconhecer o direito à
recomposição da perda salarial verificada na remuneração dos representados do
Sindicato recorrente, no percentual de 11,98%, decorrente da equivocada conversão
monetária praticada em cumprimento da Lei nº 8.880/94; e condenar o recorrido a
implementar tal recomposição, mediante o pagamento das diferenças pretéritas,
respeitada a prescrição qüinqüenal contada da data da propositura da ação – Súmula
85 STJ, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença.
O direito aqui reconhecido somente alcança os ocupantes de cargos
existentes à época da conversão equivocada (março de 1994), ou os ocupantes de
cargos que, ainda que criados posteriormente, correspondam aos então existentes,
correspondência esta que passa pela análise das atribuições inerentes a cada um.
Dada a particularidade de cada caso, o exame da origem dos cargos será feita na fase
de liquidação, ocasião em que cada servidor deverá comprovar seu direito à reposição
aqui deferida.
Sobre os valores devidos deverão incidir juros de mora, a partir da
citação, no patamar de 6% (seis por cento) ao ano, até o advento da Lei nº
11.960/2009. A partir de 29 de junho de 2009, data da entrada em vigor desta lei, que
conferiu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, devem incidir os juros aplicáveis
à caderneta de poupança2. Correção monetária desde o evento danoso (Súmula
162/STJ), pelo IPCA, por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada 3.
Por consectário lógico, inverto os ônus de sucumbência, condenando o
apelado ao ressarcimento das custas processuais pagas pelo apelante. Fixo os
honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2

O art. 1º-F da Lei 9.494/97, no que tange aos juros de mora, não foi alcançado pela declaração de inconstitucionalidade
proclamada pelo STF no julgamento da ADI 4.357/DF, consoante entendimento do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 10693/RS).
3

Cf. STJ - EDcl no AgRg no AREsp 10693/RS.
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2ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL

Emérito Relator,
Examina-se

RECURSO

APELATÓRIO

interposto,

via

advogado, pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DO TOCANTINS – SINJUSTO – em face de sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito
Substituto da 1ª Vara de Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de
Palmas, que julgou improcedente Ação Ordinária n. 2008.0001.5930-8/0, proposta
em desfavor do ESTADO DO TOCANTINS, onde pleitava-se o pagamento de
diferenças vencimentais, no percentual de 11,98%, com fundamento na conversão
do Cruzeiro Real para URV, realizada com base na Medida Provisória 434/94,
posteriormente convertida na Lei 8.080/94, cujas regras foram repetidas pela Lei
Estadual 691/94.
Em suma, o SINJUSTO, invocando precedentes dos Tribunais
Superiores e também deste Sodalício acerca da matéria e o fato de que o Tribunal
de Contas, a Assembleia Legislativa, os Magistrados e os Desembargadores deste
Estado - os quais recebem remuneração na mesma data dos ora representados,
tiveram reconhecido e, inclusive, já perceberam o pagamento vindicado, pleiteia a
reforma da sentença fustigada por error in judicando, de modo que sejam julgados
1
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procedentes os pedidos de correção salarial nos vencimentos no percentual de
11,98%, em razão da indevida conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV,
com efeitos pretéritos, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.
Em contrarrazões, pugna o Estado pelo improvimento do
apelo, mantendo-se intacta a sentença primeva.
Autos distribuídos a esta 1ª Procuradoria de Justiça para
manifestação.
É o relato do essencial.
Recurso próprio e tempestivo1, pelo conhecimento.
Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o magistrado
singular julgou improcedente o pedido de reposição salarial decorrente da
conversão dos vencimentos para URV, por entender que não houve prejuízo por
ocasião da r. conversão, já que os pagamentos foram efetuados nos meses
subsequentes, levando-se em conta o valor da URV do último dia do mês de
referência, e, que, portanto, os servidores representados obtiveram vantagem
econômica e não redução remuneratória passível de correção pela via judicial.
Todavia, sem maiores digressões fático jurídicas, há de ser
cassada a sentença objurgada.
Primeiro, porque este Sodalício, na linha da sedimentada
jurisprudência dos Tribunais Superiores, firmou-se no sentido de que “os servidores
públicos, efetivos ou comissionados, de todas as esferas da Administração têm
direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos
para a Unidade Real de Valor – URV, segundo critérios estabelecidos no artigo 22
da Lei Federal nº 8.880/94, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento”.
Segundo, porque também de acordo com a jurisprudência
“reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão
1A

sentença foi publicada no Diário de Justiça nº
17/04/2013.

3082, de 09/04/13, e o apelo interposto na data de
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de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em
URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não
podem ser compensadas.”2
Terceiro, porque, nos termos do artigo 333 do Código de
Processo Civil, caberia ao Estado provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor, todavia, não logrou comprovar nos autos que, no momento da
conversão do padrão monetário, foi adotada a URV da data do efetivo pagamento,
o que afastaria prejuízo concreto aos ora representados, entretanto, não o
fazendo, persistem as razões jurídicas da existência do resíduo de 11,98%
referente à aplicação errônea do critério de conversão de Cruzeiro Real em URV.
Sobre a temática, pululam julgados pátrios:
STF - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE REMUNERAÇÃO EM UNIDADE
REAL DE VALOR – URV. APLICABILIDADE DA LEI N. 8.880/1994 AOS
SERVIDORES ESTADUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 810636 AgR, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2012 PUBLIC 08-11-2012)

STJ - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. SERVIDOR DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
REGIME CELETISTA NA ÉPOCA DA CONVERSÃO DA MOEDA
PARA URV. PERDAS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO COM VALORES
DE ACORDO COLETIVO. EXAME DA NATUREZA DOS
PAGAMENTOS EFETIVADOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº
7/STJ. [..]
2. Este Tribunal Superior consagrou o entendimento,
inclusive em recurso especial representativo de controvérsia
(REsp nº 1.101.726/SP), de ser obrigatória a observância,
pelos entes da Federação, dos critérios previstos na Lei
Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos
vencimentos e dos proventos dos servidores públicos. Foi
estabelecido também não ser possível a compensação entre
o pagamento da recomposição decorrente da conversão de
2

(REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/05/2009, DJe 14/08/2009). Julgado conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos no âmbito
do STJ.
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URV com posteriores reajustes salariais, por se tratarem de
parcelas de natureza jurídica diversa. [...]" (AgRg no REsp nº
1.153.571/PR, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe
1/3/2010).4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1087285/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe
24/04/2013)
TJMA - PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CIVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER
JUDICIÁRIO. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS
PARA
URV.
PERCENTUAL DE 11,98% DEVIDO. AÇAO COLETIVA AJUIZADA PELO
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO. SINDIJUS.
EFEITO ERGA OMNES. AGRAVO DESPROVIDO. I - Se encontra
devidamente pacificado o entendimento desta Corte Estadual, bem
como do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
aplicável aos servidores que possuem a data de pagamento nos
termos do art. 168 da Constituição da República o índice de
11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), em razão da
diferença na conversão das remunerações em URV pela Lei n.°
8.880/94. II – As ações coletivas para tutela de interesses
individuais homogêneos geram efeitos erga omnes que atingem
toda a categoria profissional. O sindicato ajuizou a ação como
substituto processual da categoria que representa e o universo que
este sindicato representa abarca a todos os servidores que
laboram no Judiciário Maranhense. III – Agravo não provido. 3

Seguindo

a

orientação

jurisprudencial,

os

seguintes

precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive desta Relatoria:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPOSIÇÃO DE
VENCIMENTOS.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
CONVERSÃO MONETÁRIA. URV 11,98%. DATA DE
INGRESSO NO CARGO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DO
CARGO À ÉPOCA DA CONVERSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR
O PEDIDO PROCEDENTE.
1 - Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça- STJ, é
obrigatório à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, a adoção das regras de conversão dos vencimentos e
dos proventos em URV, instituídas pela Lei nº
8.880/1994, a todos os servidores públicos. 2 – Conforme
jurisprudência dominante do STJ, a conversão deve observar o

3

AGRAVO REGIMENTAL Nº. 25631/2011 – SÃO LUIS/MA (Apelação Cível nº. 15530/2011), Rel. Desa. Raimunda Santos
Bezerra, Primeira Câmara Cível, Julgado em 16 de fevereiro de 2012.
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valor da URV na data do efetivo pagamento, e não a do último dia
do mês, o que evidencia a diferença pleiteada de 11,98% (onze
vírgula noventa e oito por cento). 3 – A recomposição das perdas
decorrentes da conversão monetária, ocorrida em
1994,
independe da data de ingresso do servidor nos quadros da
Administração Pública, já que a correção dos valores é inerente ao
cargo e não à pessoa do servidor púbico. 4 - Apelo provido para
reformar a sentença monocrática, dando procedência ao pedido
inaugural.4
APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. LEI Nº 8.880/1994.
UNIDADE REAL DE VALOR – URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
REAJUSTE SALARIAL. COMPENSAÇÃO. LEI SUPERVENIENTE.
Nas ações que visam as diferenças salariais resultantes da errônea
conversão da moeda em URV, a relação é de trato sucessivo, não
havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, mas
apenas das parcelas vencidas no quinquídio anterior ao
ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85 do
Superior Tribunal de Justiça.
Os servidores do Poder Executivo Estadual têm direito ao
acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus
vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, devendo
considerar-se, ainda, a data do efetivo pagamento.
Reajustes supervenientes à Lei nº 8.880/94 não tem o condão de
corrigir equívocos procedidos na conversão da moeda, por se
tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa, as quais não são
compensadas sem determinação específica.5
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS
SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM
URV (LEI N. 8.880/94) – VALORES DEVIDOS AOS SERVIDORES
PÚBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DE TODAS AS ESFERAS DA
ADMINISTRAÇÃO INDEPENTE DE NÃO OCUPAREM O CARGO À
ÉPOCA – AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DAS PERDAS POR
REAJUSTES E AUMENTOS POSTERIORES – PROCEDÊNCIA. São
devidas aos servidores públicos, efetivos e comissionados, de
todas as esferas da Administração, as diferenças salariais de
11,98% ocorrida quando da conversão do cruzeiro real em URV,
disciplinada pela Lei n. 8.880/94, norma que instituiu a unidade de
valor concebida para servir de padrão monetário até a
superveniência da nova e atual moeda, o real, coexistindo, até
este evento, com a moeda substituída (matéria pacificada no
âmbito do STF e STJ). Não afasta o direito o fato de o servidor
demandante não ocupar o cargo quando da edição da lei de
regência da conversão, vez que as diferenças se atrelam ao cargo,
e não ao seu ocupante. Os reajustes e aumentos posteriores não
4 AC nº 5002020-66.2011.827.0000, Rel. Juíza Conv. Célia Regina Regis, 1ª CCível, j. 14.05.2013.
5 Ac nº 5001207-68.2013.827.0000, Rel. Des. Marco Villas Boas, 2ª CCível, j. 29.05.2013.
5
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tem o condão de afastar a pertinência do pedido, posto que se
tratam de provimentos de essência e finalidade totalmente
distintos (precedência da Terceira Seção do STJ no REsp
1.101.726/SP – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJ.
13/12/2010) Recurso conhecimento e provido. 6

Em face do exposto, manifesta-se o Ministério Público, de 2ª
Instância, pelo conhecimento e provimento do recurso manejado pelo Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, a fim de que, cassada a
sentença monocrática, seja reconhecido o direito à recomposição vindicada.
É o parecer.
Palmas-TO, 12 de junho de 2013.
Leila da Costa Vilela Magalhães
Procuradora de Justiça

6 AC n. 5002908-35, Rel. Des. Eurípedes Lamounier, 3ª turma Julgadora da 1ª Câmara Cível, julgado em
11/04/13.
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Parecer Cível nº

: 1198/2014

Apelação Cível nº

: 50084437120138270000
2ª CÂMARA CÍVEL

Referência

: AÇÃO ORDINÁRIA N° 50004986720088272729

Apelante

: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS
DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS

Apelado

: ESTADO DO TOCANTINS

Relator

: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS

Procuradora de Justiça : ELAINE MARCIANO PIRES

SENHOR RELATOR,

SINDFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS
DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS, inconformado com a sentença (ev. 1,
doc. 18, autos originários) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4 ª Vara dos Feitos
das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas-TO, nos autos de Ação
Ordinária n° 50004986720088272729, por si ajuizada contra o ESTADO DO
TOCANTINS, que indeferiu a sua pretensão ao recebimento das diferenças
salariais originadas da conversão da moeda nacional em 1994, de Cruzeiros Reais
para URV - Unidade Real de Valor, interpôs a presente APELAÇÃO CÍVEL, visando
à reforma da decisão.
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Aduz o recorrente (ev. 1, doc. 27, autos originários), em
preliminar, a nulidade da decisão guerreada face à juntada de documentos após a
prolação e a publicação da sentença, violando os Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa.
No

mérito,

assevera

que

a

sua

pretensão

está

fundamentada no entendimento majoritário da jurisprudência em todo país,
inclusive do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no sentido de que se
aplicam a todos os servidores o direito à reposição das perdas salariais de 11,98%,
decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, disciplinada pela Lei nº
8.880/94.
Discorre que a sentença vergastada denegou o seu
pedido sob o fundamento de que os seus vencimentos de cruzeiro real para URV
foram baseados no último dia do mês de referência, com índice mais benéfico do
que aquele que seria aplicado se fosse considerada a data do pagamento do mês
subsequente.
Ressalta que o preceito utilizado pelo Magistrado de piso
é de que a perda somente atinge aos servidores que recebiam seus salários dentro
do mês de referência, aludindo que o recorrente teve ganho e não perda.
Alega que o raciocínio da sentença proferida em bloco,
traz elementos estranhos ao feito, colocando no mesmo patamar comparativo
servidores integrantes do Fisco Estadual e outros servidores que compõem carreira
distintas.
Sustenta que a sentença vergastada deve ser reformada
porque o seu prolator ignorou as provas carreadas aos autos, especialmente
aquelas que demonstram que o pagamento dos servidores, substituídos
processualmente pelo Sindicato apelante ocorria, por volta do dia 10 (dez) de cada
mês, sendo que a folha de pagamento era encerrada em até 20 (vinte) dias antes
2
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do depósito em conta corrente de cada servidor e o dia considerado como
parâmetro para conversão de valores à URV foi o último dia do mês.
Salienta, com respaldo em decisões deste Tribunal
Tocantinense, que a conversão dos vencimentos dos servidores que recebiam em
data que não o último dia do mês deveria seguir a mesma sistemática apontada na
Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, o valor da URV na data do efetivo pagamento
dos vencimentos e não o valor da URV no último dia dos meses de novembro e
dezembro de 1993, janeiro e fevereiro de 1994, bem como que independe da data
de ingresso do servidor no serviço público, já que a correção dos valores é inerente
ao cargo.
Argumenta que o Estado do Tocantins não detém em
seus apontamentos as fichas financeiras dos servidores referentes aos exercícios
de 1993 e 1994, uma vez que a empresa responsável pela folha de pagamento do
Estado, à época, PRODATINS, não teve seu contrato renovado e levou embora
todas as informações financeiras dos servidores representados pelo apelante.
Conclui que as ordens de pagamento genéricas, bem
como informações juntadas de forma globalizada, sem a demonstração, de forma
individual, dos cálculos que levaram à conversão dos vencimentos de cada
servidor, são incapazes de afastar a procedência dos pedidos pleiteados na
exordial.
Pontua que não é plausível aceitar que os servidores
integrantes da Magistratura, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da
Assembleia Legislativa tenham recebido as diferenças relativas a URV sem que
este direito seja reconhecido aos demais colaboradores, uma vez que o pagamento
de todas estas esferas públicas era realizado na mesma data, incluindo aqueles
que prestavam serviços para os principais municípios do Estado do Tocantins.
Após considerar que o raciocínio do juiz singular leva à
3
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conclusão diametralmente oposta à fundamentação da sentença questionada,
requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a
sentença de primeira instância, com o retorno dos autos à Vara de origem para
permitir que o apelante exerça o contraditório e a ampla defesa, inclusive sobre os
documentos juntados, ou, alternativamente, que seja reformada a sentença para
julgar procedentes os pedidos, nos exatos termos requeridos na inicial,
condenando-se o apelado ao pagamento das custa e honorários.
O apelo foi recebido em seu duplo efeito (ev. 1, doc. 31,
autos originários).
O recorrido apresentou contrarrazões (ev. 1, doc. 32,
autos originários).
Os autos foram remetidos com vista eletrônica à
Procuradoria Geral de Justiça para pronunciamento.
É o relatório.
1 – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os
demais pressupostos processuais, de modo que merece conhecimento.
2 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
O apelante argui, em preliminar, a nulidade da decisão
guerreada face à juntada de documentos após a prolação e a publicação da
sentença, em franca violação dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
No entanto, a referida preliminar não tem como
prosperar, visto que o próprio apelante afirma que os documentos foram juntados
4
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após a prolação e publicação da sentença. Logo, estes documentos em nada
influíram na decisão prolatada, de modo que não há que se falar então em
violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
3 – DO MÉRITO
Quanto ao mérito, assiste razão ao apelante, de forma
que o recurso merece provimento.
Cumpre esclarecer que a controvérsia debatida no
presente feito se concentra no pedido de recomposição dos vencimentos dos
servidores substituídos processualmente pelo apelante, sob o argumento de que
houve perda no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento)
sobre os rendimentos deste, decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real
para URV, nos moldes do que dispôs a Lei Federal nº. 8.880/94.
Ressalta-se que o magistrado singular entende que só
houve prejuízo por ocasião da conversão nas hipóteses em que os pagamentos dos
vencimentos/proventos eram efetivados nos próprios meses de referência, e essas
datas antecediam ao último dia do mês. Fora dessas hipóteses, ou seja, quando o
pagamento do mês de referência se deu no mês subsequente, não se vislumbra,
na visão do Magistrado, qualquer prejuízo.
Todavia, vale lembrar que o Tribunal de Justiça do
Tocantins, na linha da sedimentada jurisprudência dos Tribunais Superiores,
firmou-se no sentido de que os servidores públicos, efetivos ou comissionados, de
todas as esferas da Administração Pública têm direito ao acréscimo da diferença
decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV,
segundo critérios estabelecidos no artigo 22, da Lei Federal nº 8.880/94, devendose considerar a data do efetivo pagamento.
Acrescenta-se também que a jurisprudência pátria tem
5
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julgado no sentido de que reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº
8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza
jurídica diversa, e que, por isso, não podem ser compensadas.1
Frisa-se ainda que, nos termos do artigo 333 do Código
de Processo Civil, caberia ao Estado provar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Todavia, este não logrou comprovar nos autos que,
no momento da conversão do padrão monetário, foi adotada a URV da data do
efetivo pagamento, o que afastaria prejuízo concreto do ora recorrente. Não o
fazendo, persistem as razões jurídicas da existência do resíduo de 11,98%
referente à aplicação errônea do critério de conversão de Cruzeiro Real em URV.
Sobre o assunto, seguem julgados recentes:
STF - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE REMUNERAÇÃO
EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. APLICABILIDADE DA LEI N.
8.880/1994 AOS SERVIDORES ESTADUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.2
STJ - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. SERVIDOR DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. REGIME
CELETISTA NA ÉPOCA DA CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV. PERDAS
SALARIAIS. COMPENSÃO COM VALORES DE ACORDO COLETIVO.
EXAME
DA
NATUREZA
DOS
PAGAMENTOS
EFETIVADOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. [..]
2. Este Tribunal Superior consagrou o entendimento,
inclusive em recurso especial representativo de controvêrsia (REsp
nÂº 1.101.726/SP), de ser obrigatória a observância, pelos entes da
Federação, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos dos servidores
públicos. Foi estabelecido também não ser possível a compensação
entre o pagamento da recomposição decorrente da conversão de URV
com posteriores reajustes salariais, por se tratarem de parcelas de
(Resp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Terceira Seção, julgado em
13/05/2009, Dje 14/08/2009). Julgado conforme procedimento previsto para os Recursos
Repetitivos no âmbito do STJ.
2
STF: AI 810636 AgR, Relator(a): Min. CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2012 PUBLIC 08-11-2012).
6
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natureza jurídica diversa. […] (AgRg no REsp nº 1.153.571/PR,
Relatora a Ministra Laurita Vaz, Dje 1/3/2010).4. Agravo regimental a
que se nega provimento.”3
Conforme já mencionado, o Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins tem seguido a orientação jurisprudencial das cortes
superiores. A exemplo:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPOSIÇÃO DE
VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO
MONETÁRIA. URV 11,98%. DATA DE INGRESSO NO CARGO.
IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DO CARGO À ÉOCA DA CONVERSÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA
JULGAR O PEDIDO PROCEDENTE. 1 - Consoante precedentes do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, é obrigatório à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, a adoção das regras de
conversão dos vencimentos e dos proventos em URV, instituídas pela
Lei nº 8.880/1994, a todos os servidores públicos. 2 – Conforme
jurisprudência dominante do STJ, a conversão deve observar o valor
da URV na data do efetivo pagamento, e não a do último dia do mês,
o que evidencia a diferença pleiteada de 11,98% (onze vírgula
noventa e oito por cento). 3 – A recomposição das perdas decorrentes
da conversão monetária, ocorrida em 1994, independe da data de
ingresso do servidor nos quadros da Administração Pública, já que a
correção dos valores é inerente ao cargo e não à pessoa do servidor
público. 4 - Apelo provido para reformar a sentença monocrática,
dando procedência ao pedido inaugural.”4
Conclui-se, portanto, que a sentença monocrática deve
ser reformada, para que seja reconhecido o direito à recomposição pleiteada pelo
recorrente, em favor dos sindicalizados, dentro do limite quinquenal anterior ao
ajuizamento da ação.
4 – DA CONCLUSÃO
ANTE O EXPOSTO, este Órgão Ministerial de 2ª Instância
opina pelo conhecimento, com a rejeição da preliminar arguida pelo recorrente, e
STJ: AgRg no REsp 1087285/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 16/04/2013, Dje 24/04/2013).
4
TJ/TO: AC nº 5002020-66.2011.827.0000, Rel. Juíza Conv. Célia Regina Regis, 1ª Cível, j.
14.05.2013.
7
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provimento da presente Apelação Cível, para que seja reformada a sentença de
primeira instância, reconhecendo o direito de ressarcimento dos servidores
representados pelo apelante em virtude de redução dos vencimentos, decorrente
da conversão da moeda – de Cruzeiro Real para URV - Unidade Real de Valor,
respeitado limite da prescrição quinquenal.
É o parecer.
Palmas, 10 de abril de 2014.

ELAINE MARCIANO PIRES
Procuradora de Justiça5
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ORIGEM:
REFERENTE:

COMARCA DE PALMAS-TO
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RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUDITORES
FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS - SINDIFISCAL, contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara das Fazendas e Registros Públicos da
Comarca de Palmas-TO, nos autos da ação ordinária em epígrafe, movida em desfavor do
ESTADO DO TOCANTINS.
Na ação de origem, afirma o apelante que a Medida Provisória no 434, de
27 de fevereiro de 1994, criou o Programa de Estabilização Econômica, instituindo a
Unidade Real de Valor (URV) que, juntamente com o Cruzeiro Real, passaram a integrar o
Sistema Monetário Nacional.
Assevera que o ESTADO, ora apelado, adotou a URV do último dia do
mês, e que devido a isso, o salário dos servidores foi convertido de forma errônea,
causando-lhes prejuízo real de 11,98%.
Ao final, requereu a condenação do ESTADO ao pagamento da quantia
relativa à diferença salarial no percentual de 11,98%, referentes aos cinco anos anteriores
ao ajuizamento da ação, bem como a incorporação definitiva nos vencimentos da diferença
pleiteada.
O Magistrado a quo afastou a prescrição da pretensão do autor e julgou
improcedentes os pedidos por entender que os servidores não sofreram perda ou redução
em seus vencimentos, vez que teve a conversão de cruzeiro real para URV baseada no
último dia do mês de referência, com índice mais benéfico do que aquele que seria
aplicado caso considerada a data do pagamento no mês subsequente. Salientou que a perda
somente atinge os servidores que recebiam seus salários dentro do mês de referência,
hipótese que não se amolda ao caso em questão.
AP 5008443-71
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Condenou ainda o apelante ao pagamento das custas e honorários de
sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
No apelo, o sucumbente rebate os argumentos lançados na sentença.
Aduz preliminarmente, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em
razão da juntada de documentos após a prolação e a publicação da sentença.
No mérito, assegura que o ESTADO aplicou como parâmetro para a
conversão dos valores do Cruzeiro Real em URV os dados referentes ao último dia do mês,
quando na verdade deveria ter tomado por base o dia do efetivo pagamento.
Enfatiza que o Magistrado ignorou as provas carreadas aos autos,
especialmente aquelas que demonstram que o pagamento dos servidores, substituídos
processualmente pelo Sindicato, ocorria por volta do dia 10 de cada mês, sendo que a folha
de pagamento era encerrada até o dia 20. Pontua não ser plausível aceitar que os servidores
integrantes da Magistratura, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Assembleia
Legislativa tenham recebido as diferenças relativas a URV sem que este direito seja
reconhecido aos demais colaboradores, uma vez que o pagamento de todas estas esferas
públicas era realizado na mesma data.
Pede ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à Vara de
origem para permitir que o apelante possa exercer o contraditório e ampla defesa, ou,
alternativamente a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento da quantia
relativa à diferença dos valores salariais pagos a menor no percentual de 11,98%,
referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Instada a se manifestar, a Cúpula Ministerial opinou pela rejeição da
preliminar arguida pelo apelante, e pelo provimento do apelo, para que seja reformada a
sentença de primeira instância, reconhecendo o direito dos servidores de ressarcimento em
virtude de redução dos vencimentos, decorrente da conversão da moeda – de Cruzeiro Real
para URV - Unidade Real de Valor.
É o relatório. À revisão.
Palmas-TO, 13 de maio de 2014.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator
LL
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Após revisados os autos. Peço dia para julgamento.

Palmas-TO, 19 de maio de 2014.

Desembargador RONALDO EURÍPEDES
Revisor
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Secretaria da 2º Câmara Cível
Presidente: Desembargador RONALDO EURÍPEDES

PAUTA

Certifico que a PAUTA Nº 17/2014, do dia 04/06/2014, na qual o presente feito
está incluído, foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico nº 3353, de
29/05/2014, às pág. 13 a 31 no sítio www.tjto.jus.br, considerando-se publicada
em 30/05/2014 (conforme art. 4º da Lei nº 11.419/2006).

Palmas-TO, 30 de maio 2014.
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Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS Desembargador
Relator da Apelação Cível em apreço, em tramite perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins.

Apelação Cível n.º:

5008443-71.2013.827.0000

SINDIFISCAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins, já qualificado nos autos
em exame, por intermédio de seus Advogados, tendo tomado conhecimento de entendimento
jurisprudenciais proferidos por este Tribunal de Justiça de forma divergente no que se refere ao objeto
desta Apelação, vem à presença de Vossa Excelência, com base no art. 476 e seguintes do CPC, apresentar

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA, em face da apelação interposta contra o ESTADO
DO TOCANTINS, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, com fundamento nos
argumentos fáticos e jurídicos que seguem:

SOBRE A NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

1.

Nos termos do que vem sendo apreciado por este Tribunal de Justiça, nos julgamentos das

apelações inerentes a reposição salarial decorrente da conversão da URV, dois entendimentos
jurisprudenciais divergentes se firmaram, um na 1ª Câmara Cível e outro perante esta 2ª Câmara,
ocasionando, portanto, uma insegurança jurídica que atinge grande parte dos servidores públicos
tocantinenses, inclusive os Agentes do Fisco.

2.

A divergência jurisprudencial consiste basicamente em eventual limitação temporal ao direito do

recebimento dos percentuais da URV, ou seja, no âmbito desta 2ª Câmara o entendimento da maioria de
seus integrantes é no sentido de que o limite temporal deve ser reconhecido, aplicando-se de ofício a
prescrição. Note-se:

APELAÇÃO Nº 00028951920148270000
ORIGEM: COMARCA DE ARRAIAS-TO
REFERENTE: AÇÃO ORDINÁRIA Nº 50000534120108272709 1ª VARA CÍVEL
APELANTE: PAULO CESAR JOAQUIM MOREIRA
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL
RELATOR: Des. DANIEL NEGRY

EMENTA: APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. LEI No 8.880,
DE 1994. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.

REESTRUTURAÇÃO

REMUNERATÓRIA.

LIMITAÇÃO

TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. A jurisprudência dos Tribunais
Superiores firmou-se no sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes
da errônea conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam
ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas à data da
implementação da nova lei que reestrutura e institui um novo regime jurídico
remuneratório. Conquanto a conversão da URV tenha ocasionado perda nos
vencimentos dos servidores, há de se estabelecer um termo final para o seu
pagamento, situação ocorrida em 1o de maio de 2001, data de início de vigência
da Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como modalidade de
remuneração dos Agentes do Fisco, reestruturando a carreira e fixando novos
padrões remuneratórios. Encontra-se prescrita a cobrança das pretensões
referentes às perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos dos
servidores de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), em razão de a
ação ter sido proposta somente em 5/11/2008, ou seja, mais de cinco anos após o
início da data de vigência Lei Estadual no 1.208, de 2001 (1o de maio de 2001).
3.

Ao contrário deste julgamento, diversos são os acórdãos proferidos no âmbito da 1ª Câmara Cível

que reconhecem o direito ao recebimento da diferença outrora apontada sem qualquer limite temporal,
respeitando-se, por óbvio, o prazo prescricional de 5 anos anteriores contados do ajuizamento da ação.
Note-se:

APELAÇÃO Nº. 50076555720138270000
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS – TO
APELANTE: JULIMAR SOARES DE SOUSA
ADVOGADOS: CLÉVER HONÓRIO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROC. DO ESTADO: SEBASTIÃO ALVES ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS
SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV
(LEI Nº 8.880/94) – VALORES DEVIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS
EFETIVOS

E

COMISSIONADOS

DE

TODAS

AS

ESFERAS

DA

ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE DE NÃO OCUPAREM O CARGO À
ÉPOCA – AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DAS PERDAS POR REAJUSTES E
AUMENTOS POSTERIORES - PROCEDÊNCIA.
São devidas aos servidores públicos, efetivos ou comissionados, de todas as
esferas da Administração, as diferenças salariais de 11,98% ocorrida quando da
conversão do cruzeiro real em URV, disciplinada pela Lei 8.880/94, norma que
instituiu a unidade de valor concebida para servir de padrão monetário até a
superveniência da nova e atual moeda, o real, coexistindo, até este evento, com a
moeda substituída (matéria pacificada no âmbito do STF e do STJ). Não afasta o
direito o fato de o servidor demandante não ocupar o cargo quando da edição da
lei de regência da conversão, vez que as diferenças se atrelam ao cargo, e não ao
seu ocupante. Os reajustes e aumentos posteriores não têm o condão de afastar a
pertinência do pedido, posto que se tratam de provimentos de essência e finalidade
totalmente distintos (precedência da Terceira Seção do STJ no REsp 1.101.726/SP
– Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJ 13/12/2010). Recurso conhecido e
provido.
4.

Neste contexto, amplamente demonstrado pelas decisões ora apresentadas, entende o Apelante,

que para se evitar que o jurisdicionado fique a mercê da insegurança jurídica ocasionada em situações
como esta, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê e smeu art. 259 que a uniformização da
jurisprudência deve observar o disposto nos artigos 476 a 479 do Código de Processo Civil. Senão
vejamos:

“...Art. 259. A uniformização da jurisprudência cível e criminal do Tribunal de
Justiça far-se-á na

forma estabelecida nos arts. 476 a 479 do Código de

Processo Civil...”
5.

As normas dos artigos 476 e seguintes do CPC, asseguram que:

“...Art. 476. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto na turma, câmara, ou grupo
de câmaras, solicitar o pronunciamento prévio do tribunal acerca da
interpretação do direito quando:

I - verificar que, a seu respeito, ocorre divergência;
II - no julgamento recorrido a interpretação for diversa da que Ihe haja dado
outra turma, câmara, grupo de câmaras ou câmaras cíveis reunidas.

Parágrafo único. A parte poderá, ao arrazoar o recurso ou em petição avulsa,
requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo.

Art. 477. Reconhecida a divergência, será lavrado o acórdão, indo os autos ao
presidente do tribunal para designar a sessão de julgamento. A secretaria
distribuirá a todos os juízes cópia do acórdão.

Art. 478. O tribunal, reconhecendo a divergência, dará a interpretação a ser
observada, cabendo a cada juiz emitir o seu voto em exposição fundamentada.
Parágrafo único. Em qualquer caso, será ouvido o chefe do Ministério Público que
funciona perante o tribunal.

Art. 479. O julgamento, tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que
integram o tribunal, será objeto de súmula e constituirá precedente na
uniformização da jurisprudência.

Parágrafo único. Os regimentos internos disporão sobre a publicação no órgão
oficial das súmulas de jurisprudência predominante...”
6.

Não restam dúvidas sobre a existência das divergências jurisprudenciais, ou seja, os documentos

apresentados demonstram a sustentação de interpretações diversas sobre um mesmo direito, ensejando
a aplicação dos dispositivos processualistas acima destacados, para que o jurisdicionado possa ver
restabelecida a segurança jurídica.

7.

Assim, como a regra do art. 476 estabelece que compete ao Juiz, ao dar o Voto na Turma, solicitar

o posicionamento prévio do Tribunal, entende o Apelante que o posicionamento no julgamento desta
apelação cível merece a análise do art. 476 e seguintes do CPC, acolhendo-se a existência de divergência,
para que a mesma seja dirimida por esta Egrégia Corte.

8.

Isto posto, ante os inúmeros julgamentos divergentes que esta Corte vem proferindo em relação

ao tema, pugna-se para que esta Relatoria reconheça, juntamente com os demais integrantes desta 2ª
Câmara Cível, a divergência nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil, a fim de que seja
analisada e uniformizada a Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.

É o que requer. Palmas, 04 de junho de 2014.

Rodrigo Coelho. OAB-TO 1931
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APELAÇÃO Nº 0002895-19.2014.827.0000
ORIGEM:
COMARCA DE ARRAIAS – VARA CÍVEL
REFERENTE:AÇÃO
DE
CONHECIMENTO
Nº
41.2010.827.2709
APELANTE: PAULO CÉSAR JOAQUIM MOREIRA
ADVOGADO: VINÍCIUS COELHO CRUZ
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR:CARLOS CANROBERT PIRES
RELATOR: Des. Daniel Negry

5000053-

RELATÓRIO

PAULO CÉSAR JOAQUIM MOREIRA interpõe o presente
apelo contra a sentença que não reconheceu seu direito à
recomposição dos supostos prejuízos decorrentes da
conversão do cruzeiro real para a Unidade Real de Valor
– URV, ao fundamento de que, por ser servidor militar,
os seus vencimentos não são pagos nos termos da regra do
artigo 168 da Constituição Federal e, por isso, não
sofreu redução em seus proventos.
Alega que é funcionário público do Estado do
Tocantins desde o ano de 1993.
Pondera que no ano de 1994, quando da
implementação do plano real, sofreu redução em seu
salário tendo em vista a utilização de data diferente da
indicada na lei para conversão, ocorrendo perda real em
sua remuneração.
Assegura que o reajuste a ser concedido referese à diferença entre a legislação estadual relativamente
à federal no que toca ao período de apuração da medida
para conversão da URV, que no caso do Estado do
Tocantins, foi de mais de 03 (três) meses, já que a lei
é de julho de 1994.
Pleiteou a reforma da sentença para o fim de se
reconhecer o direito à recomposição oriunda da conversão

ESTADO DO TOCANTINS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

dos proventos em URV na forma em que dispôs a lei
federal n. 8.880/94, no percentual de 11,98%, com o
pagamento
das
diferenças
geradas,
limitadas
ao
qüinqüênio prescricional.
Requereu,

também,

os

benefícios

da

justiça

gratuita.
O Estado do Tocantins ofertou
defendendo o acerto da decisão combatida.

contrarrazões

Sem remessa à d. Procuradoria Geral de Justiça
em razão de aquele Órgão de Cúpula vem se abstendo de
manifestar em casos tais.
É o relatório que submeto ao douto revisor.
Palmas, 21 de março de 2014.

Desembargador DANIEL NEGRY
Relator

ASS/03

Signature Not Verified
Assinado por: Daniel de Oliveira Negry:7372
Data: 2014.03.21 15:58:58
Selo Emitido por: Tribunal de Justiça do Tocantins
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APELAÇÃO Nº 0002895-19.2014.827.0000
ORIGEM:
COMARCA DE ARRAIAS – VARA CÍVEL
REFERENTE:AÇÃO DE CONHECIMENTO Nº 5000053-41.2010.827.2709
APELANTE: PAULO CÉSAR JOAQUIM MOREIRA
ADVOGADO: VINÍCIUS COELHO CRUZ
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR:CARLOS CANROBERT PIRES
RELATOR: Des. Daniel Negry

VOTO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
–
CONVERSÃO
DE
VENCIMENTOS
–
URV
–
LEI
Nº
8.880/94
–
RECOMPOSIÇÃO - POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO –
LEGISLAÇÃO POSTERIOR - VEDAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO
PELO ESTADO DE QUE LEVOU A EFEITO A CONVERSÃO NA
FORMA ESTABELECIDA PELA LEI N. 8.880/94 –
APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 333, II, DO CPC - 1.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que as regras de
conversão de vencimentos em URV insertas na Lei
8.880/94
aplicam-se
a
todos
os
servidores
públicos, sejam eles federais, estaduais ou
municipais, devendo-se considerar a data do
efetivo pagamento. 2. Reajustes determinados por
lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o
condão de corrigir equívocos procedidos na
conversão dos vencimentos dos servidores em URV,
por se tratarem de parcelas de natureza jurídica
diversa
e
que,
por
isso,
não
podem
ser
compensadas. 3. Em não logrando o Estado do
Tocantins
comprovar
que
levou
a
efeito
a
conversão dos vencimentos do apelante em urv
através da lei estadual nº 691/94, na forma
estabelecida pela legislação federal, deve se
aplicar ao caso a regra do artigo 333, II, do
CPC.

Trata-se de recurso apelatório interposto por
PAULO CÉSAR JOAQUIM MOREIRA, em face da sentença que julgou
improcedente pedido formulado em Ação de Conhecimento
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proposta em desfavor do Estado do Tocantins, com o objetivo
de ressarcir prejuízos oriundos da conversão da moeda de
Cruzeiro Real para URV (Lei n. 8.880/94).
Recurso próprio e tempestivo. Pelo conhecimento.
A pretensão recursal é procedente, devendo ser
reformada a sentença recorrida.
Com efeito, colhe-se do caderno processual que a
r. sentença de 1º grau, ao examinar o mérito da ação
originária, julgou improcedente o pedido formulado na
vestibular sob o fundamento de que em se tratando o
recorrente de servidor militar, seus vencimentos não são
pagos nos termos da regra do artigo 168 da Constituição
Federal, sendo que o mesmo teve a conversão de seus
vencimentos baseada no último dia do mês de referência, e
por isso, não sofreu redução em sua remuneração.
Sem preliminares a examinar adentra-se ao mérito
do recurso onde cabe consignar, inicialmente, que a
conversão dos vencimentos em URV, em março de 1994, foi uma
alteração de padrão monetário, de competência exclusiva da
União e de aplicação compulsória aos Estados e Municípios, o
que não se confunde com reajuste salarial.
A lei nº 8.880/94, que estabeleceu regras para a
transição de padrão monetário no país, com incidência, por
óbvio, em todo território nacional, dispôs em seu artigo 22:
“Art. 22 Os valores das tabelas de vencimentos,
soldos e salário e das tabelas de funções de confiança e
gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são
convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o
que determinam os arts. 37, XII e 39, § 1º, da Constituição,
observado o seguinte:
I dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses
de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de
1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do
último dia desses meses,respectivamente, de acordo com o
Anexo I desta Lei,independentemente da data do pagamento;
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II extraindo-se a média aritmética dos valores
resultantes do inciso anterior.”
Extrai-se que a norma em questão se referiu aos
servidores públicos em geral, sem nenhuma restrição,
mormente no que tange ao Poder em que exerce suas funções.
Desse modo, uma vez presente a competência da União para
legislar sobre o sistema monetário (artigo 22, VI, da
Constituição da República), as regras de conversão de
vencimentos
em
URV
aplicam-se
também
aos
servidores
estaduais e municipais.
Logo, era de rigor que os Estados, Distrito
Federal e Municípios promovessem a conversão dos vencimentos
de seus respectivos servidores nos exatos termos da Lei nº
8.880/94, sem considerar a URV como acréscimo salarial,
vantagem ou aumento de vencimentos, sendo, pois, a fórmula
encontrada à época para valorizar à moeda nacional, de modo
a lhe dar valor nominal correspondente ao valor real.
É
importante
anotar
que
a
conversão
deve
necessariamente observar o valor da URV na data do efetivo
pagamento, e não a do último dia do mês, conforme
jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.
URV. LEI 8.880/94. CONVERSÃO. REAJUSTE. POSSIBILIDADE. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no
sentido de que as regras de conversão de vencimentos em URV
insertas na Lei 8.880/94 aplicam-se a todos os servidores
públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais,
devendo-se
considerar
a
data
do
efetivo
pagamento.
Precedentes: REsp 1.249.211/MA, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 15/8/2011; AgRg no REsp
833.666/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe 29/3/2010; e EDcl no AgRg no Ag 1.131.075/MA,
Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/4/2010. 2.
(...).”
(AgRg no REsp
Gonçalves, j. 13/03/2012).

1214518/AM,

rel.

Min.

Benedito
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Ressalta-se, além disso, que reconhecido o
direito da apelante ao recálculo de seus vencimentos, há de
ser afastada a possibilidade de compensação com eventuais
reajustes concedidos por meio de legislação superveniente,
porquanto são parcelas que ostentam natureza jurídica
distinta, não podendo, pois, serem compensadas.
A propósito, a esse respeito o e. Supremo
Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de
que a lei nº 8.880/94 é aplicável à conversão da remuneração
dos servidores públicos estaduais e municipais em Unidade
Real de Valor – URV, bem como não é possível a compensação
entre o pagamento da recomposição decorrente da conversão de
URV com posteriores reajustes salariais, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MUNICÍPIO DE SANTOS. SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS.
CONVERSÃO EM URV. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
PRIVATIVA DA UNIÃO. LEI FEDERAL N. 8.880/94. OBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO FEDERAL PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. Compete
privativamente à União legislar sobre o sistema monetário,
com fundamento no artigo 22, VI, da Constituição do Brasil,
sendo obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios,
dos critérios previstos na Lei federal n. 8.880/94 para a
conversão dos vencimentos e dos proventos em URV de seus
servidores. Precedentes. Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(AI-AgR nº
Grau, j. 20.06.2006).

588.032/SP,

Relator

Ministro

Eros

“CONSTITUCIONAL. E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO EM URV. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POSTERIOR.
(...) II A extensão, a servidores estaduais, de norma
editada pela União Federal a respeito da conversão de
vencimentos em unidades reais de valor (URV´s) independe de
lei local, por se inserir em competência privativa da União
para legislar sobre o sistema monetário. Precedentes. III A
existência de reajuste salarial posterior à conversão da
moeda não corrige o erro ocorrido na aplicação dos critérios
de conversão. IV Agravo regimental improvido”
(AI-AgR nº 648.300/MG, Relator Ministro Ricardo
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Lewandowski, j. 21.06.2007).
No mesmo sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso submetido
ao regime do artigo 543-C do CPC, cuja ementa se transcreve
a seguir:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO
COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões de
recurso especial não há sequer a indicação de qual
dispositivo legal teria sido malferido, com a conseqüente
demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na
Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do
recurso
no
que
toca
à
alínea
'a'
do
permissivo
constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este
Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância,
pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos
e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos
termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da
competência privativa da União legislar sobre o sistema
monetário. Divergência jurisprudencial notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos
antes do último dia do mês têm direito à conversão dos
vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela
Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo
pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à
Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em
URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica
diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.
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5.

Recurso

especial

conhecido

em

parte

e

provido.”
(REsp nº 1.101.726/SP, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, j. 13.05.2009).
Lado outro, cumpre observar que o Estado do
Tocantins não cuidou em apresentar nenhuma evidência
concreta de que a Lei Estadual nº 691/94 tenha fixado novos
patamares remuneratórios para os servidores, de modo a
respaldar o raciocínio de que a defasagem de 11,98% teria
sido superada naquela oportunidade, no todo ou em parte.
O Código de Processo Civil adotou, em sede de
ônus probatório, a teoria estática do ônus da prova, segundo
a qual ao autor cabe provar os fatos constitutivos de seu
direito, enquanto que, ao réu caberá provar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos daquele determinado
direito, nos termos do art. 333 daquele diploma legal. É o
que a doutrina processual denomina de “ônus da prova”.
Não se desimcumbiu, pois, o Ente apelado de
provar que levou a efeito a conversão preconizada pela lei
n.
8.880/94,
de
forma
a
extinguir
o
direito
do
autor/suplicante à recomposição vencimental pelo índice de
11,98%, fazendo prevalecer, na hipótese, a regra constante
da norma do artigo 333, II, do CPC.
Nesse
contexto,
reformo
r.
sentença,
para
reconhecer o direito do recorrente à conversão de seus
vencimentos de cruzeiros reais para unidade real de valor –
URV com base na data do efetivo pagamento dos salários,
conforme a sistemática estabelecida pela lei nº 8.880/94,
afastando-se qualquer compensação com eventuais reajustes
concedidos por meio de legislação superveniente, respeitado,
quando
da
liquidação
de
sentença,
a
prescrição
administrativa, reconhecendo-se que se trata de matéria de
trato sucessivo.
Faço por fim a ressalva de que a recomposição
pela perda salarial em questão somente alcançará o autor se
o cargo por ela ocupado existia na estrutura de pessoal do
demandado à época da conversão equivocada (março de 1994),
ou, no caso de haver ocorrido alteração na nomenclatura
deste em face de reestruturação da carreira, as funções
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guardem
estrita
correspondência
ao
então
existente,
correspondência esta que passa necessariamente pela análise
das atribuições inerentes a cada um deles, o que sucederá na
fase de liquidação de sentença.
Sobre os valores devidos incidirão juros de mora,
a partir da citação, no patamar de 6% (seis por cento) ao
ano, até o advento da lei nº 11.960/2009. A partir da
entrada em vigor desta lei, que conferiu nova redação ao
artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, devem incidir juros
aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária desde
o evento danoso (súmula 162/STJ).
Inverte-se o ônus sucumbencial.
É como voto.
Palmas,07 de maio de 2014.

Desembargador DANIEL NEGRY
Relator

ASS/03
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APELANTE:
APELADO:
SECRETARIA:
RELATOR:

COMARCA DE ARRAIAS-TO
AÇÃO ORDINÁRIA No 5000053-41.2010.827.2709 - 1ª VARA CÍVEL
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VOTO/DIVERGENTE
Trata-se de Apelação interposta por PAULO CESAR JOAQUIM
MOREIRA, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Arraias-TO, nos autos da ação ordinária em epígrafe, movida em desfavor do ESTADO
DO TOCANTINS.
Na ação de origem, afirma o apelante ser servidor público integrante do
quadro de servidores do Estado do Tocantins (Policial Militar).
Assevera que o ESTADO DO TOCANTINS, ora apelado, adotou a URV
do último dia do mês, enquanto o pagamento de seus servidores ocorria no 10o dia útil,
com fechamento da folha de pagamento no dia 20 de cada mês, e que devido a isso, seu
salário foi convertido de forma errônea, causando-lhe prejuízo real de 11,98%.
Ao final, requereu a condenação do ESTADO DO TOCANTINS ao
pagamento da quantia relativa às diferenças dos valores salariais pagos a menor no
percentual de 11,98%, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem
como a incorporação definitiva no vencimento das diferenças pleiteadas.
O Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos por entender que o
servidor não sofreu perda ou redução em seus vencimentos, vez que têm os vencimentos e
proventos estipulados e pagos com base no último dia do mês de referência. Salientou que
a perda somente atinge os servidores que recebiam seus salários dentro do mês de
referência, hipótese que não se amolda ao caso em questão.
No apelo, o sucumbente reitera os argumentos lançados na inicial.
Assegura que o ESTADO DO TOCANTINS aplicou como parâmetro para a conversão dos
AP 0002895-19
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valores do Cruzeiro Real em URV os dados referentes ao último dia do mês, quando na
verdade deveria ter tomado por base o dia do efetivo pagamento e não o do último dia de
competência do mês, conforme se deu.
Afirmou que o magistrado se equivocou ao entender que a correção deve
se dar em relação à competência, e não do pagamento efetivo do salário, onde realmente se
vislumbra a perda do poder aquisitivo ante a não correção conforme determinado em lei.
Pede ao final, a reforma da sentença para condenar o ESTADO DO
TOCANTINS ao pagamento da quantia relativa à diferença dos valores salariais pagos a
menor no percentual de 11,98%, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da
ação.
O Relator dos presentes autos, Desembargador DANIEL NEGRY,
proferiu voto reformando a sentença e reconhecendo o direito do apelante à conversão de
seus vencimentos com base na data do efetivo pagamento dos salários, conforme
estabelece a Lei no 8.880, de 1994, afastando qualquer compensação com eventuais
reajustes concedidos por legislação supervenientes.
Nesse momento, entendi por bem pedir vista dos autos, para aprofundar o
exame da matéria e tecer considerações que reputo solidificadoras do meu posicionamento.
São inúmeras as ações das que ora se examina que têm sido objeto de
constantes indagações junto ao Poder Judiciário, no sentido de que seja aplicado ao
servidor estadual, integrante do Poder Executivo, o mesmo reajuste e a mesma forma de
calcular a remuneração com base no novo padrão monetário instituído pela Lei Federal no
8.880, de 1994.
Dito isso, recordo que a Lei no 8.880, de 1994, regulamentou a Programa
de Estabilização Econômica, fazendo surgir a Unidade Real de Valor.
Cediço ainda que a referida norma, em seu art. 22, procurou garantir a
manutenção do padrão vencimental dos cargos da Administração Pública, seja ela Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal, a fim de evitar eventual repercussão negativa na esfera
patrimonial dos servidores, em virtude da inflação oscilante que atingia a economia
brasileira à época, o que ocasionava perdas no poder aquisitivo dos salários dos servidores.
AP 0002895-19
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O art. 22 da referida norma, assim dispõe:
“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das
tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos
civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994,
considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da
Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal,
vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro
de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último
dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média
aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.”
Há muito, o Supremo Tribunal Federal, assim como o Superior Tribunal
de Justiça, firmaram entendimento de que a expressão “independentemente da data do
pagamento” deve ser interpretada em consonância com o artigo 168 da Constituição
Federal, sob pena de recair prejuízos aos servidores cujos salários de março de 1994 foram
calculados em data anterior ao último dia desse mês, pois conduziria a um decréscimo
salarial incompatível com a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista pela
Constituição Federal (art. 37, XV).
Inobstante a referida norma, o ESTADO DO TOCANTINS editou a Lei
o

n 691, de 1994, que procurava ajustar a política salarial estadual à conversão de salários
em URV; a fim de recompor defasagem salarial das tabelas dos vencimentos dos
servidores do Poder Executivo.
Do exame do art. 22, I, da citada lei federal combinado com o artigo 1 o, I,
da Lei Estadual no 691, de 1994, constato que ambas estabeleceram que a conversão para a
URV deveria ocorrer no último dia do mês de referência e não nas datas em que foram
efetivados os pagamentos.
Por certo que em razão da prevalência da União para editar normas gerais
e, cuidando da Lei Federal no 8.080, de 1994 de norma geral que instituiu a URV, a Lei
Estadual no 691, de 1994, deveria ser afastada naquilo em que fosse incompatível.
AP 0002895-19
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Inobstante, inexistindo arguição de inconstitucionalidade da lei estadual,
a controvérsia deve ser dirimida consoante as regras de conversão de ambas as leis, que
conforme acima explanado, estabeleceram regras idênticas.
Conforme visto, busca o apelante, Policial Militar, a recomposição de
11,98% à sua remuneração, sob a alegação de que a fórmula aplicada quando da conversão
do cruzeiro real em Unidade Real de Valor – URV, no ano de 1994, lhe gerou uma
defasagem salarial.
Certamente que para aqueles servidores que tinham seus salários
calculados no dia 20 de cada mês, não poderia ser utilizado com base da URV, o dia 31 de
março, pois, logicamente, acarretaria um decréscimo vencimental, em virtude do valor da
URV do dia 31 de março de 1994 não corresponder ao poder aquisitivo do salário
calculado no dia 20. Por esse motivo é que a URV variava diariamente, justamente para
acompanhar a inflação e impedir reduções salariais.
O apelante afirmou que seu pagamento geralmente era realizado por
volta do dia 10 de cada mês, sendo que a folha era encerrada até o dia 20, anterior a data do
efetivo pagamento. Ou seja, em que pese o pagamento tenha ocorrido no mês seguinte ao
de referência, cediço é que o salário era calculado no dia 20 de cada mês.
Assim, resta caracterizado o prejuízo experimentado pelo apelante, bem
como a incoerência na conversão ocorrida, em virtude de seu salário não ter sido
convertido pelo índice praticado na data em que foi calculado.
Contudo, o Estado assegurou, em contestação, não ter havido redução
remuneratória relativamente a apelante, afirmando que eventual prejuízo com relação a
perda salarial, teria sido sanado por inúmeros aumentos de vencimentos, que se deram
desde 1994 até a presente data, em especial as Leis Estaduais no 691, de 1994 e 1.547, de
2004 (que revogou a Lei no 1.238, de 2001), que instituiu o subsídio para os militares.
Assegura que mesmo na eventualidade de ter ocorrido perdas, as mesmas
teriam sido recompostas com as mudanças operadas no padrão vencimental, pois as
referidas normas implantaram novo padrão remuneratório, dissociado do passado,
inclusive publicando nova tabela.
AP 0002895-19
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Defende que as leis estaduais que alteraram a remuneração do requerente,
não tomaram por base o vencimento anterior, ou seja, não foi concedido aumento em
percentual, foram estabelecidos novos padrões remuneratórios, fixados em valor nominal
de acordo com o cargo.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (repercussão geral reconhecida (em julgamento ocorrido no dia 26/9/2013, ATA no 28, de 26/9/2013. DJE no 197,
divulgado em 4/10/2013) e o Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes,
passaram a entender que o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão
pode deixar de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da
remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados.
Nesse sentido:
“(...). 3. Embora seja vedada a compensação de perdas salariais
resultantes

da

conversão

equivocada

em

URV

com

reajustes

determinados por leis supervenientes, admite-se a limitação temporal das
diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do
salário em URV, determinada pela Lei 8.880/90, em decorrência de
posterior reestruturação remuneratória dos servidores. Precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 11.902/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
Segunda Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013). Grifei.
“(...). Esta Corte assentou compreensão de que, embora não seja possível
compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com
reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação
temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos
decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos
autos, o Tribunal de origem decidiu sobre o termo final do pagamento
com base nas provas dos autos e na Lei Estadual 16.190/2006, e, assim, o
exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra nos
óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial"). 3 (...)”(Recurso Especial Repetitivo
AP 0002895-19
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1.205.946/SP, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/2/2012) 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
289.699/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado
em 07/05/2013, DJe 13/05/2013). Grifei.
Na mesma linha desse entendimento, os Tribunais Pátrios vem se
manifestando.
Veja-se:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PLANO REAL. REGRAS DE CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS. CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE
VALOR.. PERDA REMUNERATÓRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI QUE REESTRUTURA A
CARREIRA. INCIDÊNCIA. - A perda salarial advinda da conversão dos
salários pela URV tem limitação temporal diante de lei que reestrutura a
carreira a que pertence o servidor, no caso, a Lei Delegada nº 43/2000.”
(TJ/MG, Agravo Interno Cv 1.0024.11.195501-9/003, Relator(a): Des.(a)
ALBERTO VILAS BOAS, 1ª Câmara Cível, julgamento em 29/10/2013,
publicação da súmula em 06/11/2013).
“(...). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos
proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas
com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver
ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo
regime jurídico remuneratório. Nesse sentido: AgRg no AREsp
40.081/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe
16/11/11' (AgRgREsp n. 1.253.715, Min. Arnaldo Esteves Lima)". "Em
relação aos 'profissionais do Sistema de Segurança Pública da Secretaria
de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão', que compreende
os Oficiais da Polícia Militar, a Lei Complementar n. 254, de 15.12.2003,
estabeleceu nova 'TABELA DE VENCIMENTO E SOLDO'. Também
AP 0002895-19
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essa lei constitui termo inicial da prescrição da pretensão de haver
eventuais perdas salariais decorrentes da conversão dos valores dos
vencimentos dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina de
cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV) (...)”. (TJSC,
Apelação Cível n. 2012.028318-2, da Capital, rel. Des. JORGE LUIZ DE
BORBA, j. 30-07-2013). Grifei.
Em que pese ter me posicionado anteriormente em sentido diverso, filiome a tese de que reestruturações de cargos e salários podem, sim, dependendo do caso,
representar compensação de eventuais perdas remuneratórias sofridas por ocasião da
conversão da moeda.
Assim sendo, embora reconheça o direito à recomposição, no presente
caso há de se estabelecer um termo final para o seu pagamento, situação ocorrida com a
edição da Lei Estadual no 1.547, de 2004 (com vigência a partir de 1 o de março de 2005),
que dispôs sobre o regime de subsídios da carreira dos Militares, reestruturando e fixando
novos padrões remuneratórios.
Da análise da Lei Estadual supra, verifica-se ter sido implantando
naquela ocasião novo padrão remuneratório, com publicação de nova tabela, não tomando
por base o vencimento anterior, ou seja, não foi concedido aumento em percentual, foram
estabelecidos novos padrões remuneratórios, fixados em valor nominal de acordo com o
cargo.
O Ente apelado apresenta tabela contábil defendendo que a lei estadual
que alterou a remuneração das requerentes, não tomou por base o vencimento anterior, ou
seja, não foi concedido aumento em percentual, foram estabelecidos novos padrões
remuneratórios, fixados em valor nominal de acordo com o cargo.
Assim sendo, com a fixação de novos padrões remuneratórios,
independentes dos anteriores, não existem perdas salariais passíveis de compensação, a
partir de sua vigência.
Frise-se que não se trata de compensação, mas reestruturação, o que
implica em aumento real de vencimentos.
AP 0002895-19
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Dito de outro modo, os profissionais da categoria mencionada somente
receberam vencimentos baseados na conversão de cruzeiros em unidades reais de valor
(URVs), da Lei Estadual no 691, de 1994 (tratou da URV em nível Estadual) até a vigência
da Lei Estadual no 1.547, de 2004 (que revogou a Lei no 1.238, de 2001), ou seja, até 1o de
março de 2005 (data que entrou em vigor a referida lei). Depois, passou a vigorar o novo
plano de vencimentos, não atingido pela prévia conversão.
Decorrência disso, é que a prescrição antes considerada de trato
sucessivo passou a ser de fundo de direito, em razão do estabelecimento de um termo que
corrigiu a ilegalidade até então existente, cabendo aos servidores, a partir de tal marco,
solicitar a restituição dos valores atrasados.
Embora a conversão da URV tenha ocasionado perda nos vencimentos
dos servidores, encontra-se prescrita a cobrança, em razão de a ação ter sido proposta
somente em 5/11/2008, ou seja, mais de cinco anos após o início da data de vigência Lei
Estadual no 1.208, de 2001, ou seja, até 1 o de maio de 2001.
Posto isso, divirjo parcialmente do Relator tão somente para dar Embora
a conversão da URV tenha ocasionado perda nos vencimentos dos servidores, encontra-se
prescrita a cobrança, em razão de a ação ter sido proposta somente em 5/11/2008, ou seja,
mais de cinco anos após o início da data de vigência Lei Estadual no 1.208, de 2001, ou
seja, até 1o de maio de 2001.
É como voto.
Palmas-TO, 7 de maio de 2014.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator

KM

AP 0002895-19

Signature Not Verified
Assinado por: Marco Anthony Steveson Villas Boas:23376
Data: 2014.05.16 16:13:11
Selo Emitido por: Tribunal de Justiça do Tocantins

8

“Antes de imprimir, pense no seu
compromisso com o meio ambiente”

ESTADO DO TOCANTINS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador MARCO VILLAS BOAS

APELAÇÃO No 0002895-19.2014.827.0000
ORIGEM:
REFERENTE:
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APELADO:
SECRETARIA:
RELATOR:
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EMENTA
APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. LEI No 8.880,
DE 1994. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que as
diferenças remuneratórias decorrentes da errônea conversão dos
proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas
com reajustes posteriores, ficam limitadas à data da implementação da
nova lei que reestrutura e institui um novo regime jurídico remuneratório.
Conquanto a conversão da URV tenha ocasionado perda nos vencimentos
dos servidores, há de se estabelecer um termo final para o seu
pagamento, situação ocorrida em 1 o de maio de 2001, data de início de
vigência da Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como
modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco, reestruturando a
carreira e fixando novos padrões remuneratórios.
Encontra-se prescrita a cobrança das pretensões referentes às perdas
salariais decorrentes da conversão dos vencimentos dos servidores de
cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), em razão de a ação ter
sido proposta somente em 5/11/2008, ou seja, mais de cinco anos após o
início da data de vigência Lei Estadual no 1.208, de 2001 (1 o de maio de
2001).
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação no 000289519.2014.827.0000, em que figuram como Apelante Paulo Cesar Joaquim Moreira e
Apelado o Estado do Tocantins-TO.
Sob a Presidência do Exmo. Sr. Desembargador RONALDO EURÍPEDES,
a 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por maioria de votos, deu
provimento parcial ao presente recurso para reconhecer as perdas salariais, porém, de
ofício, considerar a cobrança prescrita, em razão da incidência limitativa temporal em 1 o de
maio de 2001, data de início da vigência da Lei Estadual no 1.208, de 2001, nos termos do
voto do Relator, lido na assentada de julgamento e que deste passa a fazer parte.
Acompanhou a divergência, o Exmo. Sr. Desembargador RONALDO
EURÍPEDES-Vogal.

Voto vencido, do Exmo. Sr. Desembargador DANIEL NEGRY-Relator,
que deu provimento ao recurso para reconhecer o direito do recorrente à conversão de seus
vencimentos de cruzeiros reais para unidade real de valor-URV com base na data do
efetivo pagamento dos salários, conforme a sistemática estabelecida pela lei nº 8.880/94,
afastando-se qualquer compensação com eventuais reajustes concedidos por meio de
legislação superveniente, respeitado, quando da liquidação de sentença, a prescrição
administrativa, reconhecendo-se que se trata de matéria de trato sucessivo.
Representou a Procuradoria Geral de Justiça a Exma. Sra. JACQUELINE
BORGES SILVA TOMAZ
Palmas-TO, 7 de maio de 2014.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator
KM
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009947-15.2013.827.0000
ORIGEM
: COMARCA DE ARAGUAÍNA-TO
REFERENTE : AÇÃO ORDINÁRIA Nº 5010364-32.2012.827.2706 – 2ª VARA DA
FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS
APELANTE : LAUDI BARROS DOS SANTOS
ADVOGADO: DALVALAIDES MORAIS SILVA LEITE (OAB/TO 1756)
APELADO : ESTADO DO TOCANTINS
RELATOR
: JUIZ HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto por LAUDI BARROS
DOS SANTOS, servidora pública estadual, tendo em vista o inconformismo com a
sentença encartada no evento 1 – Sent22, proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara dos
Feitos das Fazendas e Registros Públicos de Araguaína-TO, nos autos da Ação
Ordinária de Cobrança nº 5010364-32.2012.827.2706, em que contende com o
ESTADO DO TOCANTINS, a qual julgou improcedente a pretensão autoral em obter
o ressarcimento em razão da redução de seus vencimentos, decorrente da conversão
do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), nos termos do artigo 269, inciso
IV, do Código de Processo Civil.

Alega a recorrente que a sentença hostilizada negou-lhe o direito à
reposição de perdas salariais inerentes ao seu cargo de técnica em enfermagem em
virtude da conversão errônea da moeda de Cruzeiro Real para URV, operada no ano
de 1994, segundo a regra contida na Lei nº 8.880/94, fato que acarretou considerável
perda salarial para os servidores públicos em geral.
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Aduz, que o caso encontra ressonância na vasta jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, citando, inclusive o REsp 1101726/SP, o qual consolidou
o entendimento de que “a conversão deve ser feita considerando a data do efetivo salário do
servidor nos meses de novembro e dezembro de 1993, janeiro e fevereiro de 1994”.

Informa que o fator para a conversão, diferente do que entende o
Magistrado de piso, não se refere à competência, mas ao efetivo valor que representa
o poder aquisitivo do trabalhador quando da percepção de seu salário, conforme o
entendimento pacificado pelo STJ.

Outrossim, esclarece que a jurisprudência já restou consolidada no
sentido de que nas ações referentes a conversão da moeda em URV, a relação é de
trato sucessivo, reiniciando-se o prazo prescricional a cada pagamento. a relação ora
entabulada.

Ao final pugna pelo recebimento e provimento do recurso a fim de
que a sentença monocrática seja reformada para julgar procedentes os pedidos
iniciais.

O Estado do Tocantins em suas contrarrazões se manifesta pela
manutenção da sentença em todos os seus termos.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, no evento 6, opinou pelo
conhecimento e provimento do presente recurso, para julgar procedente a ação nos
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exatos termos do pedido da autora.

É a síntese do necessário, que passo ao douto Revisor, de acordo com o
art. 30, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Corte.

Palmas-TO, 28 de novembro de 2013.

Assinado de forma digital por HELVECIO DE BRITO MAIA NETO
Data: 02/12/2013 17:33:58

Juiz HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Relator – em substituição
MC
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APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009947-15.2013.827.0000
ORIGEM

:

COMARCA DE ARAGUAÍNA-TO

REFERENTE

:

AÇÃO ORDINÁRIA Nº 5010364-32.2012.827.2706 – 2ª VARA DA
FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS

APELANTE

:

LAUDI BARROS DOS SANTOS

ADVOGADO :

DALVALAIDES MORAIS SILVA LEITE (OAB/TO 1756)

APELADO

:

ESTADO DO TOCANTINS

RELATOR

:

JUIZ HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO
PODER EXECUTIVO. RECOMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS
DO CARGO EM 11,98% DECORRENTES DA CONVERSÃO
MONETÁRIA.

URV.

APELO

PROVIDO.

SENTENÇA

REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE.
1. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os
servidores do Poder Executivo fazem jus à recomposição salarial
tendo em vista a perda decorrente da conversão em URV, devendo
ser levada em consideração a data do efetivo pagamento.
2. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de
Recurso Extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, já
decidiu pelo direito dos servidores em receber a recomposição e as
respectivas diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.
3. Consoante jurisprudência firmada no STJ, nas hipóteses de pedido
de diferenças salariais originadas 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 incidência do disposto na Súmula 85/STJ.
4. Apelo provido, para reformar a sentença do Juízo singular.
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VOTO

O apelo é próprio, tempestivo e está dispensado do preparo, eis
que a recorrente litiga amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça.
Desta forma, o recurso merece ser conhecido e julgado pelo Colegiado.

A matéria posta em exame trata sobre a recomposição dos
vencimentos dos servidores públicos em decorrência da conversão monetária
ocorrida no ano de 1994, quando por força da Medida Provisória nº 434 de
27/02/1994 (que foi convertida na Lei 8.880/94) foi instituído o REAL como
moeda padrão.

Consoante determinado pela mencionada legislação, os proventos
dos servidores públicos (federais, estaduais e municipais) deveriam ser
convertidos da unidade monetária anterior (cruzeiro real) para uma unidade
referencial de valores (URV) até que fosse efetivamente instituída a nova
moeda, o REAL.

Seguindo o mandamento legal, os vencimentos, soldos e
proventos de todos os servidores deveriam ser convertidos para o valor da
URV do último dia do mês.

Feito esse pequeno introito, passo ao caso sub judice.
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No que tange à aplicação da Lei 8.880/94, já restou sedimentado
no âmbito dos Tribunais Superiores e no Supremo Tribunal Federal que a
conversão salarial propagada atinge os servidores públicos federais, estaduais
e municipais.

É o que se extrai da ementa do acórdão do AgRg no REsp 1056448
SP, de relatoria do Ministro MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do
Superior Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO
E PROCESSO CIVIL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI
8.880/94. APLICAÇÃO EM ÂMBITO MUNICIPAL. MATÉRIA SUBMETIDA
AO

RITO

DOS

RECURSOS

REPETITIVOS.

RESP

1.101.726/SP.

PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. REAJUSTE SALARIAL. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nas ações em que os servidores públicos pleiteiam diferenças salariais
decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, não se opera a
prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no
quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Súmula 85/STJ.
2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de
Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos
critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos
vencimentos e/ou proventos de seus servidores, considerando que, nos
termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência
privativa da União legislar sobre o sistema monetário.
3. Os servidores do Município de Santos têm direito à conversão de seus
vencimentos em URV em 1º de março de 1994, adotando-se a URV da data
do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994,
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de acordo com os critérios estabelecidos na Lei nº 8.880/94, com a apuração,
em liquidação de sentença, de eventual diferença de valores a eles devida.
4. Reajustes determinados por legislação superveniente à Lei nº 8.880/94 não
têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa.
5. Agravos regimentais improvidos. (AgRg no REsp 105644/ SP; Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; j. em 22/02/2011).

De igual forma, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, verte no sentido de que os servidores do Poder Executivo também tem
o direito à recomposição da diferença decorrente da URV.

Anoto, nesse sentido, julgado do dia 16/05/2013 proferido pela
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade,
acompanhou voto exarado pelo Eminente Ministro Benedito Gonçalves,
vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DO CRUZEIRO PARA
URV. LEI Nº 8.880/1994. REAJUSTE. POSSIBILIDADE.
1. Não se admite, na via do agravo regimental, a inovação argumentativa
com o escopo de alterar a decisão agravada.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os
servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito ao
acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a
Unidade Real de Valor - URV, nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se
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considerar a data do efetivo pagamento.
3. Aliás, a demanda dos autos já foi analisada pelo STJ no rito do art. 543-C
do CPC no sentido de que "é obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores,
considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da
competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário" (REsp
1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe
14/08/2009).
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1275135/BA, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/05/2013, DJe 22/05/2013).

Com

relação

à

decisão

do

Magistrado

Singular

pela

improcedência da demanda, tenho que a mesma não deve prevalecer,
merecendo ser reformada a sentença.

Extrai-se da r. sentença apelada que o fundamento para a
improcedência do pedido foi que:

“(...) em assim sendo, não se tratando de relação jurídica de trato sucessivo,
estou em que não se aplica ao caso concreto o entendimento descrito no
enunciado n. 85 da súmula do e. STJ, o que implica em reconhecer que o
marco inicial do lapso prescricional da pretensão da parte autora é a
vigência da Lei Estadual n. 1.207/01, ou seja, 1º de maio de 2001, nos termos
de seu art. 6º.
Considerando que desde a violação do direito da parte autora (1º/5/01) até o
ajuizamento da ação, havido somente em 19/12/2011 (fl. 2), decorreram mais
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de 5 (cinco) anos, a sua pretensão se encontra prescrita, nos termos do art. 1º
do Decreto n. 20.910/32, o que conduz à improcedência de seus pedidos, a
teor do disposto no art. 269, inciso IV, do CPC”.

Consoante jurisprudência firmada no e. STJ, nas hipóteses de
pedido de diferenças salariais originadas na conversão de Cruzeiro Real para
Unidade Real de Valor – URV, não se opera a prescrição do fundo de direito,
mas apenas a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação, por força do disposto no Enunciado 85 da Súmula desta
Corte, que ensina:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure
como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação."

Nesse sentido, transcrevo precedentes daquela Corte Superior de
Justiça:
AGRAVO

REGIMENTAL

ADMINISTRATIVO.

NO

AGRAVO

VENCIMENTOS.

DE

INSTRUMENTO.

SERVIDORES

PÚBLICOS

ESTADUAIS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85/STJ.
CONVERSÃO EM URV. INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº
8.880/94. REEXAME DA PROVA. INCABIMENTO.
1. Nos casos em que se postula o pagamento de índice resultante da não
aplicação do critério de conversão de cruzeiros reais em URV definido na
Lei Federal nº 8.880/94, esta Corte Superior de Justiça vem decidindo
reiteradamente que a prescrição atinge tão-somente as prestações vencidas
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há mais de cinco anos da propositura da ação, por se tratar de relação
jurídica de trato sucessivo. Súmula nº 85/STJ.
2. Afirmada pelo Tribunal de origem a efetiva existência de prejuízo
decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em URV, tal como efetuada pelo
Estado de Minas Gerais, tem-se que a pretensão recursal, posta em sentido
contrário, importaria na reapreciação de provas, o que é vedado no
enunciado nº 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 991.460/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma,
julgado em 30/10/2008, DJe 17/11/2008).

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL.

CONTRADIÇÃO.

EXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE.

DIFERENÇAS

SALARIAIS.

PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL.

PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Muito embora a matéria em discussão, que se refere ao prazo prescricional
nas ações em que servidores públicos pleiteiam diferenças salariais, tenha
sido retratada adequadamente no relatório, o voto referiu-se de forma
indevida ao reajuste devido a servidores públicos do Estado do Rio Grande
do Norte decorrente da errônea conversão de vencimentos em URV. Assim,
há evidente contradição.
2. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram
compreensão segundo a qual, nas ações em que os servidores públicos
pleiteiam diferenças salariais, não havendo negativa do direito pela
Administração, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas
das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a
propositura da demanda. Inteligência da Súmula 85/STJ.
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3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes."
(EDcl no AgRg nos EREsp 879.638/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, Terceira Seção, DJe 16/3/2009).

Ademais, a jurisprudência atual redefiniu a condição do
pagamento da URV, uma vez que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça,
de que para sua conversão deve-se considerar a data do efetivo pagamento,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV.

DATA

DO

EFETIVO

PAGAMENTO.

PERDA

SALARIAL

COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os
servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito ao
acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a
Unidade Real de Valor - URV, nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se
considerar a data do efetivo pagamento.
2. O acórdão recorrido asseverou que a conversão dos vencimentos em URV
causou prejuízo aos servidores públicos estaduais, sendo certo que a revisão
desse posicionamento demanda reexame do conjunto fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Cumpre ressaltar ainda que o STJ possui a orientação de que não há falar
em prescrição de fundo de direito nos casos em que se pleiteia pagamento
de diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais para
URV, visto que estão prescritas tão somente as parcelas vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 249.348/CE, Rel.
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Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

SEGUNDA

TURMA,

julgado

em

06/12/2012, DJe 19/12/2012).

Como se observa, não prospera a tese defendida pelo ente estatal
de que não houve perda salarial no caso dos servidores tocantinenses pelo fato
de receberem nos primeiros dias do mês subsequente.

De fato, os servidores tocantinenses recebem o seu salário, até
hoje, nos primeiros dias do mês, contudo, se omite o fato quanto ao dia do
fechamento da folha de pagamento.

É que a folha de pagamento dos servidores do Executivo, assim
como dos funcionários públicos vinculados ao Judiciário e ao Legislativo,
incluindo seus membros, tinha seu fechamento verificado no dia 20 (fato
público e notório que independe de prova) e, para a conversão dos salários a
URV utilizada, foi a do último dia do mês, conforme confessado pelo próprio
apelado.

A unidade referencial de valores, criada, como o próprio nome
indica, para referenciar a troca de moedas era um índice crescente utilizado
para converter a moeda em vigor – Cruzeiro Real, e emitido diariamente pelos
órgãos financeiros.

No caso dos salários, para se chegar à remuneração do servidor,
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pegava-se o salário já convertido em URV (obtido pela média dos meses de
novembro e dezembro de 93 e janeiro e fevereiro de 94) e dividia-se pelo valor
da unidade referencial de valores e, assim, chegava-se ao correspondente em
cruzeiro real.

Neste raciocínio, quanto menor o valor diário da URV, maior será
o seu correspondente em cruzeiros reais.

Pois é justamente aqui que surge a diferença.

No caso dos servidores públicos do Tocantins, a folha de
pagamento era fechada no dia 20 do mês que antecede o pagamento. Contudo,
o índice utilizado para a conversão foi o verificado no último dia útil do mês, o
que causou a disparidade e a consequente perda salarial.

Vejamos um exemplo:

Suponhamos que determinado servidor recebesse em cruzeiros
reais, o valor de Cr$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros reais).

Com o fechamento da folha no dia 20/03/1994, data em que o valor
da unidade referencial era de Cr$ 805,53, seu salário após a conversão seria de
86,89 URV's.
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No entanto, se convertermos o mesmo valor em cruzeiros reais
(70.000,00) pela URV do último dia do mês – 30/03/94 (o que de fato
aconteceu), quando a unidade referencial valia Cr$ 913.50 – teremos que o
salário do servidor será, em URV, de 76,62, ou seja, exatamente 11,98% menor
do que ele realmente faria jus.

Assim, é patente a ocorrência de perda salarial no correspondente
a 11,98%.

Esta Corte também já se posicionou sobre o assunto, senão
vejamos:

EMBARGOS INFRINGENTES. RECOMPOSIÇÃO DE ENCIMENTOS. LEI
Nº 8.880/1994. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. REAJUSTE. COMPENSAÇÃO. LEI SUPERVENIENTE.
Os servidores do Poder Executivo Estadual têm direito ao acréscimo da
diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade
Real de Valor - URV, nos ditames da Lei nº 8.880/1994, inclusive àqueles
que ingressaram no serviço público após a conversão dos vencimentos em
URV, devendo considerar-se, ainda, a data do efetivo pagamento.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Reajustes supervenientes à Lei
no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão
da moeda, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa, as quais
não são compensadas sem determinação específica.
(TJ/TO – Embargos Infringentes n.º 5001633-17.2012.827.0000; Juiz Gilson
Coelho Valadares, julgado em 17/04/2013).
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É de bom alvitre declarar que o Poder Legislativo já reconheceu
aos seus membros e servidores o direito à recomposição pelos 11,98%. No
mesmo caminho o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e o Poder
Judiciário que, até o momento, já reconheceu aos seus membros.

De igual forma não prevalece o argumento quanto ao reajuste
concedido pela Lei 691/94, porquanto anterior à perda salarial.

Não obstante, em sessão plenária no dia 26/09/2013, o Supremo
Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso
Extraordinário

(RE)

561836,

com

repercussão

geral

reconhecida,

determinando o pagamento das perdas salariais de servidores públicos
estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de
lei estadual na mudança do cruzeiro real para a Unidade Real de Valor (URV),
instituída em 1994 como forma de transição para o real.

Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
de apelação para reformar a sentença singular e julgar procedente a ação
manejada pela Apelante, condenando o Estado do Tocantins na forma
requerida na inicial a recompor os vencimentos da apelante no correspondente
a 11,98%, e ao ressarcimento, respeitando a prescrição quinquenal, dos salários
pagos a menor, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, com
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correção monetária a partir do evento danoso e juros moratórios de 6% ao ano
contados a partir da citação.

Tendo em vista o provimento do apelo e reforma da sentença,
inverto o ônus sucumbencial para condenar o apelado ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É o voto.

Assinado de forma digital por HELVECIO DE BRITO MAIA NETO
Data: 08/05/2014 16:49:25

Juiz Helvécio de Brito Maia Neto
Convocado pelo TJTO
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ORIGEM

:

COMARCA DE ARAGUAÍNA-TO

REFERENTE

:

AÇÃO ORDINÁRIA Nº 5010364-32.2012.827.2706 – 2ª VARA DA
FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS

APELANTE

:

LAUDI BARROS DOS SANTOS

ADVOGADO :

DALVALAIDES MORAIS SILVA LEITE (OAB/TO 1756)

APELADO

:

ESTADO DO TOCANTINS

RELATOR

:

JUIZ HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO
PODER EXECUTIVO. RECOMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS
DO CARGO EM 11,98% DECORRENTES DA CONVERSÃO
MONETÁRIA.

URV.

APELO

PROVIDO.

SENTENÇA

REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE.
1. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os
servidores do Poder Executivo fazem jus à recomposição salarial
tendo em vista a perda decorrente da conversão em URV, devendo
ser levada em consideração a data do efetivo pagamento.
2. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de
Recurso Extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, já
decidiu pelo direito dos servidores em receber a recomposição e as
respectivas diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.
3. Consoante jurisprudência firmada no STJ, nas hipóteses de pedido
de diferenças salariais originadas 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 incidência do disposto na Súmula 85/STJ.
4. Apelo provido, para reformar a sentença do Juízo singular.
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ACÓRDÃO
Sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eurípedes
Lamounier, na 13ª Sessão Ordinária de Julgamento, no dia 07/05/2014, acordaram os
integrantes da 3ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível, por UNANIMIDADE DE
VOTOS, em conhecer da presente apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
com vistas à reformar a sentença singular e julgar procedente a ação manejada pela
Apelante, condenando o Estado do Tocantins na forma requerida na inicial a
recompor os vencimentos da apelante no correspondente a 11,98%, e ao
ressarcimento, respeitando a prescrição quinquenal, dos salários pagos a menor,
cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, com correção monetária a
partir do evento danoso e juros moratórios de 6% ao ano contados a partir da citação.
Tendo em vista o provimento do apelo e reforma da sentença, inverto o ônus
sucumbencial para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no
valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tudo nos termos do voto exarado pelo
Exmo. Sr. Relator – Juiz Convocado Helvécio de Brito Maia Neto.

Votaram

os

Exmos.

Juiz

Agenor

Alexandre

(Juiz

Certo)

e

Desembargador Eurípedes Lamounier. Representando a Procuradoria Geral de
Justiça nesta sessão o Exmo. Procurador Alcir Raineri Filho.

Palmas-TO, 12 de maio de 2014.
Assinado de forma digital por HELVECIO DE BRITO MAIA NETO
Data: 13/05/2014 16:46:33

Juiz Helvécio de Brito Maia Neto
Convocado pelo TJTO
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RELATÓRIO
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MADALENA ALVES DE FREITAS NETO, contra sentença de primeiro grau,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da
Comarca de Araguaína/TO, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA de nº
2011.0002.3081-9, movida pela ora apelante em face do MUNICÍPIO DE
ARAGUAÍNA, ora apelado.
A recorrente ajuizou a presente ação com o objetivo de ser
incorporada a diferença referente ao prejuízo médio de 11,98%, decorrente do
equívoco na conversão do Cruzeiro Real para URV, a partir de março de 1994 e que
se verifica até os dias de hoje, com reflexos sobre a totalidade dos vencimentos,
reajustamento e conseqüentes aposentadorias. Pugna pela condenação do apelado à
relativa diferença dos valores salariais pagos a menor, devidamente corrigida e
acrescida de juros legais.
O Magistrado de primeiro grau proferiu sentença julgando
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o fundamento de que
somente os trabalhadores vinculados à Administração Pública à época da vigência
da Lei nº 8.880/94, que regulamentou o Programa de Estabilização Econômica e o
Sistema Econômico Monetário Nacional e instituiu a conversão dos salários dos
trabalhadores, detêm direito à eventual reposição de vencimento afetado pela
aludida operação.
Por fim, condenou a parte recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios. Em razão da concessão dos benefícios da
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Justiça Gratuita, suspendeu o pagamento, com fulcro no artigo 12 da Lei. 1.060/501.
Inconformada com a sentença, a recorrente interpôs o presente
apelo, dentro do prazo legal, defendendo que o prejuízo suportado é inerente ao
cargo, e não a pessoa, não dependendo do tempo em que ingressou no serviço
público, tendo em vista que não se trata de reajuste, aumento de remuneração ou
concessão de vantagem pessoal, mas de perda salarial originada em 1994 com a
conversão errônea da moeda, protraindo-se no tempo em relação ao cargo, vigendo
inclusive quando do ingresso da Recorrente ao quadro dos servidores públicos
municipais de Aragauína.
Assevera que as regras da conversão dos salários em URV
constantes da Lei 8.880/94 alcançam todos os servidores.
Com estes argumentos, em apertada síntese, pugna pela
reforma da sentença de primeiro grau, para que lhe seja concedido o direito à
cobertura das perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, de
cruzeiros reais para unidade real de valor (URV), com o pagamento das diferenças
geradas, limitadas ao qüinqüênio prescricional.
O Município apelado apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da sentença em seus exatos termos.
Subiram os autos a esta Corte, vindo-me ao relato por sorteio.
Remetidos os autos a Procuradoria Geral de Justiça, esta se
absteve de lançar parecer.
É o relatório, que encaminho à apreciação do ilustre Revisor,
Desembargador DANIEL NEGRY.
Palmas-TO, 23 de agosto de 2012.

Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Relatora
1

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que
possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença
final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.
Signature Not Verified
Assinado por: Maysa Vendramini Rosal:28165
Data: 2012.08.23 15:25:28
Selo Emitido por: Tribunal de Justiça do Tocantins
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VOTO
A apelação em apreço preenche os requisitos de admissibilidade,
razão porque dela conheço.
Conforme relatado, o Magistrado de primeiro grau indeferiu a pretensão da recorrente ao recebimento das diferenças salariais originadas da conversão da moeda nacional em 1994, de Cruzeiros Reais para URV - Unidade Real de
Valor.
Pois bem. O tema trazido neste recurso a ser apreciado por esta
Corte de Justiça refere-se a suposta perda remuneratória nos vencimentos de servidores públicos, decorrentes da conversão da moeda, de cruzeiros reais para unidade
real de valor (URV), no importe de 11,98%, determinada pela Medida Provisória nº
434, de 27 de fevereiro de 1994, reeditada pela Medida Provisória nº 457, de 29 de
março de 1994 e pela Medida Provisória 482, de 28 de abril de 1994, finalmente
convertidas na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
A Lei 8.880/94 dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e
determinou em seu artigo 22 a conversão dos salários dos trabalhadores de Cruzeiro
Real para URV, no dia 1o de março de 1994.
No que se refere aplicação da Lei n.° 8.880/94 e entendimento
predominante do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, a conversão salarial em URV atinge aos servidores federais, estaduais, distritais e municipais.
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Neste Sentido:
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI N° 8.880/94. CONVERSÃO SALARIAL EM URV. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. Esta
Corte, analisando casos análogos, aduziu ser a Lei n° 8.880/94,
que modificou o Sistema Monetário Nacional, de ordem pública,
possuindo aplicação geral e eficácia imediata, sendo, pois, aplicável a regra conversão salarial em URV aos servidores federais, estaduais, distritais e municipais. Precedentes. Recurso provido."
(REsp 302363/SP, Rei. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2001, DJ 22/10/2001
p. 347).
O direito à recomposição salarial não está ligado ao fato do servidor público ter ingressado após a Lei 8.880/94, por não se tratar de matéria relacionada a reajustes, aumento de remuneração ou concessão de vantagem pessoal, uma
vez que, a Lei 8.880/94 trata de conversão dos salários dos trabalhadores de Cruzeiro Real para o URV, tratando-se de direito a reparação salarial devido ao cargo e
não a pessoa do servidor.
Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO. VENCIMENTOS.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DE
CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI Nº 8.880/94. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS
DE REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIFERENÇA QUE DEVE
SER APURADA INDIVIDUALMENTE, EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA QUE DEVERIA
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TER OCORRIDO O PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART.
1°-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N°
11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA I - "A cobertura das perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, de cruzeiros reais para
unidade real de valor (URV), estende-se aos servidores estaduais
de todos os Poderes, inclusive do Ministério Público e da Defensoria Pública, desde que tenham percebido seus vencimentos e
proventos antes do último dia do mês de referência, devendo os
respectivos percentuais ser apurados em liquidação de sentença,
que levará em conta a data do efetivo pagamento, individualmente" (Súmula n° 4 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal). II - Não afeta o direito à recomposição salarial o fato de o ingresso do servidor no serviço público ter ocorrido após o advento
da Lei n° 8.880/94. tendo em vista que não se trata de reajuste,
aumento de remuneração ou concessão de vantagem pessoal. Precedentes do STF e do STJ. III - No caso concreto, os requerentes
comprovaram que são servidores públicos do Poder Executivo Estadual, fazendo jus à recomposição salarial pleiteada. Preliminar
de inépcia da inicial rejeitada. IV - Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, a teor do disposto no Verbete 85 da Súmula do STJ, em se tratando de relação de trato sucessivo, restando prescritas somente as prestações vencidas antes do qüinqüênio
que antecede a propositura da ação. V - O termo inicial dos juros
de mora deve ser a data da citação, e a correção monetária, a data
em que deveria ter ocorrido o pagamento. VI - Honorários advocatícios fixados conforme o artigo 20, §§ 3o e 4o do CPC, levandose em conta os critérios especificados nos mesmos dispositivos.
VII - Condenada a Fazenda Pública ao pagamento de parcelas remuneratórias a servidor, os juros moratórios incidentes, a partir da
citação, devem ser fixados, não com base no art. 406 do Código
Civil, mas à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da
Lei n. 11.960/2009 (30.06.2009), para só então incidirem "uma
única vez, até o efetivo pagamento, (...) juros aplicados à caderneta de poupança", consoante dispõe o art. 5o da Lei n. 11.960/2009,
que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n. 9.494/97. (TJMA.
Processo 42482001 MA. Relator(a): MARCELO CARVALHO
SILVA.Julgamento 26/04/2011)
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AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL ART. 557 DO CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. URV. SERVIDORES MUNICIPAIS. APLICAÇÃO DA LEI N° 8.880/94.
CONVERSÃO NA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA VENCIDA. ART. 20, § 4o, DO CPC.
APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. 1. Nos termos do artigo
557, caput do Código de Processo Civil, o relator "negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou
de Tribunal Superior." 2. A questão referente à conversão da
URV, em relação aos municípios, foi decidida no Recurso Especial representativo da controvérsia 1101726/SP, onde restou afirmado que é obrigatória a observância, pelos Municípios, dos critérios
previstos na Lei Federal n° 8.880/94 para a conversão em URV
dos vencimentos e dos proventos de seus servidores. 3. Consolidou-se, ainda, o entendimento que os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão
dos vencimentos de acordo com a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4.
Consoante jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça,
nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do
fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no qüinqüênio
anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na
Súmula 85/STJ. 5. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, a verba advocatícia deve ser estabelecida de acordo com a
apreciação eqüitativa do juiz, razão pela qual pode ser fixada de
acordo com os percentuais previstos no § 3o do artigo 20 do CPC,
bem como ser estipulada em valor certo, aquém ou além daqueles
limites, de acordo com o valor da causa ou da condenação. Aplicação do disposto no § 4o do mencionado artigo. Precedentes. 6.
Agravo regimental improvido. (STJ- AgRg no Ag 1123168 / SPAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2008/0257704-0 Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data
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do Julgamento 09/03/2010 Data da Publicação/Fonte DJe
29/03/2010)
Portanto, a cobertura das perdas remuneratórias decorrentes da
conversão da moeda, de cruzeiros reais para unidade real de valor (URV), deve ter
seus respectivos percentuais apurados em liquidação de sentença, considerando-se a
data do efetivo pagamento individualmente.
Necessário destacar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal,
após ter sido decretada a REPERCUSSÃO GERAL do recurso extraordinário
(RE) 561836 – do Estado do Rio Grande do Norte, proferiu o seu julgamento no dia
26 de setembro de 2013, acerca da matéria, in verbis:
“EMENTA: 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.
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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 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 n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio
Grande do Norte”.
Por fim, uma ressalva se impõe: o direito à reposição da perda
derivada da errônea conversão monetária somente alcança os servidores ocupantes
de cargos já existentes à época (março de 1994), ou então de cargos que, embora
criados posteriormente, derivem diretamente de cargos existentes naquele momento,
derivação esta que pressupõe exercício de atribuições equivalentes.
Esta conclusão decorre da impossibilidade lógica de perdas salariais ocorridas em março de 1994 alcançarem remuneração de cargos sequer existentes àquela época, circunstância esta que reclama a análise da origem de cada cargo.
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E em razão desta condicionante, entendo que cada servidor que
se alegue titular do direito em comento, deverá, no momento da liquidação, comprovar que a remuneração atinente ao seu cargo sofreu o prejuízo que ora se pretende repor.
Logo, o direito aqui reconhecido somente alcança os ocupantes
de cargos existentes à época da conversão equivocada (março de 1994), ou os ocupantes de cargos que, ainda que criados posteriormente, correspondam aos então
existentes, correspondência esta que passa pela análise das atribuições inerentes a
cada um. Dada a particularidade de cada caso, o exame da origem dos cargos será
feita na fase de liquidação, ocasião em que o servidor deverá comprovar seu direito
à reposição aqui deferida.
Posto isto, conheço do recurso, por próprio e tempestivo, e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para, respeitada a prescrição
quinquenal, contada retroativamente da propositura da ação, reconhecer devidas as
diferenças pretéritas do apelante no percentual de 11,98%, referentes às perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, de cruzeiros reais para unidade
real de valor (URV), cujo montante deverá ser apurado em liquidação da sentença,
com correção monetária a partir de cada pagamento de salário defasado e juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano a contar da citação, ressalvando-se, contudo,
que o aludido percentual de 11,98%, não será incorporado aos vencimentos atuais
do servidor apelante. Condeno, ainda, o apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre do valor da condenação.
É o meu voto, que submeto à apreciação dos ilustres Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Palmas-TO, 23 de abril de 2014.

Desembargador MOURA FILHO
Relator

Signature Not Verified
Assinado por: Jose de Moura Filho:18561
Data: 2014.04.24 10:17:32
Selo Emitido por: Tribunal de Justiça do Tocantins
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DA LEI 8.880/94. JULGAMENTO IMPROCEDENTE.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
- Na questão referente à conversão da URV, é obrigatória a
observância, pelos Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal n° 8.880/94 para a conversão em URV dos
vencimentos e dos proventos de seus servidores.
- Consolidou-se, ainda, o entendimento que os servidores cujos
vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito
à conversão dos vencimentos de acordo com a URV da data do
efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro
de 1994, devendo os respectivos percentuais ser apurados em
liquidação de sentença.
- O direito à reposição remuneratória aqui reconhecido
somente alcança os ocupantes de cargos existentes à época da
conversão equivocada (março de 1994), ou os ocupantes de
cargos que, ainda que criados posteriormente, derivem
diretamente de cargos então existentes, derivação esta
condicionada à similitude de atribuições, o que deverá ser
examinado em fase de liquidação.
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EURÍPEDES, a 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, DEU PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso para, respeitada a prescrição quinquenal, contada
retroativamente da propositura da ação, reconhecer devidas as diferenças pretéritas
do apelante no percentual de 11,98%, referentes às perdas remuneratórias
decorrentes da conversão da moeda, de cruzeiros reais para unidade real de valor
(URV), cujo montante deverá ser apurado em liquidação da sentença, com correção
monetária a partir de cada pagamento de salário defasado e juros moratórios de 6%
(seis por cento) ao ano a contar da citação, ressalvando-se, contudo, que o aludido
percentual de 11,98%, não será incorporado aos vencimentos atuais do servidor
apelante. Condeno, ainda, o apelado ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre do valor da condenação.
Votaram com o Relator, os Desembargadores DANIEL
NEGRY – Revisor e RONALDO EURÍPEDES – Vogal.
Ausência momentânea do Desembargador MARCO VILLAS
BOAS – Vogal.
Compareceu, representando a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, o Procurador de Justiça MARCOS LUCIANO BIGNOTTI.
Palmas-TO, 23 de abril de 2014.

Desembargador MOURA FILHO
Relator

Signature Not Verified
Assinado por: Jose de Moura Filho:18561
Data: 2014.04.30 15:50:09
Selo Emitido por: Tribunal de Justiça do Tocantins
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RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação, interposto por MARIA
LUIZA MACEDO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito
da 4ª Vara de Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, na ação
ordinária de reposição de vencimentos c.c tutela antecipada, que, afastando a
preliminar de prescrição, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte
autora, sob o fundamento de inexistência de redução remuneratória passível de
correção pela via judicial já que a parte autora teve a conversão dos seus
vencimentos de cruzeiro real para URV baseada no último dia do mês de referência,
e o efetivo pagamento somente no mês subseqüente, condenando-a, ainda, ao
pagamento das custas, despesas e honorários de sucumbência, arbitrados em R$
1.000,00 (art. 20, §4º, CPC), suspensas nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
Em suas razões, a apelante sustenta que o Superior Tribunal
de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou entendimento no sentido de que a
conversão dos vencimentos dos servidores que recebiam em data que não o último
dia do mês deveria seguir a sistemática apontada pela Lei 8.880/94, adotando-se,
porém, o valor da URV na data do efetivo pagamento da remuneração dos
servidores, recebida “nos” meses de novembro e dezembro de 1993, janeiro e
fevereiro de 1994, e não a data do pagamento dos salários “dos” referidos meses,
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nos moldes do art. 22, inciso I, da referida lei. Aduz também que o alusivo recurso
repetitivo se refere não somente a servidores da União, como também a servidores
estaduais e municipais.
Pugna pela reforma da sentença, a fim de dar provimento ao
recurso, para adquirir o direito à cobertura das perdas remuneratórias decorrentes
da conversão da moeda, de cruzeiros reais para a URV, com o pagamento das
diferenças geradas, limitadas ao qüinqüênio prescricional anterior ao ajuizamento
da ação, mais as que se venceram no curso do processo, cujo montante deverá ser
apurado em liquidação de sentença, condenando, ainda, a recorrida ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor
total da condenação.
Contrarrazões pautadas pela manutenção da sentença por
seus próprios fundamentos, ao argumento de que não houve redução nos
vencimentos, não tendo a apelante, outrossim, comprovado a dita perda salarial,
nem tampouco feito prova da data do efetivo pagamento, ônus que lhe incumbia,
alegando, ainda, que os servidores do executivo não fazem jus ao percentual de
11,98% e, por último, que o STJ já se manifestou no sentido de que inexiste parcela
a ser compensada de URV, porquanto encontra limitação temporal nos reajustes
posteriores em decorrência de reestruturação da carreira.
A colenda Procuradoria de Justiça manifestou pela não
intervenção no feito (evento nº 7).
Em síntese, é o relatório.
Submeta-se à douta Revisão.
Palmas – TO, em 17 de dezembro de 2013.
Assinado de forma digital por Adelina Maria Gurak
Data: 17/12/2013 10:22:15
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO
DA MOEDA CRUZEIRO REAL EM URV. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO,
SÚMULA 85 STJ. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA LEI 8.880/94 AOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. PERDA
REMUNERATÓRIA CONFIGURADA. PAGAMENTO NO MÊS SEGUINTE AO
MÊS DE REFERÊNCIA. DIREITO NÃO AFASTADO.
1. O direito à reposição salarial decorrente da conversão do cruzeiro real para a
URV – Unidade Real de Valor configura-se como uma relação de trato sucessivo, a
teor do enunciado da Súmula nº 85 do STJ, de forma que a prescrição atinge tão
somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
Precedentes STJ.
2. As regras de conversão dos vencimentos e dos proventos em URV, instituídas
pela Lei nº 8.880/1994, aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles
federais, estaduais, distritais ou municipais.
3. A conversão dos vencimentos dos servidores que recebem antes do término do
mês deve seguir a sistemática apontada na Lei 8.880/94, adotando-se, porém, o
valor da URV da data do efetivo pagamento, e não o valor da URV correspondente
ao último dia do mês de referência. Precedentes STJ.
4. A conversão equivocada efetuada pelo estado repercutiu no padrão básico de
remuneração do servidor, pois a sistemática adotada, qual seja, dividir o valor
nominal dos salários em cruzeiro real pelo valor equivalente em URV, tomando por
base o último dia do mês, gerou uma defasagem salarial aos servidores estaduais,
os quais, a despeito de perceberem seus vencimentos nos primeiros dias do mês
subseqüente, tinham seus salários calculados antes do término do mês de
referência, data a ser interpretada como de efetivo pagamento.
5. Incabível a compensação das perdas salariais ocorridas por ocasião da aplicação
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incorreta das regras de conversão da Lei 8.880/1994 com reajustes remuneratórios
concedidos posteriormente, porquanto possuem finalidade e natureza jurídica
distintas. Precedentes STJ.
6. Recurso conhecido e provido.

VOTO
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Inicialmente,

cumpre

ressaltar

que,

conforme

já

sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de
diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV,
em não havendo manifestação expressa da Administração Pública negando o
direito pleiteado, como no caso em tela, a prescrição atinge tão somente as
parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data do
ajuizamento da ação, já que referida relação é de trato sucessivo, se
renovando mês a mês, consoante preceitua a Súmula 85/STJ, nos seguintes
termos: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
qüinqüênio anterior à propositura da ação”.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. CONVERSÃO DOS
VENCIMENTOS EM URV. SÚMULA 85/STJ.
PRECEDENTES. 1. Conforme consignado na análise
monocrática, o Tribunal de origem reconheceu a
prescrição quinquenal, ao argumento de que o período
cuja cobrança está sendo efetuada refere-se ao lapso
anterior à edição da Lei Municipal n. 4.643, de 1995. 2.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça está disposto no sentido de que 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, conforme disposto na Súmula 85/STJ: "Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
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Pública figure como devedora, quando não tiver sido
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio
anterior à propositura da ação. Agravo regimental
improvido”. 1 (grifo nosso)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELA DE
TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 280/STF. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, nos
casos de pedido de diferenças salariais originadas da
conversão da URV, não há que falar em prescrição do
fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no
quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por
incidência do disposto na Súmula 85 deste Tribunal.
Precedentes: AgRg no REsp 1.224.761/MG, Rel.
Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe
24/3/2011; e AgRg no REsp 826.128/RN, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
12/4/2010. 2. A análise da ocorrência de aumento
superior às perdas decorrentes da conversão, concedido
por Decreto do Estado de Sergipe, ensejaria a análise
de legislação local, o que é inviável em sede de recurso
especial (Súmula n. 280 do STF). 3. Agravo regimental
não provido”.2

Ultrapassada essa fase, infere-se que não merece
prosperar o entendimento adotado pela sentença monocrática no sentido de
que a conversão da moeda cruzeiro real em URV no ano de 1994 não gerou
defasagem nos vencimentos da apelante, sob o fundamento de que referida
conversão fora baseada no último dia do mês de referência, com índice mais
benéfico do que aquele que seria aplicado se fosse considerada a data do
pagamento ocorrida no mês subseqüente. Senão vejamos.
Busca a apelante, professora concursada lotada na
Secretaria Estadual de Educação e Cultura desde 20/01/1994 (fls. 15 anexo
“proc3”), a recomposição remuneratória, sob a alegação de que a fórmula
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1294704/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 12/04/2013
2
STJ, AgRg no AREsp 142.663/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 23/05/2012.
1
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aplicada quando da conversão do cruzeiro real em Unidade Real de Valor –
URV, no ano de 1994, lhe gerou uma defasagem salarial.
Pois bem. A matéria posta em exame trata sobre a
recomposição dos vencimentos dos servidores públicos em decorrência da
conversão monetária ocorrida no ano de 1994, quando por força da Medida
Provisória n.º 434 de 27/02/1994 - que foi convertida na Lei 8.880/94 - foi
instituído o REAL como moeda padrão.

Consoante preceitua a supramencionada legislação, os
proventos dos servidores públicos - federais, estaduais e municipais deveriam ser convertidos da unidade monetária anterior (cruzeiro real) para
uma unidade referencial de valores (URV), até que fosse efetivamente
instituída a nova moeda, o REAL.

Assim, seguindo o mandamento legal, os vencimentos,
soldos e proventos de todos os servidores deveriam ser convertidos em URV,
cuja quantidade mensal deveria ser extraída da divisão do valor nominal,
vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de
1994, do salário obtido em cruzeiros reais pelo valor da URV do último dia
desses meses de competência, nos termos do art. 22 da Lei 8.880/943,
realizando-se, posteriormente, a média aritmética dos alusivos meses, a fim
de definir o valor final da URV.

No que tange à aplicação da Lei 8.880/94, já restou
sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores e no Supremo Tribunal
Federal que a conversão salarial propagada atinge os servidores públicos
federais, estaduais e municipais, porquanto as regras de conversão previstas
3

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança
e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de
1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e
fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses,
respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; II extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
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na mencionada lei, por tratar-se de norma de ordem pública, possui
aplicação geral e imediata, alcançando todos os servidores, indistintamente,
não merecendo guarida, portanto, a tese do Estado no sentido de que o
reajuste não atinge os servidores do executivo.

A posteriori, por ocasião do julgamento do Recurso
Repetitivo nº 1.101.726/SP4, ocorrido em 13/05/2009, o Superior Tribunal de
Justiça também sedimentou entendimento no sentido de que a conversão
dos vencimentos dos servidores que recebiam antes do término do mês
deveria seguir a sistemática apontada na Lei 8.880/94, adotando-se, porém,
o valor da URV da data do efetivo pagamento, e não o valor da URV
correspondente ao último dia do mês de referência.

Vejamos a jurisprudência sobre o tema:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI 8.880/1994.
CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV.
ÂMBITO MUNICIPAL. APLICABILIDADE. DATA DO
EFETIVO PAGAMENTO. MATÉRIA SUBMETIDA AO
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP
1.101.726/SP. 1. Por ocasião do julgamento do REsp
1.101.726/SP, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, foi firmado por este Superior Tribunal de
4

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se
nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido,
com a conseqüente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional,
aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do
recurso no que toca à alínea "a" do permissivo constitucional. 2. De acordo com entendimento firmado
por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos
critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos
de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da
competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos
vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data
do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por
lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por
isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009,
DJe 14/08/2009)
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Justiça, o entendimento de que é obrigatória a
observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios
previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão
em URV dos vencimentos de seus servidores,
considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da
Constituição Federal, é competência privativa da União
legislar sobre o sistema monetário e de medidas. 2. Na
hipótese dos autos, os servidores do Município de
Santos têm direito à conversão de seus vencimentos em
URV em 1º de março de 1994, adotando-se a URV da
data do efetivo pagamento nos meses de novembro de
1993 a fevereiro de 1994, de acordo com os critérios
estabelecidos na Lei 8.880/1994, com a apuração, em
liquidação de sentença, de eventual diferença de
valores a eles devida. 3. Reajustes determinados por
legislação superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o
condão de corrigir equívocos procedidos na conversão
dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ,
AgRg no REsp 764.377/SP, Rel. Ministro VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado
em 28/02/2012, DJe 12/03/2012.

“AGRAVOS
REGIMENTAIS
EM
RECURSO
ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI
8.880/94. APLICAÇÃO EM ÂMBITO MUNICIPAL.
MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. RESP 1.101.726/SP. PRESCRIÇÃO.
SÚMULA
85/STJ.
REAJUSTE
SALARIAL.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas ações
em que os servidores públicos pleiteiam diferenças
salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em
URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas
apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação. Súmula 85/STJ. 2. De acordo com
entendimento firmado por este Superior Tribunal de
Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº
8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos
e/ou proventos de seus servidores, considerando que,
nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é
da competência privativa da União legislar sobre o
sistema monetário. 3. Os servidores do Município de
Santos têm direito à conversão de seus vencimentos em
URV em 1º de março de 1994, adotando-se a URV da
data do efetivo pagamento nos meses de novembro de
1993 a fevereiro de 1994, de acordo com os critérios
estabelecidos na Lei nº 8.880/94, com a apuração, em
liquidação de sentença, de eventual diferença de
valores a eles devida. 4. Reajustes determinados por
legislação superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o
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condão de corrigir equívocos procedidos na conversão
dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa. 5.
Agravos regimentais improvidos”. (STJ, AgRg no REsp
105644/SP; Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA; j. em 22/02/2011)

“RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO
DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI Nº 8.880, de
1994. SERVIDOR DE MUNICÍPIO. O Superior
Tribunal de Justiça já decidiu em sede de recurso
repetitivo que todos os servidores públicos têm direito à
conversão dos seus vencimentos para a URV na data do
efetivo pagamento. Reclamação julgada procedente”.
(STJ, Rcl 14.017/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe
05/12/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI
8.880/94.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. 1. No julgamento do REsp 1.101.726/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, esta
Corte firmou entendimento no sentido de que "na
conversão dos vencimentos do ora recorrente deve ser
aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº
8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo
pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro
de 1994, ante o entendimento consolidado desta Corte
segundo o qual, para os servidores cujos vencimentos
eram pagos antes do último dia do mês, a data efetiva
do pagamento é que deve ter sido adotada para fins de
conversão, e não o último dia do mês." 2. A tese adotada
pelo acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte sobre o tema. 3. Agravo
regimental não provido”. (STJ, AgRg no REsp
1305112/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe
03/12/2013)

Com efeito, no caso em apreço, é fato público e notório independendo, portanto, de prova - que os servidores estaduais do executivo
do Estado do Tocantins recebem, como sempre receberam, sua remuneração
por volta dos primeiros dias do mês subseqüente, entretanto, o dia do
fechamento da folha de pagamento (dia do cálculo do salário) sempre ocorreu
por volta do dia 20 do mês de referência. Ocorre que o índice da URV
utilizado para a conversão dos servidores estaduais em tela foi o verificado
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no último dia útil do mês de competência, conforme confirmado pelo próprio
apelado em sede de contestação, quando se deveria ter considerado o
indexador da data em que calculada a remuneração, isto é, no dia 20. Daí
porque ocorreu a disparidade salarial, porquanto o valor da URV do último
dia do mês de referência não correspondia ao poder aquisitivo do salário
calculado no dia 20 antecedente.

Portanto, considerando a situação posta na lide,
vislumbra-se que o fato dos servidores estaduais terem recebido a
remuneração do mês de referência somente no início do mês seguinte, não
tem o condão de afastar a ocorrência da perda salarial, tendo em vista que
este valor efetivamente pago não teve como base de cálculo a URV do dia 20
do mês de competência, data de fechamento da folha salarial dos servidores
do Estado, mas sim no ultimo dia do referido mês, isto é, o salário do
servidor estadual não foi convertido pelo índice praticado na data em que
calculado, razão pela qual configurada a defasagem ensejadora do direito à
recomposição salarial, de sorte que a data do efetivo pagamento, nos moldes
do determinado pelo STJ, deve ser interpretada, na espécie, como sendo a
data em que se efetivou o cálculo, isto é, a data do fechamento da folha de
pagamento dos servidores.

Na esteira desse entendimento, já se manifestou essa
Corte Tocantinense:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RECOMPOSIÇÃO
SALARIAL.
CONVERSÃO
MONETÁRIA.
URV.
11,98%.
REDUÇÃO
REMUNERATÓRIA
CARACTERIZADA.
PAGAMENTO EM ATRASO NO MÊS SEGUINTE AO
DE REFERÊNCIA. DIREITO NÃO AFASTADO.
RECOMPOSIÇÃO NÃO SUJEITA À LIMITAÇÃO
TEMPORAL. PERDA REMUNERATÓRIA QUE NÃO
ALCANÇA
A
TOTALIDADE
DOS
CARGOS
ATUALMENTE EXISTENTES. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Consoante precedentes
do Superior Tribunal de Justiça - STJ, é obrigatório à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, a adoção das regras de conversão dos
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vencimentos e dos proventos em URV, instituídas pela
Lei nº 8.880/1994, a todos os servidores públicos. 2.
Conforme jurisprudência do STJ e do STF, a conversão
deve observar o valor da URV na data do efetivo
pagamento, e não a do último dia do mês, sob pena de
se impor uma perda salarial de 11,98% (onze vírgula
noventa e oito por cento), que deve ser corrigida, em
homenagem à garantia da irredutibilidade dos
vencimentos. 3. O pagamento em atraso efetivado no
mês seguinte ao de referência não afasta a conclusão
pela perda remuneratória sofrida, porquanto a
expressão “data do efetivo pagamento” deve ser
interpretada como sendo a data em que se efetivou o
cálculo do salário a ser pago ao servidor. 4. Uma vez
que encerram naturezas distintas, não há que se falar
em compensação entre a recomposição da diferença
verificada com a errônea conversão monetária e
eventuais reajustes salariais decorrentes de lei
posterior à época da mudança da moeda. 5. O direito à
reposição remuneratória aqui reconhecido somente
alcança os ocupantes de cargos existentes à época da
conversão equivocada (março de 1994), ou os ocupantes
de cargos que, ainda que criados posteriormente,
derivem diretamente de cargos então existentes,
derivação esta condicionada à similitude de atribuições,
o que deverá ser examinado em fase de liquidação.6.
Juros de mora, a partir da citação, em 6% ao ano até o
advento da Lei nº 11.960/09. A partir de 29/06/09,
aplica-se a nova redação conferida ao art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, pelo que incidem os juros aplicáveis à
caderneta de poupança. Correção monetária desde o
evento danoso, pelo IPCA, por ser o índice que melhor
reflete a inflação acumulada. Precedentes do STJ.7.
Apelo conhecido e parcialmente provido”. (TJTO, AP nº
50039773420138270000, Rel. Juíza Conv. Célia Regina
Regis, julgado em 16/10/2013)
“EMBARGOS

INFRINGENTES. RECOMPOSIÇÃO
DE ENCIMENTOS. LEI Nº 8.880/1994. UNIDADE
REAL DE VALOR - URV. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. REAJUSTE. COMPENSAÇÃO. LEI
SUPERVENIENTE. Os servidores do Poder Executivo
Estadual têm direito ao acréscimo da diferença
decorrente da conversão de seus vencimentos para a
Unidade Real de Valor - URV, nos ditames da Lei nº
8.880/1994, inclusive àqueles que ingressaram no
serviço público após a conversão dos vencimentos em
URV, devendo considerar-se, ainda, a data do efetivo
pagamento. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. Reajustes supervenientes à Lei no 8.880/94
não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na
conversão da moeda, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa, as quais não são
compensadas sem determinação específica”. (TJ/TO,
Embargos Infringentes n.º 5001633-17.2012.827.0000;
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Juiz Gilson Coelho Valadares, julgado em 17/04/2013).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA
CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV (LEI Nº
8.880/94) – VALORES DEVIDOS AOS SERVIDORES
PÚBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DE
TODAS AS ESFERAS DA ADMINISTRAÇÃO
INDEPENDENTE DE NÃO OCUPAREM O CARGO À
ÉPOCA – AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DAS
PERDAS
POR REAJUSTES
E AUMENTOS
POSTERIORES - PROCEDÊNCIA. São devidas aos
servidores públicos, efetivos ou comissionados, de todas
as esferas da Administração, as diferenças salariais de
11,98% ocorrida quando da conversão do cruzeiro real
em URV, disciplinada pela Lei 8.880/94, norma que
instituiu a unidade de valor concebida para servir de
padrão monetário até a superveniência da nova e atual
moeda, o real, coexistindo, até este evento, com a
moeda substituída (matéria pacificada no âmbito do
STF e do STJ). Resta pacificado que a desconsideração
da data do efetivo pagamento, mediante utilização da
data do último dia do mês anterior, produz perdas aos
servidores. Não afasta o direito o fato de o servidor
demandante não ocupar o cargo quando da edição da lei
de regência da conversão, vez que as diferenças se
atrelam ao cargo, e não ao seu ocupante. Os reajustes e
aumentos posteriores não têm o condão de afastar a
pertinência do pedido, posto que se tratam de
provimentos de essência e finalidade totalmente
distintos (precedência da Terceira Seção do STJ no
REsp 1.101.726/SP – Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura – DJ 13/12/2010). Recurso conhecido e provido”.
(TJTO, AP nº 5001120-15.2013.827.0000,
Eurípedes Lamounier, julgado em 01/10/2013).

Des.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO
MONETÁRIA. URV. 11,98%. DATA DE INGRESSO
NO CARGO. IRRELEVÂNCIA. APELO PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO
PROCEDENTE. 1. Consoante precedentes do Superior
Tribunal de Justiça - STJ, é obrigatória à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a adoção
das regras de conversão dos vencimentos e dos
proventos em URV, instituídas pela Lei nº 8.880/1994,
a todos os servidores públicos. 2. Em casos que tais, a
conversão deve observar o valor da URV na data do
efetivo pagamento, e não a do último dia do mês, o que
evidencia a diferença pleiteada de 11,98% (onze vírgula
noventa e oito por cento. 3. A recomposição das perdas
decorrentes da conversão monetária, ocorrida em 1994,
independe da data de ingresso do servidor nos quadros
da Administração Pública, já que a correção dos valores
é inerente ao cargo e não à pessoa do servidor público.
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4. Apelo provido para reformar a sentença monocrática,
julgando procedente o pedido inaugural”. (TJTO,
APELAÇÃO CÍVEL Nº50007836020128270000, Rel.
Juíza Conv. Célia Regina Regis, julgado em
25/06/2013).

Ainda que assim não o fosse, o Estado não se
desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor, nos moldes do que determina o art. 333, inciso II, do CPC, tendo
em vista que trouxe aos autos apenas a data em que os pagamentos eram
feitos à época da conversão (fls. 79/424), não havendo demonstrado, por sua
vez, que, no momento da conversão do padrão monetário, adotou-se como
indexador o valor em URV correspondente à data do efetivo pagamento, de
sorte que persistem as razões jurídicas no sentido da aplicação errônea do
critério de conversão do cruzeiro real para a URV.

Outrossim, não merece prosperar a questão aventada
pelo estado no sentido de que eventual prejuízo sofrido com relação à perda
salarial decorrente da conversão da moeda teria sido sanado por aumentos
sucessivos de vencimentos do servidor, porquanto referidos reajustes
salariais supervenientes à Lei 8.880/94 não tem o condão de corrigir
equívocos decorrentes da conversão da moeda. Sobre o tema a Corte
Superior sedimentou, no âmbito de recurso repetitivo, ser “incabível a

compensação das perdas salariais ocorridas por ocasião da aplicação
incorreta das regras de conversão da Lei 8.880/1994 com reajustes
remuneratórios concedidos posteriormente, em razão de possuírem
finalidade e natureza jurídica distintas”.5
Em recente decisão, na Reclamação nº 13.656 - SP
(2013/0225563-8), o Ministro Arnaldo Esteves Lima, ao determinar a
suspensão dos processos em trâmite nas turmas recursais dos juizados
especiais cíveis do Estado de São Paulo, nos quais tenha sido estabelecida
controvérsia semelhante – prescrição do fundo de direito dos processos
envolvendo URV, citando o AgRg no REsp 1.217.170/SP, da Relatoria do
STJ, AgRg no Ag 1333662/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 13/12/2010
5
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Ministro

Ari Pargendler, consignou expressamente que é firme a

jurisprudência daquela Corte, Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que “a Lei nº 8.880, de 1994, obriga os Estados e os Municípios, não sendo

compensáveis para os efeitos da conversão dos vencimentos e proventos em
URV os posteriores reajustes destes"6.
Em tempo, não se extrai dos autos que, quando da
reestruturação da carreira, houve previsão expressa no sentido de que
eventuais

reajustes

posteriores

ou

eventual

alteração

do

padrão

remuneratório seriam para recompor as perdas decorrentes da conversão de
cruzeiros reais para URV, não havendo como considerar a existência de
compensação de maneira implícita, razão pela qual não há que se falar em
limitação temporal para perdas porventura ocorrentes em decorrência da
conversão.

Dessa forma, consoante remansosa jurisprudência
pátria, a servidora em tela faz jus à diferença incidente sobre suas
remunerações por ocasião da conversão de cruzeiros reais em URV, tendo
em vista que devidamente demonstrada a perda salarial sofrida em ofensa
ao princípio da irredutibilidade de salários.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do
apelo, para reformar a sentença atacada e condenar o Estado do Tocantins a
efetuar a reposição salarial decorrente da URV à parte apelante, respeitada
a prescrição qüinqüenal contada da data da propositura da ação (Súmula 85
STJ), com valores apurados em liquidação de sentença e incidência da
correção monetária a partir do evento danoso e juros moratórios de 6% ao
ano contados a partir da citação.
Condeno

ainda

a

Fazenda

Pública

Estadual

ao

pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$
2.000,00 (dois mil reais), segundo os parâmetros preconizados nos §§ 3º e 4º,
6

- STJ – Reclamação 13.656 - SP (2013/0225563-8) – Decisão de 07/08/2013.

APELAÇÃO 5008452-33.2013.827.0000 - VOTO - FLS. 13 de 13.
________________________________________________

do art. 20, do CPC.
É como voto.
Palmas – TO, em 12 de maio de 2014.
Assinado de forma digital por Adelina Maria Gurak
Data: 12/05/2014 19:39:09
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO
DA MOEDA CRUZEIRO REAL EM URV. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO,
SÚMULA 85 STJ. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA LEI 8.880/94 AOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. PERDA
REMUNERATÓRIA CONFIGURADA. PAGAMENTO NO MÊS SEGUINTE AO
MÊS DE REFERÊNCIA. DIREITO NÃO AFASTADO.
1. O direito à reposição salarial decorrente da conversão do cruzeiro real para a
URV – Unidade Real de Valor configura-se como uma relação de trato sucessivo, a
teor do enunciado da Súmula nº 85 do STJ, de forma que a prescrição atinge tão
somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
Precedentes STJ.
2. As regras de conversão dos vencimentos e dos proventos em URV, instituídas
pela Lei nº 8.880/1994, aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles
federais, estaduais, distritais ou municipais.
3. A conversão dos vencimentos dos servidores que recebem antes do término do
mês deve seguir a sistemática apontada na Lei 8.880/94, adotando-se, porém, o
valor da URV da data do efetivo pagamento, e não o valor da URV correspondente
ao último dia do mês de referência. Precedentes STJ.
4. A conversão equivocada efetuada pelo estado repercutiu no padrão básico de
remuneração do servidor, pois a sistemática adotada, qual seja, dividir o valor
nominal dos salários em cruzeiro real pelo valor equivalente em URV, tomando por
base o último dia do mês, gerou uma defasagem salarial aos servidores estaduais,
os quais, a despeito de perceberem seus vencimentos nos primeiros dias do mês
subseqüente, tinham seus salários calculados antes do término do mês de
referência, data a ser interpretada como de efetivo pagamento.

5. Incabível a compensação das perdas salariais ocorridas por ocasião da aplicação
incorreta das regras de conversão da Lei 8.880/1994 com reajustes remuneratórios
concedidos posteriormente, porquanto possuem finalidade e natureza jurídica
distintas. Precedentes STJ.
6. Recurso conhecido e provido.
ACORDÃO: Sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eurípedes
Lamounier, Presidente, na 02ª Sessão Extraordinária, do dia 12.05.2014, a 1ª
Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível, POR UNANIMIDADE, votou pelo
conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença atacada e

condenar o Estado do Tocantins a efetuar a reposição salarial decorrente da
URV à parte apelante, respeitada a prescrição qüinqüenal contada da data
da propositura da ação (Súmula 85 STJ), com valores apurados em
liquidação de sentença e incidência da correção monetária a partir do evento
danoso e juros moratórios de 6% ao ano contados a partir da citação.
Condeno ainda a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
segundo os parâmetros preconizados nos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC.
VOTARAM: Juíza Adelina Gurak – Juiz Certo, Relatora para acórdão, Juíza Célia
Regina Régis e a Juíza Maysa Vendramini Rosal. O Exmo. Sr. Juiz Helvécio de
Brito Maia Neto deixou de votar por motivo de ausência justificada. Compareceu
representando a Procuradoria Geral de Justiça a Exma. Dra. Jacqueline Borges
Silva Tomaz.
Palmas – TO, em 19 de maio de 2014.
Assinado de forma digital por Adelina Maria Gurak
Data: 19/05/2014 09:50:47
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Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

MARCO

ANTHONY

STEVESON

VILLAS

BOAS

Desembargador Relator da Apelação Cível em apreço, em tramite perante este Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins.

Apelação Cível n.º:

5008443-71.2013.827.0000

SINDIFISCAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins, já qualificado
nos autos em exame, por intermédio de seus Advogados, vem à digna presença de Vossa
Excelência informar que pretendem produzir sustentação oral por ocasião do julgamento do
feito, pelo que requer o deferimento no momento oportuno.

É o que requer. Palmas, 04 de junho de 2014.

Rodrigo Coelho
OAB-TO 1931
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CERTIDÃO
Certifico que o presente feito, constante da pauta nº 17/2014, foi
retirado de julgamento na 17ª Sessão Ordinária Judicial, realizada
em 04/06/2014, ficando incluído na pauta da sessão seguinte
(conforme art. 92, § 1º, RI-TJ/TO). Para constar, lavro o presente
termo.
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ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO
REFERENTE: AÇÃO COMINATÓRIA C.C. AÇÃO DE COBRANÇA No 500049867.2008.827.2729, DA 4ª VARA DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS
APELANTE: SINDISFISCAL – SINDICATO DOS AUDITÓRIOS FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS
ADVOGADOS: FLÁVIA GOMES DOS SANTOS, RODRIGO OTÁVIO COELHO
SOARES, E ROBERTO LACERDA CABRAL
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR DO ESTADO: ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS

EXTRATO DE ATA
17ª Sessão Ordinária

3ª TURMA JULGADORA

04/06/2014

DECISÃO PROFERIDA
Sessão do dia 04/06/2014: Feito retirado de julgamento ante a
ausência justificada do Exmo. Sr. Des. MARCO VILLAS BOAS –
Relator.

REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA:
MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA

Orfila Leite Fernandes
Secretária da 2ª Câmara Cível
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CERTIDÃO

Certifico que o presente feito, constante da Pauta nº 18/2014, foi retirado de julgamento na 18ª Sessão
Ordinária Judicial, realizada em 11/06/2014, COM VISTA ao Exmo. Sr. Desembargador RONALDO
EURÍPEDES – Revisor. Para constar, lavro o presente termo.
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ESTADO DO TOCANTINS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador MARCO VILLAS BOAS

APELAÇÃO No 5008443-71.2013.827.0000
ORIGEM:
REFERENTE:

COMARCA DE PALMAS-TO
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. AÇÃO DE COBRANÇA No 500049867.2008.827.2729 - 4ª VARA DAS FAZENDAS E REGISTROS
PÚBLICOS
APELANTE:
SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS
APELADO:
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL
RELATOR:
Des. MARCO VILLAS BOAS

VOTO
Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta pelo SINDICATO
DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS SINDIFISCAL, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara das Fazendas e
Registros Públicos da Comarca de Palmas-TO, nos autos da ação ordinária em epígrafe,
movida em desfavor do ESTADO DO TOCANTINS.
Na ação de origem, afirma o apelante que a Medida Provisória no 434, de
27 de fevereiro de 1994, criou o Programa de Estabilização Econômica, instituindo a
Unidade Real de Valor (URV) que, juntamente com o Cruzeiro Real, passaram a integrar o
Sistema Monetário Nacional.
Assevera que o ESTADO, ora apelado, adotou a URV do último dia do
mês, e que devido a isso, o salário dos servidores foi convertido de forma errônea,
causando-lhes prejuízo real de 11,98%.
Ao final, requereu a condenação do ESTADO ao pagamento da quantia
relativa à diferença salarial no percentual de 11,98%, referentes aos cinco anos anteriores
ao ajuizamento da ação, bem como a incorporação definitiva nos vencimentos da diferença
pleiteada.
O Magistrado a quo afastou a prescrição da pretensão do autor e julgou
improcedentes os pedidos por entender que os servidores não sofreram perda ou redução
em seus vencimentos, vez que teve a conversão de cruzeiro real para URV baseada no
último dia do mês de referência, com índice mais benéfico do que aquele que seria
aplicado caso considerada a data do pagamento no mês subsequente. Salientou que a perda
AP 5008443-71
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somente atinge os servidores que recebiam seus salários dentro do mês de referência,
hipótese que não se amolda ao caso em questão.
Condenou ainda o apelante ao pagamento das custas e honorários de
sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
No apelo, o sucumbente rebate os argumentos lançados na sentença.
Aduz preliminarmente, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em
razão da juntada de documentos após a prolação e a publicação da sentença.
No mérito, assegura que o ESTADO aplicou como parâmetro para a
conversão dos valores do Cruzeiro Real em URV os dados referentes ao último dia do mês,
quando na verdade deveria ter tomado por base o dia do efetivo pagamento.
Enfatiza que o Magistrado ignorou as provas carreadas aos autos,
especialmente aquelas que demonstram que o pagamento dos servidores, substituídos
processualmente pelo Sindicato, ocorria por volta do dia 10 de cada mês, sendo que a folha
de pagamento era encerrada até o dia 20. Pontua não ser plausível aceitar que os servidores
integrantes da Magistratura, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Assembleia
Legislativa tenham recebido as diferenças relativas a URV sem que este direito seja
reconhecido aos demais colaboradores, uma vez que o pagamento de todas estas esferas
públicas era realizado na mesma data.
Pede ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à Vara de
origem para permitir que o apelante possa exercer o contraditório e ampla defesa, ou,
alternativamente a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento da quantia
relativa à diferença dos valores salariais pagos a menor no percentual de 11,98%,
referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Instada a se manifestar, a Cúpula Ministerial opinou pela rejeição da
preliminar arguida pelo apelante, e pelo provimento do apelo, para que seja reformada a
sentença de primeira instância, reconhecendo o direito dos servidores de ressarcimento em
virtude de redução dos vencimentos, decorrente da conversão da moeda – de Cruzeiro Real
para URV - Unidade Real de Valor.
O apelante arguiu, em preliminar, a nulidade da decisão face à juntada de
documentos após a prolação e a publicação da sentença, o que violaria os Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa.
AP 5008443-71
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É defeso a produção de provas após a prolação da sentença, sem que
esteja prevista nas hipóteses legais, sob pena de subverter o procedimento, pois
impossibilita o adversário o exercício do contraditório.
No entanto, no presente caso, os documentos anexados não serviram para
embasar a decisão, em nada influenciando o convencimento do Magistrado. Destarte,
rejeito a preliminar aventada.
São inúmeras as ações das que ora se examina que têm sido objeto de
constantes indagações junto ao Poder Judiciário, no sentido de que seja aplicado ao
servidor estadual, integrante do Poder Executivo, o mesmo reajuste e a mesma forma de
calcular a remuneração com base no novo padrão monetário instituído pela Lei Federal no
8.880, de 1994.
Dito isso, recordo que a Lei no 8.880, de 1994, regulamentou a Programa
de Estabilização Econômica, fazendo surgir a Unidade Real de Valor.
Cediço ainda que a referida norma, em seu art. 22, procurou garantir a
manutenção do padrão vencimental dos cargos da Administração Pública, seja ela Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal, a fim de evitar eventual repercussão negativa na esfera
patrimonial dos servidores, em virtude da inflação oscilante que atingia a economia
brasileira à época, o que ocasionava perdas no poder aquisitivo dos salários dos servidores.
O art. 22 da referida norma, assim dispõe:
“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das
tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos
civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994,
considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da
Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal,
vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro
de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último
dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média
aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.”
Há muito, o Supremo Tribunal Federal, assim como o Superior Tribunal
de Justiça, firmaram entendimento de que a expressão “independentemente da data do
AP 5008443-71
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pagamento” deve ser interpretada em consonância com o artigo 168 da Constituição
Federal, sob pena de recair prejuízos aos servidores cujos salários de março de 1994 foram
calculados em data anterior ao último dia desse mês, pois conduziria a um decréscimo
salarial incompatível com a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista pela
Constituição Federal (art. 37, XV).
Inobstante a referida norma, o ESTADO DO TOCANTINS editou a Lei
no 691, de 1994, que procurava ajustar a política salarial estadual à conversão de salários
em URV;

a fim de recompor defasagem salarial das tabelas dos vencimentos dos

servidores do Poder Executivo.
Do exame do art. 22, I, da citada lei federal combinado com o artigo 1 o, I,
da Lei Estadual no 691, de 1994, constato que ambas estabeleceram que a conversão para a
URV deveria ocorrer no último dia do mês de referência e não nas datas em que foram
efetivados os pagamentos.
Por certo que em razão da prevalência da União para editar normas gerais
e, cuidando da Lei Federal no 8.080, de 1994 de norma geral que instituiu a URV, a Lei
Estadual no 691, de 1994, deveria ser afastada naquilo em que fosse incompatível.
Inobstante, inexistindo arguição de inconstitucionalidade da lei estadual,
a controvérsia deve ser dirimida consoante as regras de conversão de ambas as leis, que
conforme acima explanado, estabeleceram regras idênticas.
Conforme visto, busca o apelante, a recomposição de 11,98% à
remuneração dos servidores, sob a alegação de que a fórmula aplicada quando da
conversão do cruzeiro real em Unidade Real de Valor – URV, no ano de 1994, gerou uma
defasagem salarial.
Certamente que para aqueles servidores que tinham seus salários
calculados no dia 20 de cada mês, não poderia ser utilizado com base da URV, o dia 31 de
março, pois, logicamente, acarretaria um decréscimo vencimental, em virtude do valor da
URV do dia 31 de março de 1994 não corresponder ao poder aquisitivo do salário
calculado no dia 20. Por esse motivo é que a URV variava diariamente, justamente para
acompanhar a inflação e impedir reduções salariais.
A apelante afirmou que seu pagamento geralmente era realizado por
volta do dia 10 de cada mês, sendo que a folha era encerrada até o dia 20, anterior a data do
AP 5008443-71
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efetivo pagamento. Ou seja, em que pese o pagamento tenha ocorrido no mês seguinte ao
de referência, cediço é que o salário era calculado no dia 20 de cada mês.
Assim, resta caracterizado o prejuízo experimentado pelos servidores da
categoria, bem como a incoerência na conversão ocorrida, em virtude do salário não ter
sido convertido pelo índice praticado na data em que foi calculado.
Contudo, o Estado assegura não ter havido redução remuneratória
relativamente ao servidores do fisco, afirmando que eventual prejuízo com relação a perda
salarial, teria sido sanado por inúmeros aumentos de vencimentos, que se deram desde
1994 até a presente data, em especial a Leis Estaduais nos 1.208, de 2001, que instituiu o
subsídio como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco e 1.609, de 2005, que
dispôs sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios do Auditor Fiscal da Receita
Estadual – PCCS, inclusive com a extinção dos cargos de Agentes de Fiscalização e
Arrecadação e o de Auditor de Rendas, os quais passaram a ocupar o cargo de Auditor
Fiscal da Receita Estadual.
Assegura que mesmo na eventualidade de ter ocorrido perdas, as mesmas
teriam sido recompostas com as mudanças operadas no padrão vencimental, pois as
referidas normas implantaram novo padrão remuneratório, dissociado do passado,
inclusive publicando nova tabela.
Defende que as leis estaduais que alteraram a remuneração dos
servidores, não tomaram por base o vencimento anterior, ou seja, não foi concedido
aumento em percentual, foram estabelecidos novos padrões remuneratórios, fixados em
valor nominal de acordo com o cargo.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (repercussão geral reconhecida (em julgamento ocorrido no dia 26/9/2013, ATA no 28, de 26/9/2013. DJE no 197,
divulgado em 4/10/2013) e Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes,
passaram a entender que o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão
pode deixar de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da
remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Nesse sentido:
“(...) 3. Embora seja vedada a compensação de perdas salariais
resultantes

da

conversão

equivocada

em

URV

com

reajustes

determinados por leis supervenientes, admite-se a limitação temporal das
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diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do
salário em URV, determinada pela Lei 8.880/90, em decorrência de
posterior reestruturação remuneratória dos servidores. Precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 11.902/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
Segunda Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013). Grifei.
“(...) Esta Corte assentou compreensão de que, embora não seja possível
compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com
reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação
temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos
decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos
autos, o Tribunal de origem decidiu sobre o termo final do pagamento
com base nas provas dos autos e na Lei Estadual 16.190/2006, e, assim, o
exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra nos
óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial"). 3 (...)”. . (Recurso Especial
Repetitivo 1.205.946/SP, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe
2/2/2012) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg
no AREsp 289.699/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira
Turma, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013). Grifei.
Na mesma linha desse entendimento, os Tribunais Pátrios vem se
manifestando. Veja-se:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PLANO REAL. REGRAS DE CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS. CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE
VALOR.. PERDA REMUNERATÓRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI QUE REESTRUTURA A
CARREIRA. INCIDÊNCIA. - A perda salarial advinda da conversão dos
salários pela URV tem limitação temporal diante de lei que reestrutura a
carreira a que pertence o servidor, no caso, a Lei Delegada nº 43/2000.”
(TJ/MG, Agravo Interno Cv 1.0024.11.195501-9/003, Relator(a): Des.(a)
AP 5008443-71
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ALBERTO VILAS BOAS , 1ª Câmara Cível, julgamento em
29/10/2013, publicação da súmula em 06/11/2013).
“(...) "'A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos
proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas
com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver
ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo
regime jurídico remuneratório. Nesse sentido: AgRg no AREsp
40.081/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe
16/11/11' (AgRgREsp n. 1.253.715, Min. Arnaldo Esteves Lima)". "Em
relação aos 'profissionais do Sistema de Segurança Pública da Secretaria
de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão', que compreende
os Oficiais da Polícia Militar, a Lei Complementar n. 254, de 15.12.2003,
estabeleceu nova 'TABELA DE VENCIMENTO E SOLDO'. Também
essa lei constitui termo inicial da prescrição da pretensão de haver
eventuais perdas salariais decorrentes da conversão dos valores dos
vencimentos dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina de
cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV) (...)”. (TJSC,
Apelação Cível n. 2012.028318-2, da Capital, rel. Des. JORGE LUIZ DE
BORBA, j. 30-07-2013). Grifei.
Em que pese ter me posicionado anteriormente em sentido diverso, filiome a tese de que reestruturações de cargos e salários podem, sim, dependendo do caso,
representar compensação de eventuais perdas remuneratórias sofridas por ocasião da
conversão da moeda.
Assim sendo, embora reconheça o direito à recomposição, no presente
caso há de se estabelecer um termo final para o seu pagamento, situação ocorrida com a
edição da Lei Estadual no 1.208, de 2001 (com vigência a partir de 1o de maio de 2001), a
qual instituiu o subsídio como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco,
reestruturando a carreira e fixando novos padrões remuneratórios.
Da análise da Lei Estadual supra, verifica-se ter sido implantando
naquela ocasião novo padrão remuneratório, com publicação de nova tabela.
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Assim sendo, com a fixação de novos padrões remuneratórios,
independentes dos anteriores, não existem perdas salariais passíveis de compensação, a
partir de sua vigência.
Dito de outro modo, os profissionais da categoria mencionada somente
receberam vencimentos baseados na conversão de cruzeiros em unidades reais de valor
(URVs), da Lei Estadual no 691, de 1994 (tratou da URV em nível Estadual) até a vigência
da Lei Estadual no 1.208, de 2001, ou seja, até 1o de maio de 2001 (data que entrou em
vigor a referida lei). Depois, passou a vigorar o novo plano de vencimentos, não atingido
pela prévia conversão.
Decorrência disso, é que a prescrição antes considerada de trato
sucessivo passou a ser de fundo de direito, em razão do estabelecimento de um termo que
corrigiu a ilegalidade até então existente, cabendo aos servidores, a partir de tal marco,
solicitar a restituição dos valores atrasados.
Embora a conversão da URV tenha ocasionado perda nos vencimentos
dos servidores, encontra-se prescrita a cobrança, em razão de a ação ter sido proposta
somente em 5/11/2008, ou seja, mais de cinco anos após o início da data de vigência Lei
Estadual no 1.208, de 2001, ou seja, até 1 o de maio de 2001.
Posto isso, dou provimento ao presente recurso para reconhecer as perdas
salariais, porém, de ofício, considerar a cobrança prescrita, em razão da incidência
limitativa temporal em 1 o de maio de 2001, data de início de vigência da Lei Estadual no
1.208, de 2001.
É como voto.
Palmas-TO, 11 de junho de 2014.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator
LL

AP 5008443-71
Signature Not Verified
Assinado por: Marco Anthony Steveson Villas Boas:23376
Data: 2014.06.12 12:37:38
Selo Emitido por: Tribunal de Justiça do Tocantins
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APELANTE: SINDISFISCAL – SINDICATO DOS AUDITÓRIOS FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS
ADVOGADOS: FLÁVIA GOMES DOS SANTOS, RODRIGO OTÁVIO COELHO
SOARES, E ROBERTO LACERDA CABRAL
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR DO ESTADO: ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS
COM VISTA: Desembargador RONALDO EURÍPEDES

EXTRATO DE ATA
18ª Sessão Ordinária

3ª TURMA JULGADORA

11/06/2014

DECISÃO PROFERIDA
Sessão do dia 11/06/2014: Feito retirado de julgamento COM
VISTA ao Exmo. Sr. Des. RONALDO EURÍPEDES – Revisor. O Exmo.
Sr. Des. MARCO VILLAS BOAS – Relator DEU PROVIMENTO ao recurso.
O Exmo. Sr. Des. DANIEL NEGRY – Vogal, optou em aguardar o voto
-vista. Ausência justificada da Exma. Srª. Juíza. ADELINA GURAK
– Vogal. Ausência momentânea do Exmo. Sr. Des. MOURA FILHO –
Vogal. Sustentação Oral do Dr. Rodrigo Otávio Coelho Soares OAB/TO no 1931, pelo apelante.
Sessão do dia 04/06/2014: Feito retirado de julgamento ante a
ausência justificada do Exmo. Sr. Des. MARCO VILLAS BOAS –
Relator.

REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA:
MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA
Orfila Leite Fernandes
Secretária da 2ª Câmara Cível
Assinado de forma digital por ORFILA LEITE FERNANDES
Data: 12/06/2014 09:18:17
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PODER JUDICIÁRIO
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APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008443-71.2013.827.0000
ORIGEM
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SINDISFISCAL – SINDICATO DOS AUDITÓRIOS FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL DO TOCANTINS
ADVOGADOS FLÁVIA GOMES DOS SANTOS, RODRIGO OTÁVIO COELHO SOARES, E
ROBERTO LACERDA CABRAL
APELADO
ESTADO DO TOCANTINS
PROC.EST.
ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES
PROC.JUST. ELAINE MARCIANO PIRES
RELATOR
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
COM VISTA
Desembargador RONALDO EURÍPEDES

DESPACHO

Retornem os autos a Julgamento.

Palmas-TO, 24 de Junho de 2014.

Desembargador RONALDO EURÍPEDES
C/ Vista
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Assinado por: RONALDO EURIPEDES DE SOUZA:353110
Data: 2014.06.25 12:16:05
Selo Emitido por: Tribunal de Justiça do Tocantins
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retirado na 19ª Sessão Ordinária Judicial, realizada em 18/06/2014. Para constar, lavro o presente termo.
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APELANTE: SINDISFISCAL – SINDICATO DOS AUDITÓRIOS FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS
ADVOGADOS: FLÁVIA GOMES DOS SANTOS, RODRIGO OTÁVIO COELHO
SOARES, E ROBERTO LACERDA CABRAL
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR DO ESTADO: ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Juiz Certo
COM VISTA: Desembargador RONALDO EURÍPEDES – Revisor

EXTRATO DE ATA
19ª Sessão Ordinária

3ª TURMA JULGADORA

18/06/2014

DECISÃO PROFERIDA
Sessão do dia 18/06/2014: Feito retirado de julgamento
VISTA ao Exmo. Sr. Des. RONALDO EURÍPEDES – Revisor.

COM

Sessão do dia 11/06/2014: Feito retirado de julgamento COM
VISTA ao Exmo. Sr. Des. RONALDO EURÍPEDES – Revisor. O Exmo.
Sr. Des. MARCO VILLAS BOAS – Relator DEU PROVIMENTO ao recurso.
O Exmo. Sr. Des. DANIEL NEGRY – Vogal, optou em aguardar o voto
-vista. Ausência justificada da Exma. Srª. Juíza. ADELINA GURAK
– Vogal. Ausência momentânea do Exmo. Sr. Des. MOURA FILHO –
Vogal. Sustentação Oral do Dr. Rodrigo Otávio Coelho Soares OAB/TO no 1931, pelo apelante.
Sessão do dia 04/06/2014: Feito retirado de julgamento ante a
ausência justificada do Exmo. Sr. Des. MARCO VILLAS BOAS –
Relator.
REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA:
MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA

Orfila Leite Fernandes
Secretária da 2ª Câmara Cível
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APELANTE: SINDISFISCAL – SINDICATO DOS AUDITÓRIOS FISCAIS DA
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ADVOGADOS: FLÁVIA GOMES DOS SANTOS, RODRIGO OTÁVIO COELHO
SOARES, E ROBERTO LACERDA CABRAL
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS
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PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Juiz Certo

EXTRATO DE ATA
20ª Sessão Ordinária

3ª TURMA JULGADORA

25/06/2014

DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador
RONALDO EURÍPEDES, a 3ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por
unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do
relator.
Votaram com o relator:
Exmo. Sr. Des. RONALDO EURÍPEDES – Revisor.
Exma. Sr. Des. DANIEL NEGRY – Vogal.
Ausência justificada da Exma. Sra. Juíza ADELINA GURAK – Vogal
na sessão do dia 11/06/2014.
Sustentação Oral do Dr. Rodrigo Otávio Coelho Soares -OAB/TO no
1931, pelo apelante.
REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA:
ALCIR RAINERI FILHO
Orfila Leite Fernandes
Secretária da 2ª Câmara Cível
Assinado de forma digital por ORFILA LEITE FERNANDES
Data: 26/06/2014 10:23:37
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ESTADO DO TOCANTINS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador MARCO VILLAS BOAS

APELAÇÃO No 5008443-71.2013.827.0000
ORIGEM:
REFERENTE:

COMARCA DE PALMAS-TO
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. AÇÃO DE COBRANÇA No 500049867.2008.827.2729 - 4ª VARA DAS FAZENDAS E REGISTROS
PÚBLICOS
APELANTE:
SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS
APELADO:
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL
RELATOR:
Des. MARCO VILLAS BOAS

EMENTA
APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. LEI No 8.880,
DE 1994. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que as
diferenças remuneratórias decorrentes da errônea conversão dos
proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas
com reajustes posteriores, ficam limitadas à data da implementação da
nova lei que reestrutura e institui um novo regime jurídico remuneratório.
Conquanto a conversão da URV tenha ocasionado perda nos vencimentos
dos servidores, há de se estabelecer um termo final para o seu
pagamento, situação ocorrida em 1 o de maio de 2001, data de início de
vigência da Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como
modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco, reestruturando a
carreira e fixando novos padrões remuneratórios.
Encontra-se prescrita a cobrança das pretensões referentes às perdas
salariais decorrentes da conversão dos vencimentos dos servidores de
cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), em razão de a ação ter
sido proposta somente em 5/11/2008, ou seja, mais de cinco anos após o
início da data de vigência Lei Estadual no 1.208, de 2001 (1 o de maio de
2001).
AP 5008443-71
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ESTADO DO TOCANTINS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador MARCO VILLAS BOAS

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação no 500844371.2013.827.0000, em que figuram como Apelante SINDIFISCAL-Sindicato dos
Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins e Apelado o Estado do Tocantins-TO.
Sob a Presidência do Exmo. Sr. Desembargador RONALDO
EURÍPEDES, a 3ª Turma da 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade
de votos, deu provimento ao presente recurso para reconhecer as perdas salariais, porém,
de ofício, considerar a cobrança prescrita, em razão da incidência limitativa temporal em 1o
de maio de 2001, data de início da vigência da Lei Estadual no 1.208, de 2001, nos termos
do voto do Relator, lido na assentada de julgamento e que deste passa a fazer parte.
Votaram, com o Relator, os Exmos. Srs. Desembargadores RONALDO
EURÍPEDES-Revisor e DANIEL NEGRY-Vogal.
Ausência justificada da Exma. Sra. Juíza ADELINA GURAK-Vogal, na
sessão do dia 11/6/2014.
Sustentação oral do Dr. Rodrigo Otávio Coelho Soares-OAB/TO no
1931, pelo apelante.
Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Exmo. Sr. ALCIR
RAINERI FILHO.
Palmas-TO, 25 de junho de 2014.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator

LL
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Assinado de forma digital por Marco Anthony Steveson Villas
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CERTIDÃO DE REGISTRO E-PROC

Certifico que, nesta data, registrei e disponibilizei o inteiro teor do acórdão (relatório/voto/acórdão) dos
Eventos 17, 28 e 38 da AP 5008443-71.2013.827.0000, no site www.tjto.jus.br (link “Jurisprudência”). O
referido é verdade e dou fé. Palmas – TO, 14 de julho de 2014.

Milena Ribeiro Pereira
EST./MAT: 0032014
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator da Apelação Cível n.º 5008443-71.2013.827.0000,
em tramite perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Apelação Cível n.º: 5008443-71.2013.827.0000
Apelante:

SINDIFISCAL – Sind. dos Auditores Fiscais da Receita Est. do Tocantins

Apelado:

Estado do Tocantins

SINDIFISCAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins, já qualificado nos
autos em epígrafe, por intermédio de seu Advogado, tendo tomado conhecimento do VOTO
(evento n.º 28) e do ACÓRDÃO (evento n.º 38) que deram provimento ao apelo, no sentido de
julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo, entretanto, a prescrição da cobrança em
razão da entrada em vigor da Lei Estadual n.º 1.208/01, vem à presença de Vossa Excelência
para apresentar
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelo que passa a expor e requerer:
1.

A ementa do acórdão embargado tem a seguinte dicção:

1

SUBSÍDIO INSTITUIDO PELA LEI N.º 1.208/01 NÃO INCORPOROU PERCENTUAL DA URV
2.

Ao reconhecer a entrada em vigência da Lei n.º 1.208/01 como limite para eventual

cobrança a título de diferença oriunda da conversão da URV, o acórdão, bem como seu voto
condutor, permaneceram omissos por não analisar de forma pormenorizada o inteiro teor da Lei
n.º 1.208/01, bem como seus reflexos remuneratórios, sendo nesta última situação contraditório.
3.

Primeiramente é necessário esclarecer que a Lei n.º 1.208/01 em momento algum

incorpora qualquer vantagem inerente as diferenças e percentuais que são objetos da
demanda em apreço. Senão vejamos o que assegurou o seu art. 2º:

4.

De plano, podemos observar que as diferenças advindas da conversão que é objeto

desta demanda e que restou amplamente conhecida como o percentual de 11,98% (URV) não
foi objeto de nenhuma das hipóteses de incorporação previstas na Lei n.º 1.208/01, sendo
necessário o provimento destes embargos para que este Tribunal possa suprir a omissão
apontada.
INEXISTÊNCIA DE RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA QUE ABARCASSE O PERCENTUAL DE 11,98%
5.

Não obstante a clareza das verbas e eventuais vantagens que foram incorporadas pela

Lei n.º 1.208/01 entende o Embargante que o acórdão também é omisso e contraditório posto
2

que ao considerar a Lei n.º 1.208/01 como sendo a responsável pela incorporação do
percentual referente à conversão da URV, não analisou o resultado financeiro da entrada em
vigor da mencionada norma.
6.

Embora o Embargante entenda que esta matéria deveria ser tratada apenas em eventual

processo de liquidação, como ressaltou o STF no julgamento do RE 561.836 (repercussão geral),
com o reconhecimento de ofício de eventual prescrição, torna forçoso o debate neste sentido.
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DO FISCO QUE ERA DE R$ 1.580,24 FOI PARA R$ 1.656,00
7.

Pois bem, nos termos do entendimento apresentado pelo STF, a possibilidade de

incorporação da URV não ocorreria diante de uma simples restruturação da carreira, sendo
necessário um RESULTADO FINANCEIRO, o que no caso em tela, não ocorreu.
8.

Apenas para exemplificar, destaca-se a remuneração do Agente do Fisco JOÃO BEZERRA

LIMA, matrícula n.º 189.685-7, que até abril de 2001 recebia um total de vencimentos de R$
1.580,24, passando a partir de maio de 2001 (em razão da Lei n.º 1.208/01) a receber um total de
vencimentos de R$ 1.656,00 (subsídio).

9.

Além de EXPRESSAMENTE NÃO INCORPORAR eventuais diferenças originadas na conversão

da URV, a Lei n.º 1.208/01 implementou o subsídio de maneira linear para todos os Agentes do
Fisco, alterando o total de vencimentos de R$ 1.580,24 para R$ 1.656,00.
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10.

Esta alteração financeira representou um acréscimo de 4,8%, que não era suficiente nem

mesmo para recompor os prejuízos inflacionários do período, acumulados em 7,67%, numa
demonstração clara de que o reajuste concedido na implementação do subsídio, além de não
incorporar eventual diferença da URV, sequer foi capaz de atender ao comando do art. 37,
inciso X, da Constituição Federal, previsto desde a Emenda Constitucional n.º 19 de 04/06/1998,
para assegurar a revisão geral anual. Note-se:

“...Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso, ASSEGURADA REVISÃO GERAL ANUAL, sempre na
mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998) (grifo nosso)
DIREFENÇA ENTRE RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA
11.

Como bem anotado nas longas laudas do acórdão proferido pelo Ministro LUIZ FUX (RE n.º

561.836) restou claro que a possibilidade de eventual incorporação do percentual originado na
conversão da URV deveria ocorrer nas situações de RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA, ou seja, em
alterações de remuneração que implicassem em RESULTADO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR, o
que efetivamente, não foi o caso da Lei n.º 1.208/01. Note-se a parte final do Voto do Ilustre
Ministro:

4

NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UM “PLUS” – GANHO NA REMUNERAÇÃO
12.

Durante o julgamento do RE n.º 561.836 o Ministro MARCO AURÉRLIO, foi claro ao AFASTAR

A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. Note-se:

13.

Em seguida o Ministro MARCO AURÉLIO assegura que a restruturação da carreira só

poderia incorporar eventuais diferenças no caso do SURGIMENTO DE VALORES ABSOLUTOS.
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14.

A RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA tem como pressuposto a implementação de um ganho

remuneratório para que esta condição, possa incorporar diferenças pré-existentes, incluindo os
percentuais oriundos da conversão inadequada da URV. Note-se outro texto extraído do
acórdão do RE 561.836:

15.

Com efeito, o STF entendeu que é necessária a existência de uma restruturação financeira

que venha a absorver valores de parcelas decorrentes de decisões administrativas ou judiciais,
sendo que no caso da Lei n.º 1.208/01, nenhuma destas condições são encontradas, mesmo
que de forma implícita.
6

SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO
16.

A simples proposição dos embargos declaratórios em tela já indicam a necessidade de um

amplo estudo sobre a limitação temporal estipulada pelo acórdão embargado com base na Lei
n.º 1.208/01, inclusive mediante a análise do resultado financeiro da mencionada norma.
17.

Este exame deveria ter ocorrido por intermédio da dilação probatória ainda no primeiro

grau de jurisdição, fase que foi sumariamente afastada pela sentença monocrática, embora
ainda permaneça a possibilidade de se debater a questão em sede de liquidação de
sentença.
18.

Ao reconhecer prematuramente a prescrição de ofício, sem permitir a necessária dilação

probatória, o acórdão embargado nega vigência ao artigo 475-a e seguintes do CPC que
regem o processo de liquidação de sentença, além de contrariar o entendimento do STF em
relação ao tema.
O ACÓRDÃO EMBARGADO CONTRARIA O ENTENDIMENTO DO STF PROFERIDO NO RE N.º 561836
19.

Exatamente neste debate em relação à necessidade de liquidação, o Supremo Tribunal

Federal foi categórico que o momento processual adequado para se apurar tanto o percentual
eventualmente devido, quanto a limitação temporal é a fase de liquidação de sentença. Notese parte da ementa produzida no RE n.º 561.836:

20.

Com efeito, a limitação temporal definida pelo acórdão embargado, como na data da

entrada em vigor da Lei Estadual n.º 1.208/01, se revela como uma inequívoca contrariedade
ao que decidiu o STF.
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SOBRE O TÓPICO ESPECÍFICO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NA EMENTA DO RE N.º 561.836
21.

Ainda na EMENTA do RE n.º 561.836 podemos destacar de forma específica o tratamento

dispensado para a questão da limitação temporal, indicando que o momento adequado para
sua apuração é a fase de liquidação. Note-se:

22.

Mais adiante a mencionada EMENTA volta a ressaltar a necessidade de APURAÇÃO DOS

PERCENTUAIS E DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Senão vejamos:

23.

Assim, ao adiantar a definição da limitação temporal, sem permitir a necessária dilação

probatória a ser realizada no processo de liquidação, o acórdão embargado além de contrariar
o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral reconhecida, acaba negando vigência aos incisos XXXV e LV do art. 5º da
Constituição Federal.
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SOBRE A SEMELHANÇA FÁTICA ENTRE O OBJETO DESTE FEITO E O TEMA DO RE N.º 561.836
24.

Para que o STF possa receber a reclamação extraordinária, é necessário demonstrarmos a

identificação fática da matéria a ser apreciada pelo Tribunal de origem e o tema objeto do RE
n.º 561.836.
25.

Os argumentos anteriormente destacados confirmam de forma inequívoca que, da forma

como se encontra redigido, o acórdão embargado nega vigência a interpretação que o STF
vem externando nas situações de conversão da URV, seja em relação ao conceito de
restruturação financeira, como em relação à necessidade de apuração do percentual e da
limitação temporal na fase de liquidação.
26.

Os embargos precisam ser analisados para que este Tribunal de origem supra a omissão

apontada, bem como as contradições do acórdão embargado, para fins de manifestar de
forma clara sobre o momento oportuno para a identificação da limitação temporal, que no
entendimento do STF deve ocorrer na fase de liquidação da sentença.
27.

Também devem ser acolhidos os embargos para fins de se reconhecer que não houve

qualquer manifestação no acórdão do TJ-TO sobre a existência ou não de uma RESTRUTURAÇÃO
FINANCEIRA que pudesse EXPRESSAMENTE ABSORVER o percentual devido em razão da
equivocada conversão de Cruzeiros Reais para URV, nos exatos termos da parte final do
acórdão do RE n.º 561,836. Note-se:

28.

Todas as razões acima descritas servem também para efeitos de pré-questionamento da

matéria, possibilitando que os Recursos Extraordinários e Especial sejam interpostos, caso haja a
manutenção do acórdão nos moldes como foi publicado, reiterando-se a necessidade deste
Tribunal local se manifestar expressamente sobre as omissões e contradições apontadas.
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29.

Da forma como foi proferido, o acórdão embargado está negando vigência ao art. 475-a

e seguintes do CPC que estabelecem as regras para o procedimento de liquidação de
sentença, exatamente para se evitar que parte seja prejudicada com o reconhecimento de
uma prescrição em fase recursal, que por razões próprias não permite a dilação probatória
necessária, pugnando-se para que também em relação ao tema, seja recebido este préquestionamento, para fins de restar suprida a omissão.
30.

No que alude a matéria de ordem constitucional, além de contrariar o entendimento do

STF exposto no RE 561.836, seja em relação à omissão sobre eventual restruturação financeira,
ou em relação à necessidade de apuração do percentual devido e da limitação temporal na
fase de liquidação, o acórdão embargado, caso seja mantido, estará negando vigência aos
incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, pugnando-se para que este
Tribunal também receba este pré-questionamento, para que supra a omissão e contradição
apontadas, afastando a limitação temporal reconhecida nesta fase recursal.
31.

Por fim, o acórdão recorrido, ao reconhecer a Lei n.º 1.208/07 como o limite temporal para

que os Agentes do Fisco pudessem receber eventuais percentuais decorrentes da conversão
ora debatida, confere a norma a possibilidade de absorção de parcelas remuneratórias que
não estão previstas na mesma (art. 2º da Lei n.º 1.208/07), negando vigência ao art. 37, inciso X
e XV.
32.

É que da forma como foi construído, o acórdão embargado deixa claro que a

implementação do subsídio teria absorvido o percentual devido em razão da errônea
conversão da URV, mesmo contrariando o próprio texto da Lei, atribuindo a mesma uma
incorporação não prevista.
33.

Neste contexto, por vias indiretas, o acórdão embargado sugere que parte da

remuneração dos Agentes do Fisco fosse utilizada a partir de maio/2001 para fins de pagar as
diferenças da conversão aludida, reduzindo, por vias indiretas os vencimentos daqueles
servidores (art. 37, inciso XV) e/ou utilizando de reajuste inflacionário (art. 37, inciso X) para
suprimir o percentual devido a título de conversão de Cruzeiros Reais para URV, negando
vigência a estes dois preceitos.
PEDIDOS
34.

ISTO POSTO REQUER:
a) Sejam acolhidos os embargos em tela, para que sejam supridas as omissões e
contradições apontadas, para fins de reconhecer a necessidade de se estabelecer a
10

limitação temporal na fase de liquidação de sentença, com respeito ao devido processo
legal, ao contraditório e a ampla defesa, bem como para fins de pre-questionamento de
toda a matéria ora debatida, pugnando-se para que este Tribunal de Justiça se
manifeste sobre todo o arrazoado, incluindo a negativa de vigência ao artigo 475-a e
seguintes do CPC, bem como aos incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º e aos incisos X e
XV do Art. 37, ambos da Constituição Federal;
b) Pugna-se ainda pelo acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão relativa
à inexistência de uma restruturação financeira que absorvesse legalmente os percentuais
devidos em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV, especialmente por não
haver possibilidade, no âmbito da administração pública, de se “incluir” numa Lei a
incorporação de uma parcela remuneratória não prevista legalmente naquela referida
norma (princípio da legalidade), reconhecendo-se a inexistência de qualquer
incorporação da URV;
c) Pugna-se pelo conhecimento e provimento dos embargos em apreço, atribuindo-se
efeitos infringentes, para que o acórdão embargado se manifeste claramente sobre os
pedidos iniciais, incluindo o direito dos Agentes do Fisco do Estado do Tocantins de
receberem os percentuais devidos a título de conversão de sua remuneração de
Cruzeiro Real para URV, nos termos do que decidiu o STF, postergando-se para a fase de
liquidação o debate acerca da limitação temporal e do percentual a ser concedido.
É o que requer. Palmas, 29 de julho de 2014.

Rodrigo Coelho – OAB-TO 1931
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR
RECTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)

ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
: MARIA LUZINETE MARINHO
: WALDEIR DANTAS E OUTRO(A/S)
: SINJUSC - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA.
: PEDRO MAURÍCIO PITA MACHADO E OUTRO(A/S)
: SINDIFERN - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
: FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLANDA E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO APIPREM
: RAFAEL JONATAN MARCATTO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAMATRA
: ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP
: ARISTIDES
JUNQUEIRA
ALVARENGA
E
OUTRO(A/S)
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
: PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: ASSOCIAÇÃO
PIAUIENSE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO - APMP
: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO E
OUTRO(A/S)
: ESTADO DA BAHIA
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4615293.

Supremo Tribunal Federal
Ementa e Acórdão

Inteiro Teor do Acórdão - Página 2 de 90

RE 561836 / RN
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)

: ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA
BAHIA
: MARCONI DE SOUZA REIS
: APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
: RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA
: ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO
ESTADO DA BAHIA - AFPEB
: CESAR AUGUSTO PRISCO PARAISO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E
SERVIDORES DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA - AFIZ
: KLEBER CURCIOL

EMENTA: 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
2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4615293.

Supremo Tribunal Federal
Ementa e Acórdão

Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 90

RE 561836 / RN
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 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 n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado
do Rio Grande do Norte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos este autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de
julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos e nos

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4615293.

Supremo Tribunal Federal
Ementa e Acórdão

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4 de 90

RE 561836 / RN
termos do voto do Relator, em dar parcial provimento ao recurso
extraordinário e declarou incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei
n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte.
Brasília, 26 de setembro de 2013.
Ministro LUIZ FUX – Relator
Documento assinado digitalmente
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR
RECTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)

ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
: MARIA LUZINETE MARINHO
: WALDEIR DANTAS E OUTRO(A/S)
: SINJUSC - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA.
: PEDRO MAURÍCIO PITA MACHADO E OUTRO(A/S)
: SINDIFERN - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
: FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLANDA E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO APIPREM
: RAFAEL JONATAN MARCATTO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAMATRA
: ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP
: ARISTIDES
JUNQUEIRA
ALVARENGA
E
OUTRO(A/S)
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
: PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: ASSOCIAÇÃO
PIAUIENSE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO - APMP
: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO E
OUTRO(A/S)
: ESTADO DA BAHIA
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
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AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)

: ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA
BAHIA
: MARCONI DE SOUZA REIS
: APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
: RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA
: ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO
ESTADO DA BAHIA - AFPEB
: CESAR AUGUSTO PRISCO PARAISO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E
SERVIDORES DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA - AFIZ
: KLEBER CURCIOL
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Cuidam os autos de
Recurso Extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte, cuja ementa possui o seguinte teor:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS PARA URV. INOBSERVÂNCIA DA
LEI FEDERAL 8.880/94. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DE
FUNDO DE DIREITO, DE COMPETENCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO,
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR E DE NULIDADE DO JULGADO.
TRANFERÊNCIA PARA O MÉRITO. SISTEMA MONETÁRIO.
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DA
UNIÃO.
PERDA
REMUNERATÓRIA.
APLICAÇÃO
DO
INDÍCE
DE
CORREÇÃO DE 11,98% E COMPENSAÇÃO COM AUMENTO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ADIN Nº 2.323-STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO
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RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E STF.

EM

PARTE.

Esta ação foi movida por servidora pública estadual integrante do
Poder Executivo que alegou a ocorrência de erro na conversão da moeda
Cruzeiro Real para URV, nos moldes do que estabelecido pela Lei nº
8.880/94, o que teria acarretado um decréscimo em seus rendimentos.
Em sentença de primeiro grau, o MM Juiz de Direito julgou
procedente o pedido formulado na exordial para determinar que o Estado
do Rio Grande do Norte procedesse à incorporação à remuneração da
autora do percentual de 11,98%, condenando, ainda, o referido ente da
federação ao pagamento de quantia a ser apurada em liquidação de
sentença, referente à aplicação do citado índice sobre a remuneração da
parte autora no período de março de 1994 ate a data da efetiva
incorporação do reajuste ao salário mensal, com juros de mora a razão de
0,5% ao mês, a partir da citação (art. 1º - F, da Lei nº 9.494/97), incidência
de correção monetária desde a propositura da ação, de acordo com a
tabela da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal. Condenou,
também, o Estado réu ao pagamento do ônus de sucumbência, cujos
honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor total da
condenação.
No acórdão recorrido (fls. 105-123), reconheceu-se: i) em sede de
preliminar, i.1) a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar
conflitos relacionados a agentes públicos celetistas que, em razão da
criação do Regime Jurídico Único, transformaram-se em servidores
públicos (estatutários), tendo restado reconhecida a competência da
Justiça Comum para julgar feitos ajuizados por servidores públicos após a
transformação do regime jurídico celetista para o estatutário; i.2) a
incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar originariamente
esta ação, por não vislumbrar se tratar de matéria de interesse privativo
de toda a magistratura; ii) quanto ao mérito: ii.1) que a competência para
disciplinar a conversão de padrão monetário é da União, nos termos do
3
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que previsto no art. 22, inciso VI, da CRFB, e não dos Estados-membros;
ii.2) que não há direito à compensação do percentual devido com
aumento salarial concedido aos servidores estaduais, porquanto a
existência de reajuste salarial posterior à conversão da moeda não corrige
o erro ocorrido na aplicação dos critérios de conversão; ii.3) que não
ocorreu qualquer ofensa ao devido processo legal, e nem mesmo
nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação; ii.4) que
há interesse de agir, na medida em que resta patente o interesse da parte
de ver aplicada a lei nº 8.880/94 ao seu caso; ii.5) que não houve ofensa ao
art. 5º, XXXVI, e 37, XIV, da CRFB, tendo em vista que a lei nº 8.880/94 não
pretendeu aumentar os vencimentos dos servidores, mas unicamente
oferecer um critério de equivalência no momento da conversão, e ii.5) que
o percentual de 11,98% deve ser excluído da sentença para ser apurado na
fase de liquidação.
Em suas razões recursais do Recurso Extraordinário interposto, o
estado do Rio Grande do Norte sustenta: i) ofensa ao art. 5º, XXXVI, 37,
XIV e 169, §1º , I e II, da Constituição Federal; ii) que o indeferimento da
compensação pelo TJRN dos aumentos com o índice de 11,98% ofende a
Súmula nº 339 do STF que veda o aumento da remuneração de
servidores pelo Poder Judiciário; iii) apenas lei estadual de iniciativa do
Governador do Estado poderia aumentar a remuneração de servidores
públicos; iv) não há direito adquirido por parte dos servidores públicos a
manutenção de um índice de reajuste, sob pena de ofensa ao instituto do
direito adquirido previsto no art. 5º , inciso XXXVI, da CRFB; v) o art. 37,
inciso XIV, da CRFB teria sido violado, porquanto não existe o direito de
manutenção ad aeternum do índice de perda, tornando inconstitucional a
incorporação do aludido índice pretendida. Ao final do recurso
interposto, postulou-se a reforma do acórdão recorrido, determinando-se
a compensação das perdas havidas por ocasião da conversão salarial para
a URV com os aumentos remuneratórios posteriores à referida conversão,
bem como a observância da Lei nº 8.880/94.

4
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Não foram apresentadas contrarrazões pela Recorrida,
Em decisão de fls. 137/140, o Tribunal de Justiça do estado do Rio
Grande do Norte admitiu o Recurso Extraordinário.
Chegando a esta Corte, foi reconhecida a repercussão geral deste
recurso extraordinário (fls. 144-147).
Em parecer de fls. 210-214, o Ministério Público Federal opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso extraordinário interposto, com
base nos seguintes fundamentos:, todos alicerçados em precedentes desta
Corte: i) competência privativa da União para disciplinar a conversão de
cruzeiros novos para URV; ii) a recomposição dos 11,98% aos servidores
públicos não importa em reajuste ou aumento de remuneração, sendo,
portanto, indevida qualquer compensação e limitação temporal
Foram admitidos nos autos os seguintes amici curiae: Sindicato dos
Servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina – SINJUSC (fls. 320),
Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte (fls.
457), Associação dos Pensionistas do Instituto de Previdência Municipal
de São Paulo - ARIPREM (fls. 481), Associação Nacional dos Magistrados
do Trabalho (fls. 618), Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público (fls. 670), Associação Piauiense do Ministério Público – APMP
(fls. 742), Estado da Bahia (fls. 766-767), Associação dos Defensores
Públicos da Bahia ADEP/BA (fls. 793-794), Associação dos Funcionários
Públicos do Estado da Bahia – AFPEB (decisão de 18/04/2013), Sindicato
dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (decisão de
25/04/2013).
Em decisão de 20/04/12, a União foi admitida na qualidade de
terceiro interessado (fls. 741/742).
É o breve relatório. Passo a votar.

5
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE

ESCLARECIMENTO
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Agora teremos que decidir a respeito da sustentação
oral.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu sugeriria a
Vossa Excelência que tratasse os amici curiae como litisconsortes e
dividisse o prazo entre eles.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não. Eu queria assentar que há previsão expressa
no CPC.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - A previsão é
expressa. Repercussão geral.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Está no artigo 543-A, § 6º, do CPC, que remete ao nosso
Regimento (artigo 323, § 3º).
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - A própria Lei
Federal prevê.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Então Vossa Excelência está sugerindo que nós...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Sugiro tratarmos
os amici curiae como litisconsortes, como diferentes procuradores, e
dividirmos o prazo.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Temos, então, três amici curiae. Cada um teria quinze
minutos, o que totalizaria quarenta e cinco minutos.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não existe
uma regra que prevê trinta minutos?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Seria a dobra e a
divisão de tempo.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - A dobra e a divisão. Então seriam trinta minutos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Então seriam trinta
minutos. Cada um terá dez minutos.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Trinta minutos divididos por três. Dez minutos para
cada um.

2
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE

EXPLICAÇÃO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, só uma pequena observação, porque é pertinente ao que o
eminente advogado traz à tribuna.
Realmente, os amici curiae e as audiências públicas dão uma visão
do novo processo participativo.
A única ótica que é importante é que as partes têm procuradores.
Então, os amigos da Corte devem atuar exatamente esclarecendo matérias
interdisciplinares que gravitam em torno do tema judicando, porque a
matéria jurídica deve ficar adstrita aos patronos do recorrente e do
recorrido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Das partes.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ou seja, é uma intervenção complementar.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836
PROCED. : RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RECDO.(A/S) : MARIA LUZINETE MARINHO
ADV.(A/S) : WALDEIR DANTAS E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : SINJUSC - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA.
ADV.(A/S) : PEDRO MAURÍCIO PITA MACHADO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : SINDIFERN - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADV.(A/S) : FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLANDA E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - APIPREM
ADV.(A/S) : RAFAEL JONATAN MARCATTO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO - ANAMATRA
ADV.(A/S) : ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - CONAMP
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
INTDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - APMP
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DA BAHIA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA
ADV.(A/S) : MARCONI DE SOUZA REIS
AM. CURIAE. : APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA
ADV.(A/S) : RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA
BAHIA - AFPEB
ADV.(A/S) : CESAR AUGUSTO PRISCO PARAISO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO
INSTITUTO DE ZOOTECNIA - AFIZ
ADV.(A/S) : KLEBER CURCIOL
Decisão: Retirado de pauta ante a aposentadoria do
Ministro Eros Grau (Relator). Ausente, licenciado, o

Senhor
Senhor
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Ministro Joaquim Barbosa. Presidência
Peluso. Plenário, 04.08.2010.

do

Senhor

Ministro

Cezar

Decisão: Após o relatório e as sustentações orais da Dra. Ana
Karenina de Figueiredo Ferreira Stábile, Procuradora do Estado,
pelo recorrente; do Dr. Thiago Luís Sombra, Procurador do Estado,
pelo amicus curiae Estado de São Paulo; do Dr. Alberto Pavie
Ribeiro, pelo amicus curiae Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho; do Dr. Pedro Maurício Pita Machado, pelo
amicus curiae Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de
Santa Catarina – SINJUSC, e do Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros, Procurador-Geral da República, pelo Ministério Público
Federal, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o
Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), em participação no Global
Constitutionalism Seminar, na Yale Law School, nos Estados Unidos
da América. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski (VicePresidente, no exercício da Presidência). Plenário, 25.09.2013.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (VicePresidente). Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de
Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli,
Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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26/09/2013

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Senhor Presidente,
Senhores Ministros, Exmº Procurador-Geral da República, Senhores
advogados, é de se destacar, inicialmente, que o tema subjacente a estes
autos admitido em sede de repercussão geral gravita em torno de uma
tormentosa controvérsia em que inúmeros servidores públicos são parte e
que, atualmente, está sobrestando mais de 10.000 (dez mil) processos em
nosso país. Trata-se de matéria alusiva ao direito de incorporação dos
11,98% decorrentes de uma suposta conversão indevida do Cruzeiro Real
para a URV.
A Lei nº 8.880/94, instituidora do Plano Real, predicou a conversão
do Cruzeiro Real em um padrão monetário cognominado URV (Unidade
Real de Valor), parâmetro que, posteriormente, viabilizou a criação da
moeda Real. Na época, a taxa anual de inflação medida pelo IGP-DI
tendo como parâmetro o mês de maio de 1993 era de mais de 1.500%. Por
sua vez, em junho de 1994, mês que antecedeu a introdução da moeda
Real, a inflação anual era de mais de cinco mil porcento. 1 Em prefácio à
obra L`Indexation de Jean-Paul Doucet publicada na década de 1960 do
século passado, Henri Mazeud já destacava o quadro desfavorável que a
instabilidade monetária na França originava no plano econômico e
jurídico, verbis:
L`instabilité monetaire depuis trop d`années la vie des

1
OLIVEIRA, Marcos Cavalcante de. O sucesso continuado da
primeira reforma monetária da história brasileira feita em regime
verdadeiramente democrática. In: Revista da EMERJ, vol. Nº 12, nº 45, 2009,
p. 37-73, p. 48.
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Français. Sur le plan économique. Mais aussi sur le plan
juridique (…). Le législateur, les tribunaux, les particuliers
essaient de lutter par de expédients juridiques contre les
inconvénients économiques de l`inflation.2

No cenário caótico brasileiro do período que precedeu o Plano Real,
época de difícil desenvolvimento econômico, buscou-se a interrupção do
processo hiperinflacionário mediante a conversão da moeda corroída por
um novo padrão monetário, nos termos do que definido pela Lei nº
8.880/94, incumbindo, ex vi do art. 4º do aludido diploma legal, ao Banco
Central do Brasil estabelecer a paridade entre o Cruzeiro Real e a URV
com alicerce na perda do poder aquisitivo da moeda em vias de
extinção. .
No momento da conversão, inúmeros servidores públicos foram
prejudicados em decorrência dos critérios adotados, et pour cause tiveram
um decréscimo em seus vencimentos da ordem de 11,98%. Em algumas
circunstâncias, o prejuízo restou agravado por leis estaduais que, ao
modificarem os critérios de conversão estabelecidos pela Lei nº 8.880/94,
desfavoreceram os servidores públicos. Em outros casos, a legislação local
beneficiou os servidores criando critérios diferentes daqueles estipulados
pela lei editada pela União.

Da Competência privativa da União para Legislar sobre Conversão
de Padrão Monetário
O intervencionismo estatal na economia por meio da criação de
planos econômicos pelo Governo Federal pode, tal como in casu, reclamar
a conversão de padrões monetários. Na hipótese do Plano Real, por
exemplo, foi necessária a adoção da URV (Unidade Real de Valor) como
padrão de valor monetário visando à substituição da moeda Cruzeiro
2

DOUCET, Jean-Paul. L`Indexation. Paris: Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence, 1965, p. i.

2
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Real pelo Real.
Em relação a essa matéria, qual seja, o sistema monetário, a
Constituição da República preconiza que a competência será privativa da
União, verbis:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
(...)
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e
garantias dos metais;

Na doutrina, o reconhecimento da competência privativa da União
também é pacífico (OLIVEIRA, Marcos Cavalcante de. O sucesso
continuado da primeira reforma monetária da história brasileira feita em regime
verdadeiramente democrática. In: Revista da EMERJ, vol. Nº 12, nº 45, 2009,
p. 37-73, p. 37. JANSEN, Letácio. Limites Jurídicos da Moeda. Rio de Janeiro:
Lumen Juris: 2000, p. 17). Sobre o tópico da competência em relação ao
direito monetário, Arthur Nussbaum faz uma análise do Direito
Comparado e destaca que:
“In federations the monetary prerogative invariably vests
in the federation. The Constitution of the United States is not
explicit on this point, but federal prerogative has been gradually
attained in a long drawn historical process.”3

Com efeito, ao editar a Lei nº 8.880/94, a União legislou sobre o
sistema monetário do país e exerceu a sua competência insculpida no art.
22, inciso VI, da Constituição de 1988. Por essa razão, o preceito veiculado
pelo artigo 28 do referido diploma legal, que trata da conversão da
3

Tradução livre: “Nas federações, a prerrogativa monetária é invariavelmente de
titularidade do poder federal. A Constituição dos Estados Unidos da América não é explícita nesse
ponto, mas a prerrogativa do poder federal foi gradualmente alcançada por meio de um longo processo
histórico”. NUSSBAUM, Arthur. Money in te Law National and International. Brooklyn: The
Foundation Press, 1950, p. 36-37.

3
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remuneração de servidores públicos, tem caráter nacional, e não federal,
porquanto aplicável a todos os servidores públicos brasileiros, e não,
apenas, aos servidores públicos federais.
Por se tratar de competência da União, alicerçada no art. 22, inciso
VI, da Carta de 1988, ausente qualquer ofensa ao artigo 18 do texto
constitucional que assegura a autonomia aos entes da federação. Estados
e Municípios não estão autorizados a legislar sobre o tema em detrimento
do que previsto na Lei nº 8.880/94, consoante já reconhecido por esta
Corte, verbis:

EMENTA: Agravo regimental em agravo de
instrumento 2. Servidor público. Reposição salarial de
11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão em URV.
Competência privativa da União. 3. Impossibilidade de
lei estadual dispor de modo diverso. Lei estadual no
10.225/94. 4. Limitação temporal. Matéria pacificada neste
Tribunal. 5. Discussão sobre a vinculação dos agravados
ao Poder Executivo. Matéria não argüida nas fases
processuais anteriores. Impossível inovar o feito em
agravo regimental. Precedentes. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento.
Decisão Negado provimento ao agravo regimental.
Decisão unânime. Não participou do julgamento a
Senhora Ministra Ellen Gracie. Ausentes, justificadamente,
neste julgamento, os Senhores Ministros Joaquim Barbosa
e Eros Grau. Presidiu, este julgamento, o Senhor Ministro
Gilmar Mendes. 2ª Turma, 30.09.2008.
(AI 587741 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):
Min. GILMAR MENDES Julgamento: 30/09/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma Publicação Dje-222, DIVULG
20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-20,
PP-04014 Parte(s) AGTE.(S): ESTADO DO RIO GRANDE

4
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DO SUL, AGDO.(A/S): CARLOS MOACYR
MAGALHÃES TWEEDIE E OUTROS) (Grifamos)

DE

EMENTA : Agravo regimental em agravo de
instrumento 2. Servidor público. Reposição salarial de
11,98%. Lei n o 8.880/94. Conversão em URV. Competência
privativa da União. Impossibilidade de lei estadual dispor
de modo diverso. Precedentes. 3. Servidor Público do
Executivo. Inaplicabilidade dos critérios de correção.
Inovação da discussão no recurso. Impossibilidade.
Precedentes. 4. Limitação temporal. ADI 1.797.
Entendimento superado. Precedentes. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(AI 609505 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):
Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma. Publicação: Dje-070, DIVULG
17-04-2008, PUBLIC 18-04-2008).

EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CONVERSÃO EM URV. LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I - A recomposição de 11,98% aos servidores
públicos não importa em reajuste ou aumento de
vencimentos, sendo, portanto, incabíveis a compensação e
a limitação temporal, visto que o entendimento firmado
na ADI 1.797/PE foi superado quando do julgamento da
ADI 2.323-MC/DF. II - Agravo regimental improvido.
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo
regimental no recurso extraordinário, nos termos do voto
do Relator. Unânime. Ausentes, justificadamente, o
Ministro Carlos Britto e a Ministra Cármen Lúcia. 1ª.
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Turma, 02.10.2007.
(RE 529559 AgR / MA – MARANHÃO, AG.REG.NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):
Min.
RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 02/10/2007
Órgão Julgador: Primeira Turma, Publicação: Dje-134,
DIVULG 30-10-2007, PUBLIC 31-10-2007)

Nesse seguimento, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que
discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à
remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a
prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando
acarretar redução de vencimentos.
In casu, a Lei nº 6.612/94 do estado do Rio Grande do Norte teve
como objetivo implementar a conversão do Cruzeiro Real em URV no
âmbito do referido estado, tendo adotado, para os servidores do aludido
ente da federação, critérios distintos daqueles previstos na Lei nº 8.880/94.
Assim, a lei potiguar de nº 6.612/94 revela-se inconstitucional, porquanto
não poderia ter disciplinado a conversão do padrão monetário a ser
observado em relação aos servidores do referido estado, revelando-se
inconstitucional sob o prisma formal.

Da Diferença entre Conversão e Aumento da Remuneração dos
Servidores
Em decorrência da alteração da moeda promovida pelo Plano Real,
exsurgiu a necessidade de conversão dos valores pagos aos servidores de
Cruzeiro Real para URV, o que foi regulado pela Lei nº 8.880/94. No
momento da conversão, alguns servidores públicos tiveram um
decréscimo que chegou a alcançar 11,98%.
Nesse contexto, a Lei nº 8.880 não se destinou a assegurar um
aumento de remuneração a servidores públicos, medida que apenas
6
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poderia ser adotada pelo ente da federação a cujo quadro o servidor
integra, sob pena de ofensa à autonomia dos entes. Ao revés, o texto
normativo estipulou um método para a conversão da moeda.
Consoante se extrai do texto legal, o art. 22 da Lei nº 8.884/94 detalha
a forma de conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, in verbis:
Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos,
soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e
gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são
convertidos em URV em 1º de março de 1994,
considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º,
da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses
de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de
1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em
URV do último dia desses meses, respectivamente, de
acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da
data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores
resultantes do inciso anterior.
§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida
Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em
cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo
da média de que trata este artigo.
§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não
poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou
salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos,
relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros
reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e
95, inciso III, da Constituição.
§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao saláriofamília e às vantagens pessoais nominalmente
identificadas, de valor certo e determinado, percebidas
pelos servidores e que não são calculadas com base no
vencimento, soldo ou salário.
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§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por
base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas
conforme critérios específicos de apuração e cálculo
estabelecidos em legislação específica, terão seus valores
em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com
base no valor em URV do dia do pagamento.
§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos
servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer
que seja o regime jurídico de seu pessoal.
§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada
em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos
termos dos incisos I e II do caput deste artigo.
§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados
neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos
servidores públicos civis e militares expressas em URV
serão publicadas:
a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da
Administração Federal e do Estado Maior das Forças
Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de
Estado da Fazenda, para os servidores do Poder
Executivo;
b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos,
para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e
do Ministério Público da União.

Conversão de padrão monetário é matéria distinta de aumento de
remuneração de servidores, permanecendo os vencimentos no mesmo
patamar remuneratório. É isso, aliás, o que legitima o Poder Judiciário a
reconhecer que, no momento da conversão do padrão monetário, alguns
servidores tiveram uma perda remuneratória, sem que fique
caracterizada qualquer ofensa ao verbete da Súmula nº 339 do STF (Não
cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos
de servidores públicos sob fundamento de isonomia) ou mesmo ao art. 169, §1º,
I e II, da CRFB4. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte aresto desta
4

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do
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Corte:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos.
Perdas salariais. Erro na aplicação da Lei nº 8.880/94.
Conversão em URV. Incorporação do percentual de
11,98% aos estipêndios. Suspensão de liminar
indeferida. Agravo regimental improvido. A inclusão do
índice de 11,98% nos estipêndios dos servidores
públicos, resultante da conversão de antiga moeda em
URV, não constitui reajuste ou aumento de remuneração,
mas mera recomposição salarial.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos
do voto do Relator, Ministro Cezar Peluso (Presidente),
negou provimento ao recurso de agravo. Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e,
neste julgamento, os Senhores Ministros Gilmar Mendes e
Dias Toffoli. Plenário, 02.03.2011. (SL 308 AgR / CE CEARÁ AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO (Presidente) Julgamento:
02/03/2011 Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação:
DJe-063 DIVULG 01-04-2011 PUBLIC 04-04-2011
RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE AGTE.(S): ESTADO
DO
CEARÁ
AGDO.(A/S):
ASSOCIAÇÃO
DOS
SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ – ASSALCE)

De acordo com o art. 169, §1º, I e II, da CRFB, a concessão de
vantagem ou o aumento de remuneração é que dependerão de prévia
Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização
específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista.
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dotação orçamentária ou de autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias. In casu, não se está diante de nenhuma das duas hipóteses,
porquanto a incorporação do índice de 11,98%, ou daquele resultante de
um processo de liquidação, representa tão-somente uma medida para
evitar uma perda remuneratória e não um acréscimo nos vencimentos,
oque afasta a tese de inconstitucionalidade do referido preceito
constitucional.

Da limitação temporal do índice devido
Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao índice
de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação. os
servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de
trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do
Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o
pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo
federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos
termos do que decidido por esta Corte, verbis:
EMENTA:
Agravo
regimental
em
recurso
extraordinário 2. Servidor público. Reposição salarial de
11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão em URV. 3. Servidor
Público do Executivo. Inaplicabilidade dos critérios de
correção.
Inovação
da
discussão
no
recurso.
Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento.
Decisão: A Turma, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do
Relator. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o
Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 01.04.2008.
(RE 523793 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE
AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):
Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma. Publicação DJe-078 DIVULG
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30-04-2008, PUBLIC 02-05-2008 Parte(s) AGTE.(S):
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AGDO.(A/S):
MARIA CLÁUDIA ALVES DE BARROS). (Grifamos)

E
EMENTA:
RECURSO.
Extraordinário.
Admissibilidade. Servidor Público do Poder Executivo.
Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em URV. Art.
168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido.
Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada
improcedente. A recomposição de 11,98% na
remuneração dos servidores, por erro no critério de
conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo.
Decisão: A Turma deu provimento ao agravo
regimental no agravo de instrumento e acolheu o agravo
de instrumento para, desde logo, conhecer e dar
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto
do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.
(AI 394077 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):
Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão
Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 04-03-2005 PP00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: NELLY NOVAES
DE ASSUMPÇÃO MOFREITA) (Grifamos)

Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos servidores a
incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de
liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o
cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo
pagamento. Isso porque, nos termos do que já reconhecido por esta Corte
na ADI nº 1.797:
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EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA, DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 6ª REGIÃO (RECIFE/PE), PROFERIDA
NA SESSÃO DE 15 DE JANEIRO DE 1998. EXTENSÃO
AOS
VENCIMENTOS
DE
MAGISTRADOS
E
SERVIDORES
DA
DIFERENÇA
DE
11,98%
DECORRENTE
DE
ERRO
VERIFICADO
NA
CONVERSÃO DE SEUS VALORES EM URV. ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 62, 96, II, B , E 169 DA CF.
A Medida Provisória nº 434/94 não determinou que
a conversão, no caso sob enfoque, se fizesse na forma
prevista em seu art. 21, ou seja, com base na média dos
resultados da divisão dos vencimentos de novembro e
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pela
URV alusiva ao último dia do respectivo mês de
competência, mas, sim, pela regra geral do art. 18, que
indicava para divisor a URV correspondente à data do
efetivo pagamento. Interpretação autorizada não apenas
pela circunstância de não poderem os magistrados ser
considerados simples servidores mas, também, tendo em
vista que as folhas de pagamento, nos órgãos do Poder
Judiciário Federal, sempre foram pagas no dia 20 do mês,
em razão da norma do art. 168 da Constituição Federal,
como entendido pelo STF, ao editar as novas tabelas de
vencimentos do Poder Judiciário, em face da referida
Medida Provisória nº 434/94.
Não obstante o Chefe do Poder Executivo, ao
reeditar a referida medida provisória, por meio da de nº
457/94, houvesse dado nova redação ao art. 21 acima
mencionado, para nele abranger os membros dos
Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público
da União, a lei de conversão (Lei nº 8.880/94) não
reproduziu o novo texto do referido dispositivo, mas o
primitivo, da Medida Provisória nº 434, autorizando,
portanto, o entendimento de que, no cálculo de
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conversão dos vencimentos em referência, haveria de ser
tomada por divisor a URV do dia do efetivo pagamento.
Considerando, entretanto, que a decisão impugnada
não esclareceu os limites temporais de aplicação da
diferença sob enfoque, impõe-se dar-lhe interpretação
conforme à Carta, para o fim de deixar explicitado ser ela
devida, aos servidores, de abril de 1994 a dezembro de
1996; e, aos magistrados, de abril de 1994 a janeiro de 1995;
posto que, em janeiro de 1997, entrou em vigor a Lei nº
9.421/96, que, ao instituir as carreiras dos servidores do
Poder Judiciário, fixou novos padrões de vencimentos em
real; e, em fevereiro de 1995, os Decretos Legislativos nºs 6
e 7 (DOU de 23.01.95), que estipularam novas cifras para a
remuneração dos Ministros de Estado e membros do
Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do STF por
força da Lei nº 8.448, de 21.07.92, com reflexos sobre toda a
magistratura federal.
Ação julgada procedente, em parte, na forma
explicitada.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
por seu Tribunal Pleno, na conformidade da ata do
julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de
votos, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, em julgar
procedente, em parte, a ação, emprestando, ao ato
normativo objeto da causa, interpretação conforme à
Constituição, e, por isso mesmo, restringindo seus efeitos
até janeiro/1995, inclusive, quanto aos magistrados, e até
dezembro/1996, inclusive, referentemente aos servidores.
Votou o Presidente. Brasília, 21 de setembro de 2000.
CARLOS VELLOSO - PRESIDENTE ILMAR GALVÃO RELATOR (Grifamos)

Posteriormente, o tema foi reapreciado na ADI nº 2.323-MC, cuja
ementa possui o seguinte teor:
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EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO: DECISÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 04.10.2000, QUE
APROVOU
A
INCORPORAÇÃO,
AOS
VENCIMENTOS BÁSICOS DOS SERVIDORES DA
REFERIDA CORTE, DA DIFERENÇA DE 11,98%.
FUNDAMENTO: ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE E AOS ARTIGOS 96, II, B; E 169,
AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ausência de relevância do fundamento da inicial.
Plausibilidade do entendimento de que a diferença
em destaque resultou de erro — que o ato impugnado
visou corrigir — no critério de conversão dos respectivos
valores, de Cruzeiros Reais em URVs (Unidades Reais de
Valor), verificado em abril de 1994.
Medida cautelar indeferida. (O Tribunal , por
unanimidade , não conheceu dos embargos de
declaração . Votou o
Presidente .
Ausentes ,
justificadamente , os Senhores Ministros Celso de Mello
e Ellen Gracie , e , neste julgamento , o Senhor Ministro
Nelson Jobim .
- Plenário , 16.05.2001 . - Acórdão , DJ
24.08.2001. CARLOS VELLOSO – PRESIDENTE, ILMAR
GALVÃO – RELATOR). (Grifamos)

É de se observar, ainda, a ementa da ADI nº 2.321, verbis:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
RESOLUÇÃO
EMANADA
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL - MERA DECLARAÇÃO DE
“ACCERTAMENTO”, QUE NÃO IMPORTOU EM
AUMENTO DE REMUNERAÇÃO NEM IMPLICOU
CONCESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA NOVA INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO POSTULADO DA
RESERVA DE LEI FORMAL - RECONHECIMENTO DO
DIREITO DOS SERVIDORES (ATIVOS E INATIVOS) DA
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SECRETARIA DESSA ALTA CORTE ELEITORAL À
DIFERENÇA DE 11,98% (CONVERSÃO, EM URV, DOS
VALORES EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS) INCORPORAÇÃO
DESSA
PARCELA
AO
PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS AGENTES ESTATAIS IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE TAL PARCELA
(PERCENTUAL DE 11,98%), SOB PENA DE INDEVIDA
DIMINUIÇÃO DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL GARANTIA
CONSTITUCIONAL
DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - MEDIDA
CAUTELAR INDEFERIDA.
FISCALIZAÇÃO
NORMATIVA ABSTRATA - PROCESSO DE CARÁTER
OBJETIVO - INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DO
IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO - CONSEQÜENTE
POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (QUE ATUOU NO
TSE) NO JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA AJUIZADA
EM FACE DE ATO EMANADO DAQUELA ALTA CORTE
ELEITORAL.
(…)
- O Tribunal Superior Eleitoral, longe de
dispor sobre tema resguardado pelo princípio
constitucional da reserva absoluta de lei em sentido
formal, limitou-se a proceder, em sede administrativa, a
uma simples recomposição estipendiária, que não se
identifica com aumento de remuneração, que não veicula
o deferimento de vantagem pecuniária indevida nem
traduz, ainda, outorga, em caráter inovador, de qualquer
das situações financeiras de vantagem a que se refere o art.
169, § 1º, da Constituição.
- A resolução do TSE destinou-se a neutralizar e a
corrigir distorções, que, provocadas por inconstitucional
aplicação do critério de conversão pela URV, impuseram,
aos servidores administrativos do Poder Judiciário, em
decorrência da não-utilização do critério da URV
pertinente ao dia do efetivo pagamento (CF, art. 168), a
injusta
supressão
de
parcela
(11,98%)
que

15
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4615295.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. LUIZ FUX

Inteiro Teor do Acórdão - Página 30 de 90

RE 561836 / RN
ordinariamente deveria compor a remuneração funcional
de tais agentes públicos.
A decisão administrativa emanada do Tribunal
Superior Eleitoral, precisamente por não se revestir de
índole constitutiva, traduziu, em essência, mera
declaração de “accertamento” de um direito à
recomposição estipendiária injustamente lesado por erro
do Estado, que, ao promover a incorreta conversão, em
URV, dos vencimentos/proventos expressos em cruzeiros
reais devidos aos servidores do Poder Judiciário,
transgrediu a cláusula de garantia inscrita no art. 168 da
Constituição da República.
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, AO EDITAR
O ATO QUESTIONADO NESTA SEDE DE CONTROLE
ABSTRATO, ADSTRINGIU-SE AOS LIMITES DE SUA
COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL E
CONFERIU
EFETIVIDADE À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
- A deliberação do TSE - ao determinar a correção de
erro cometido pelo Poder Público no cálculo de conversão,
em URV, de valores expressos em cruzeiros reais
correspondentes à remuneração funcional então devida
aos servidores administrativos da Secretaria do Tribunal
Superior Eleitoral e ao autorizar, ainda, a incorporação do
índice percentual de 11,98% ao estipêndio a que tais
agentes públicos fazem jus - nada mais refletiu senão a
estrita observância, por essa Egrégia Corte judiciária, dos
limites de sua própria competência, o que lhe permitiu
preservar a integridade da garantia constitucional da
irredutibilidade de vencimentos/proventos instituída em
favor dos agentes públicos (CF, art. 37, XV).
- Com tal decisão, ainda que adotada em sede
administrativa, o Tribunal Superior Eleitoral conferiu
efetividade à garantia constitucional da irredutibilidade
de vencimentos, pois impediu que os valores constantes
do Anexo II (que contém a tabela de vencimentos das
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carreiras judiciárias) e do Anexo VI (que se refere aos
valores-base das funções comissionadas), relativos a
agosto de 1995 e mencionados na Lei nº 9.421/96,
continuassem desfalcados da parcela de 11,98%, que havia
sido excluída, sem qualquer razão legítima, do cálculo de
conversão em URV erroneamente formulado pelo Poder
Público. (Grifamos)

Dessume-se, assim, que o entendimento exteriorizado na ADI nº
1.797 foi, no que concerne à limitação temporal do direito aos 11,98%,
superado no julgamento da ADI nº 2.323-MC/DF e no da ADI nº 2.321/DF,
o que, aliás, já foi reconhecido por esta Suprema Corte em outros
julgados, verbis:
EMENTA:
Agravo
regimental
em
recurso
extraordinário 2. Servidor público. Reposição salarial de
11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão em URV. Competência
privativa da União. Impossibilidade de lei estadual dispor
de modo diverso. 3. Alegação de intempestividade de
embargos interpostos perante o Tribunal de origem.
Matéria não discutida nas fases processuais anteriores.
Inovação. Impossibilidade. Precedentes. 4. Limitação
temporal.
ADI
1.797.
Entendimento
superado.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.
Decisão
A Turma, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator.
Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor
Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 01.04.2008.
(RE 541016 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE.
AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):
Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma. Publicação Dje-074. DIVULG
24-04-2008, PUBLIC 25-04-2008 Parte(s) AGTE.(S):
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AGDO.(A/S):

17
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4615295.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. LUIZ FUX

Inteiro Teor do Acórdão - Página 32 de 90

RE 561836 / RN
FRANCISCO CANINDÉ DE ALBUQUERQUE DOS
SANTOS E OUTRO) (Grifamos)

E
EMENTA: VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CRITÉRIOS PARA A CONVERSÃO DE
CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR
(URV). PRECEDENTES. I - O Plenário do Supremo
Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.323-MC/DF, Rel.
Min. Ilmar Galvão, e a ADI 2.321-MC/DF, Re. Min. Celso
de Mello, concluiu que a conversão dos vencimentos em
data diversa da do pagamento efetuado aos servidores
resultou em diferença de 11,98%, que deve ser
incorporada, sob pena de redução de estipêndios, não se
podendo falar em aumento de vencimentos. Precedentes.
II - Ausência de novos argumentos III - Agravo regimental
improvido.
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo
regimental no agravo de instrumento, nos termos do voto
do Relator. Unânime. Presidiu o julgamento o Ministro
Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o
Ministro Marco Aurélio, Presidente. Não participou,
justificadamente, deste julgamento o Ministro Carlos
Britto. 1ª. Turma, 20.11.2007.
(AI 638226 AgR / BA - BAHIA AG.REG.NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 20/11/2007
Órgão Julgador: Primeira Turma) (Grifamos)
Publicação DJe-165 DIVULG 18-12-2007 PUBLIC 1912-2007 Parte(s) AGTE.(S): ESTADO DA BAHIA AGDO.
(A/S): ELIETE MOURA LIMA E OUTRO)

E
EMENTA:

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

-
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RECOMPOSIÇÃO ESTIPENDIÁRIA PERTINENTE À
PARCELA DE 11,98% (CONVERSÃO, EM URV, DOS
VALORES EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS) INCORPORAÇÃO
DESSA
PARCELA
AO
PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS AGENTES ESTATAIS –
IMPOSSIBILIDA DE DE SUPRESSÃO DE TAL
PARCELA (PERCENTUAL DE 11,98%), SOB PENA DE
INDEVIDA
DIMINUIÇÃO
DO
ESTIPÊNDIO
FUNCIONAL - GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS
PRETENDIDA
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
NA
APLICAÇÃO DE REFERIDO ÍNDICE - IMPOSSIB
ILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
Decisão: A Turma, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do
Relator. 2ª Turma, 23.10.2007.
(AI 440171 AgR / SC - SANTA CATARINA
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 23/10/2007 Órgão
Julgador: Segunda Turma, Publicação: DJe-152 DIVULG
29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007, Parte(s) AGRAVANTE (S):
UNIÃO, AGRAVADO (A/S): ALFEU VERÍSSIMO SPADA)

E
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO DO PODER
JUDICIÁRIO. CONVERSÃO EM URV. ÍNDICE DE
11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
JULGAMENTO DA ADI 1.797 NO JULGAMENTO DA
ADI 2.323. A questão relativa à limitação temporal do
acréscimo de 11,98% à remuneração dos servidores
públicos foi analisada por esta Corte no julgamento dos
pedidos de medida cautelar na ADI 2.321, Min. Celso de
Mello, DJ 10.06.2005 e na ADI 2.323, Min. Ilmar Galvão,
DJ 20.04.2001, restando superado o entendimento
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firmado na ADI 1.797 de incidência do aludido
percentual para o período de abril de 1994 a dezembro
de 1996. Agravo regimental a que se nega provimento.
Decisão
A Turma, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. 2ª
Turma, 19.06.2007. (RE 416940 AgR / RN - RIO GRANDE
DO NORTE AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento:
19/06/2007 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação:
Dje-072, DIVULG 02-08-2007, PUBLIC 03-08-2007 Parte(s)
AGTE.(S): UNIÃO, AGDO.(A/S): BETACELE PESSOA
REGO DE OLIVEIRA E OUTROS) (Grifamos)
E
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CONVERSÃO EM URV. LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO. I - A recomposição de 11,98% aos
servidores públicos não importa em reajuste ou aumento
de vencimentos, sendo, portanto, incabíveis a
compensação e a limitação temporal, visto que o
entendimento firmado na ADI 1.797/PE foi superado
quando do julgamento da ADI 2.323-MC/DF. II - Agravo
regimental improvido.
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo
regimental no recurso extraordinário, nos termos do voto
do Relator. Unânime. Ausentes, justificadamente, o
Ministro Carlos Britto e a Ministra Cármen Lúcia. (1ª.
Turma, 02.10.2007. RE 529559 AgR / MA - MARANHÃO
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 02/10/2007
Órgão Julgador: Primeira Turma, Dje-134, DIVULG 30-10-
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2007, PUBLIC 31-10-2007. DJ 31-10-2007, PP-00090,
EMENT VOL-02296-05, PP-00903).

Nesse diapasão, a incorporação do índice de 11,98%, ou de um
índice obtido em processo de liquidação, sem qualquer abatimento ou
compensação em decorrência de aumentos salariais supervenientes a
título de reajuste ou revisão, é medida legítima e necessária, sob pena
de a supressão originar uma autêntica ofensa ao princípio da
irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos. Ao contrário
do que sustentado pelo Recorrente, não se vislumbra qualquer ofensa ao
que previsto no art. 5º, inciso XXXVI, em particular ao direito adquirido.
A eventual supressão do índice durante período em que não fora alterada
a estrutura remuneratória do servidor é que representa medida ofensiva
ao direito adquirido. Nesse mesmo sentido, merece ser lido o seguinte
aresto da Corte:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. REPOSIÇÃO SALARIAL. 11,98%.
LEI 9421/96. INCORPORAÇÃO. Reposição Salarial no
percentual de 11,98%. Direito adquirido dos servidores
do Ministério Público Federal e dos Poderes Legislativo
e Judiciário. Precedente do Tribunal Pleno. Agravo
regimental a que se nega provimento.
Decisão: Por unanimidade, a Turma negou
provimento ao agravo regimental. 2a. Turma, 23.10.2001.
(AI 338712 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, AG.REG.NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min.
MAURÍCIO CORRÊA Julgamento: 23/10/2001 Órgão
Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 14-12-2001 PP00052. Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDOS.: ADAMOR DE
SOUSA OLIVEIRA E OUTROS).

Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos
servidores não podem acarretar a compensação pretendida pelo
Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de 11,98% é devido
21
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em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que não
impede o seu acúmulo com índices de aumento posteriormente
concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda.
Por sua vez, a incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice
obtido por processo de liquidação, não poderá subsistir quando a
remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que
inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de ilustração,
no caso da lei que criou o subsídio como forma de retribuição no âmbito
do Ministério Público da União e da Magistratura da União.
Com a entrada em vigor da Lei nº 10.475/2002 , que reestruturou as
carreiras dos cargos efetivos da Justiça Federal, os valores das parcelas
decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidos pela
nova tabela de vencimentos. É que o regime jurídico do servidor público
pode sofrer alterações, o que impede a tese de que o montante de 11,98%
deve ser mantido ad aeternum no contracheque do servidor público.
O tema foi decidido nesse mesmo sentido na esfera do Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO DO
FEITO.
TEMA
SOB
REPERCUSSÃO
GERAL.
DESNECESSIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. REAJUSTE DE 11,98%. ABSORÇÃO DA
DIFERENÇA
REMUNERATÓRIA
NA
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS PROMOVIDA
PELA LEI N. 10.475/2002. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DO CJF.
1. O reconhecimento da repercussão geral pela
Suprema Corte não enseja o sobrestamento do julgamento
dos recursos especiais que tramitam no Superior Tribunal
de Justiça.
2. Após a entrada em vigor da Lei n. 10.475/2002,
que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos da
Justiça Federal, os valores das parcelas decorrentes de
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decisões administrativas e judiciais foram absorvidos
pela nova tabela, sendo devidos possíveis decréscimos
resultantes da aplicação desse entendimento como
direito individual (art. 6º).
3. O Conselho da Justiça Federal, no Processo
Administrativo 2002.160238, de 30/5/2005, e no
cumprimento da Lei 10.475/2002 interpretada pela
Resolução 234/STF, consignou que as diferenças de
correção monetária e outras vantagens decorrentes de
decisões judiciais fossem absorvidas pela nova tabela de
vencimentos e proventos, mantidos como diferença
individual o que a ela excedessem.
Agravo regimental improvido.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos em
que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros
da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de Justiça: "A
Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator,
sem destaque e em bloco." Os Srs. Ministros Herman
Benjamin, Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon e
Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator. (AgRg
no
AgRg
no
AREsp
110184
/
CE
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0016055-6,
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Órgão Julgador:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 23/10/2012,
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/10/2012) (Grifamos)

A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é correto
vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do índice obtido por
processo de liquidação, com aumentos supervenientes concedidos aos
servidores públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto o
pagamento do aludido percentual não ostenta o caráter de aumento,
mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão
monetária calculada indevidamente.

23
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4615295.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. LUIZ FUX

Inteiro Teor do Acórdão - Página 38 de 90

RE 561836 / RN
Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode
permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma
reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente
público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o
regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da
incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de
liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da
sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada
caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma
diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a
uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo
propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela
que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário
interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, porquanto
inconstitucional a lei potiguar de nº 6.612/94 e 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, e declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n°
6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte.
É como voto.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE
TRIBUNAL PLENO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
eu acompanhei atentamente o voto do eminente Ministro Luiz Fux e
estou de acordo, em linhas gerais, com todas as premissas lançadas por
Sua Excelência.
Penso sem menção a 11,98% e vou expressar em quatro proposições
a minha compreensão da questão e, portanto, os elementos que
incorrerão em repercussão geral.
Primeiro: não há dúvida de que a competência legislativa em
matéria de direito monetário é da União Federal. Portanto, essa é uma
premissa que o Ministro Fux assentou, com a qual eu estou de acordo.
A segunda: o Estado-membro tem competência para a fixação da
remuneração dos servidores estaduais. Mas não é disso que se trata.
Três: sobretudo, o Estado não pode, a pretexto de fazer a conversão
da moeda, reduzir a remuneração dos seus servidores, o que foi o que
aconteceu aqui. E, portanto - e esta é a conclusão -, a questão aqui
envolvida refere-se ao direito que possui o servidor de receber a diferença
entre o valor correto da conversão - o que é feito pela lei federal mais a
interpretação que o Supremo deu - e o valor de conversão que foi
invalidamente fixado pela lei estadual. Proponho que não haja um
comprometimento com qualquer índice, porque acho que esse índice vai
ter que ser fixado a partir da comparação entre lei federal mais
jurisprudência do Supremo, cobrindo a diferença do que foi dado a
menor pela lei estadual.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Ministro Barroso,
apenas para complementar exatamente o raciocínio de Vossa Excelência.
Senhor presidente, também não tenho compromisso específico,
muito embora tenha desenvolvido todo esse meu raciocínio, por conta de
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o próprio tribunal local ter determinado que a apuração desse quantum
debeatur fosse realizado em liquidação de sentença.
Então, estamos de acordo.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO Exatamente. O tribunal local... Este é o dispositivo do acórdão: “Dou
parcial provimento (...) para excluir da condenação a aplicação do índice
de 11,98%, que deve ser apurado em liquidação de sentença (...)”.
Portanto, depende de liquidação de sentença saber qual foi a
defasagem da conversão correta para a conversão feita pelo Estado.
De modo que, com essa observação, acompanho integralmente o
voto eminente ministro Luiz Fux.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não. Vejo que há uma divergência.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, não há
divergência. Acolho essa...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Não, é que Vossa Excelência dá parcial provimento; Sua
Excelência o Relator nega provimento.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não, não,
eu nego provimento.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ah, Vossa Excelência nega provimento?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Nego
provimento. Nego.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Está bem. Tive a impressão que Vossa Excelência estava
dando parcial provimento.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não. Quem
deu parcial provimento foi o acórdão local.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não. Perfeito.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Nego
provimento, acompanhando o Ministro Fux, e acho que estamos ambos
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afinados de que a nossa decisão não fixará índice.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Perfeito. Está certo, e não fixamos, desde já....
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ele será
apurado na liquidação.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Está certo. Isso é
muito prudente até, porque esse índice variará de Estado para Estado,
que têm leis também que estão sendo contestadas no Supremo Tribunal
Federal.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Exatamente.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Inclusive
isso. Inclusive por essa razão.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Doutora, a Senhora tem uma questão de fato, mas seja
muito objetiva, por favor, porque o julgamento está em plena realização.
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO) Obrigada, Excelência. Eu sei que é quebrar um pouco o protocolo, mas
realmente é uma questão de ordem fática.
No recurso, Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, acho que é
porque o Senhor estava com a relatoria tanto do recurso quanto da ADPF,
e talvez - essa matéria é muito árida, realmente reconheço - tenha havido
um mal entendimento do nosso recurso.
O próprio Tribunal de Justiça já havia excluído o índice de 11,98% na
apelação. Não há índice no acórdão. E a gente não recorreu, defendendo
aqui no RE - que é o que está sendo votado, salvo mal entendimento meu.
Não defendemos a lei estadual versus lei federal. Tanto que é que o
recurso quando foi...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Doutora, desculpe-me, Vossa Excelência já está
entrando em matéria de direito. Quero só matéria de fato
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO) Perdão.
Então, gostaria de dizer que o pedido do recurso é apenas para que

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4608704.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROBERTO BARROSO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 42 de 90

RE 561836 / RN
seja observada a questão da compensação com leis supervenientes, certo?
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Está bem.
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO) Esse termo compensação foi mal utilizado, mas, enfim, se alguma lei
posterior vai ou não limitar essa... É só isso o recurso. Não estamos
questionando a lei federal no recurso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas isso está no
voto.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - O voto do
eminente Relator expressamente registra, com acerto, que, havendo
reestruturação na carreira, há compensação. E anota também - pelo que
entendi -, acompanhando a jurisprudência da Casa, que mero reajuste
não compensa, porque mero reajuste não é reestruturação da carreira.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Se bem
entendi, foi isso que Vossa Excelência disse, e estou de acordo.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Perfeito. Está claro.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Portanto,
na verdade se negou o provimento a esse pedido, mas Vossa Excelência
esclareceu bem, esse era o pedido.
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO) Era o pedido.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Agradeço a diligência de Vossa Excelência.
O SENHOR ADVOGADO - Senhor Presidente, só pra requerer que
seja apregoada também a ADPF Nº 174, em razão de ela estar sendo
julgada prejudicada em razão do voto do Ministro-Relator.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Fica registrado o seu pedido, mas a Corte decidirá
sobre isso.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE
VOTO
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, a
hipótese é de repercussão geral, mas julgamos a partir de um caso
concreto, de uma demanda concretamente estabelecida.
Aqui se trata de um caso - estou lendo a petição inicial - em que a
autora se diz funcionária pública estadual e diz que foi prejudicada em
11,89% dos seus vencimentos - 11,89%, é o que ela diz na inicial - em
função da disparidade de critérios de conversão entre uma lei estadual e
uma lei federal. Ela disse que, enquanto a Lei Estadual nº 6.612/94
determinou que a conversão dos vencimentos fosse feita com base em
Unidades Reais de Valor do dia 30 de março de 94, a Lei Federal
estabeleceu, determinou, que a URV fosse considerada no dia 1º de
março, e que isso, então, determinou uma desvantagem nesse percentual.
E o pedido é o seguinte: julgar procedente o pedido, confirmando-se
a tutela concedida, para incorporar definitivamente, ao salário da
demandante, o reajuste de 11,89%; e, ainda, condenar o Estado do Rio
Grande do Norte a pagar a quantia, a ser apurada em liquidação de
sentença, referente à aplicação do referido reajuste sobre a sua
remuneração total do período de março de 94 até a efetiva incorporação
do reajuste salarial.
Ou seja, na própria petição inicial já há esse pedido de fixação de um
marco temporal em que seria devida essa diferença; ou seja, até a data da
efetiva incorporação do reajuste ao salário mensal.
O Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, julgou procedente,
exceto quanto à questão do percentual. A conclusão do voto diz assim: no
mérito, conheço e dou parcial provimento à remessa necessária e
apelação, apenas para excluir, da condenação, a aplicação do índice de
11,98, que deve ser apurada em liquidação, mantendo-se a sentença a quo
nos demais fundamentos. E uma das determinações da sentença é a de
que não se pode incorporar, não se pode compensar esse valor com
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reajustes posteriores.
Essas são as questões que estão postas.
O recurso, a rigor, como agora voltou a salientar a eminente
Advogada, só se volta contra este segundo ponto: essa proibição de
compensar.
Então, temos aqui duas questões absolutamente distintas.
A primeira, que diz respeito aos critérios de conversão de moeda de
URV para Real; essa é matéria que diz respeito ao sistema monetário, e,
portanto, a competência para disciplinar é da lei federal. A lei estadual, se
não pode ser harmonizada com a lei federal, será inconstitucional.
Parece-me que é o caso. A lei federal claramente determina que URV
seja... que, nessa conversão de vencimentos e salário, considere-se o valor
da URV de 1º de março, e a lei estadual determina que seja do 30 de
março. Não há como compatibilizar esses dois regimes, de modo que
deve prevalecer uma das duas leis. E o acórdão, no meu entender
acertadamente, determinou que se seguisse o critério estabelecido pela lei
federal. Isso gerou uma diferença.
A segunda questão é definir até quando essa diferença será devida.
A própria petição inicial já estabelece um limite temporal: até a
incorporação do salário.
A questão relacionada à compensação, a que se refere o Recurso
Extraordinário, significa, na prática, saber se essa diferença de 11,98 deve
ser considerada como já incluída nas posteriores leis que fixaram, em
Reais, os valores dos vencimentos dos servidores, ou se, por não estar
incluído, esse percentual deve ser sempre acrescido aos referidos valores
estipulados por leis estaduais supervenientes.
Se nós optássemos por essa segunda hipótese, haveria um problema:
relativamente aos servidores que fossem admitidos depois da conversão,
teríamos vencimentos fixados segundo a lei estadual; e os que fossem
admitidos antes, ainda que no mesmo padrão, teriam os vencimentos da
lei posterior acrescidos de 11,98%, o que seria um absurdo.
Assim, a tese de que reajustes posteriores podem incorporar a
diferença tem de ser chancelada. E, nesse ponto, o acórdão recorrido deve
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ser modificado. Todavia, não se deve considerar essa compensação nos
estreitos limites que o Ministro-Relator colocou, ou seja, apenas quando
houver uma lei que opera a reestruturação de carreira.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Remuneração.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Pois é. Temos de
estabelecer isso claramente. O Ministro Barroso também fez essa distinção
entre reajuste de remuneração e reestruturação de carreira. Isso é uma
matéria de lei estadual. Entendo que nada impede que uma lei estadual,
ao reajustar valores, incorpore, sem promover propriamente uma
reestruturação na carreira ou uma reestruturação no sistema de
pagamento. Basta, no meu entender, que uma lei posterior fixe valores de
vencimentos que incorporem eventuais diferenças pagas anteriormente.
Essa questão, a toda evidência, supõe exame de conteúdo da lei
estadual. No caso, essa norma local sequer está indicada no acórdão e no
recurso. Diz-se, no acórdão, que não se pode compensar, e o recurso
extraordinário vem advogar que pode, mas não indica a lei estadual.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - A lei estadual é
mencionada textualmente no acórdão recorrido.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Qual é a lei estadual?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É a Lei nº
6.612/94.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Vossa Excelência está
fazendo confusão. Essa lei é a lei que operou a conversão. E não é disso
que nós estamos tratando, nós estamos tratando das leis posteriores.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Essas leis
posteriores não foram prequestionadas.
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O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - É o que estou
dizendo.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
O termo ad quem.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Então, como é
que nós vamos fixar uma tese?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Penso que se pode fazer uma distinção. É que uma lei de revisão
geral não altera isso.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - A lei de revisão geral
não é aumento, porque aí é reajustamento de valor.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A de revisão geral, não, porque ela está repondo perda inflacionária.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - De valor.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Uma revisão geral de todos os servidores do Poder Executivo, com
índice igual para todos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Um reajuste para
reposicionar o valor da moeda é que Vossa Excelência entende que não
pode, e que eu estou de acordo.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Penso que esse poderia ser afastado.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Agora, o reajuste no
sentido de aumentos poderia.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Isso tudo depende.
No âmbito federal, discutiu-se isso; deu-se aumento com esse mesmo
problema, estabelecendo anexos com os valores.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Reestruturando a carreira.
O SENHOR MINISTRO
reestruturou carreira.

TEORI

ZAVASCKI

-

Não,

não

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Manteve-se a
carreira e fez-se uma referência remuneratória diferente.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas reestruturando os padrões.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - O recado do voto
é simples: não pode compensar com reajuste.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É, mas o
Ministro Toffoli fez uma observação na linha do que disse o Ministro
Teori, quer dizer, talvez existam três situações: uma, a de reestruturação
de carreira, que Vossa Excelência expressamente ressalvou.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Reestruturação
de vencimentos.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Outra é a
do reajuste linear a todos os servidores públicos, na linha do que
mencionou o Ministro Toffoli, e eu estou de acordo.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Que eu também
ressalvei.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Também
não está incluído.
O que o Ministro Teori destacou, pelo que entendi, secundado pelo
Ministro Toffoli, é quando haja um reajuste específico para a carreira,
diferente do reajuste geral.
É isso, Ministro Toffoli, a que Vossa Excelência se referiu?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Exatamente.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Essa é uma
terceira situação de fato.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Vossa Excelência
não entendeu. Quando eu menciono a reestruturação da remuneração,
será que essa preocupação não estaria sanada?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Bom, se nós
conviermos isso, podemos explicitar.
É isso que Vossa Excelência quer destacar, Ministro Teori?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Não é isso. Eu quero
chamar atenção para o seguinte: nós temos que ter cuidado com a
terminologia. O que significa reestruturar a carreira? O que significa
reestruturar vencimentos? Qual é a diferença entre reestruturar
vencimentos e conceder aumento de vencimentos?
O SENHOR MINISTRO LUÍS
Reestruturar é criar um plano de carreira.

ROBERTO

BARROSO

-
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Vai para carreira,
Ministro, e nós estamos falando de vencimentos.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Pois é, mas nós
estamos tratando aqui de vinte e sete unidades da Federação e,
provavelmente, de muitos Municípios. Esse problema, nós tivemos no
âmbito federal e se considerou compensáveis em hipóteses em que não se
fez outra coisa senão dar aumento de vencimentos.
O que eu quero dizer é que essa é matéria que não pode ser decidida
sem exame de cada uma das leis supervenientes. Há o episódio da
conversão da URV em real. Não tem como examinar se uma lei posterior
compensou, ou não, sem examinar o conteúdo da lei estadual. E essa é
uma questão de exame de legislação local insuscetível de se examinar
aqui no âmbito do recurso extraordinário.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas, pelo menos,
a tese da repercussão geral fica assentada no sentido de que a lei local não
pode promover a conversão do padrão monetário, porque a competência
é exclusiva ...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - E nós
fixamos parâmetros para a liquidação lá embaixo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Exatamente,
fixamos parâmetros para a liquidação. E vai resolver o caso concreto.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Quanto a isso, estou
de pleno acordo.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: (Cancelado)
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Esse não pode,
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tem que estar lá dentro esses 11. É a mesma coisa que tirar depois.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Isso é apenas voltar
ao mesmo padrão monetário.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Não tem como
examinar sem fazer um exame da legislação local. A revisão, eu não
descartaria nem essa hipótese. Como a diferença de 11% pode ter
abrangido um número muito grande de servidores, uma revisão geral
pode incorporar. Por que não? Cabe examinar se, no caso concreto, houve
a incorporação ou não.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Qual é a
proposta de Vossa Excelência?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Se eu puder concluir
o voto, eu vou chegar lá.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - O tema tem que
ser esclarecido, cada ponto que Vossa Excelência suscita, para que os
Colegas tenham a informação correta.
No caso concreto, por força da conversão inconstitucional da lei
local, a servidora estava com decréscimo de vencimentos. Por isso é que
ela não recorreu. Ela ganhou. Mas o que o juiz disse: vamos apurar esse
decréscimo em liquidação por artigo. Então, há uma premissa inafastável:
lei local pode fazer a conversão monetária prevista no art. 22? Não pode.
Então, essa é a tese da repercussão geral, porque essa lei do Rio Grande
do Norte é textual, ela converte, faz em nível local o que fez a lei federal.
O título dela, a dicção dela é uma repetição da Lei nº 8.880, carreando os
seus interesses próprios. Isso é o que não pode.
Se ficar fixada essa tese, é importante para a repercussão geral. O
caso concreto está resolvido, vai para a liquidação de sentença e vai saber
se ganhou mais, e pode até, Ministro Teori, ganhar menos, porque a
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jurisprudência do Supremo é que não viola o princípio da
irredutibilidade lei constitucional que defere uma quantia qualquer. Eu
citava, ad exemplum, na ADPF, um acórdão nosso lá da Primeira Turma;
quer dizer, a irredutibilidade não é amparada se o aumento foi conferido
sob o germe da ilegalidade.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu gostaria
de ouvir a conclusão do voto do Ministro Teori.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Eu vou recapitular,
porque, com essa matéria colocada agora pelo Ministro Luiz Fux, estou
de pleno acordo.
O que eu disse no meu voto, recapitulando, é que são duas questões
bem diferentes. Uma questão é a relacionada com a conversão de moeda,
que é a matéria que trata de sistema financeiro e que é da competência
federal.
De modo que, quanto a ela, acompanho o Ministro Luiz Fux na tese
de que a Lei Estadual nº 6.612/94, por ser incompatível com a Lei nº
8.880/94, que é lei federal, não pode subsistir. Essa é a primeira questão,
mas ela sequer está abordada no Recurso Extraordinário. O que se
aborda, no Recurso Extraordinário, é apenas saber se as diferenças
decorrentes dessa equivocada conversão podem ou não ser incorporadas
por reajuste posterior.
O que eu estou afirmando é que essa compensação, que está se
pedindo no Recurso Extraordinário, nada mais significa do que saber se a
lei posterior incorporou ou não. Ora, não há como decidir a respeito sem
examinar as leis posteriores. Essas leis posteriores não estão indicadas no
acórdão recorrido e não estão indicadas no Recurso Extraordinário.
Minha proposta é que, como tese jurídica de repercussão geral, fique
assentado que não há ilegitimidade alguma na absorção, por lei estadual
que fixe vencimentos de servidores públicos, de parcelas e vencimentos
antes pagas destacadamente em virtude de lei ou de ordem judicial
editada em um momento anterior. Não vejo, em tese, nenhuma
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incompatibilidade que a lei estadual faça isso. Se a lei incorporou ou não,
é outro problema, que teria que examinar.
Agora, no caso concreto, se é certo que sobreveio lei posterior, ou se
não é certo, o fato é que não há como saber qual é o conteúdo dessa lei
posterior. Assim, no caso concreto, nesse ponto, eu não conheceria do
recurso. Para conhecer do recurso, nós teríamos de afirmar se houve, ou
não, a absorção posterior.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, na
verdade...
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Não há como saber
isso sem, pelo menos, examinar a lei local.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não julguei pela
petição inicial. Essa, talvez, seja a diferença de ótica. O Ministro Teori foi
à petição inicial. Eu fui ao recurso extraído do aresto.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ministro
Fux, eu tive a impressão, ao ler o voto de Vossa Excelência, que o Tribunal
houvesse assentado em precedentes que, no caso de simples reajuste
linear, pelo menos, não havia compensação.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Isso seria recomposição de perda inflacionária.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ministro
Marco Aurélio, indago a Vossa Excelência, que possivelmente esteve
presente: é fato que os precedentes anteriores diziam isso quando foi
discutida a conversão? Vossa Excelência lembrará?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Penso que está
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havendo uma pequena confusão, porque estamos muito impressionados
com a consequência em termos de diferença e abandonamos, com isso, o
instituto em jogo, que é o de simples conversão, para ter-se o novo
vencimento do servidor. Articulou-se com os 11,98%, mas essa
percentagem foi a diferença que se encontrou levando-se em conta que o
repasse para o Legislativo e para o Judiciário ocorre no dia 20. O Tribunal
reconheceu o direito à diferença, reportando-se à conversão, porquanto a
lei federal apenas versou a do cruzeiro real em URV e previu que se
considerasse o valor nominal do vencimento. Então, não podemos cogitar,
se o instituto é de simples conversão, para ter-se realmente o vencimento
do servidor, de compensação futura. Com a incidência do artigo 22 da Lei
Federal, surgiu outra realidade em termos de vencimento.
O ministro Luiz Fux teve o cuidado, Presidente – penso que de
forma procedente –, de excluir a problemática da reclassificação, de
mudança dos parâmetros remuneratórios da carreira, e, evidentemente,
diante dessa modificação, não se tem o vencimento pretérito. Isso
ocorreu, por exemplo, no âmbito da magistratura quando veio à balha o
subsídio.
Acompanho integralmente o voto do relator. É consentâneo com a
jurisprudência do Tribunal e com a natureza do que está em jogo, a
simples conversão. Não estamos a discutir direito a reajuste, direito a
aumento salarial. É elucidar como se deveria ter procedido à conversão
dos vencimentos dos servidores, considerada a mudança do padrão
monetário, de cruzeiro real para URV.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Ministro Marco
Aurélio, Vossa Excelência me permite?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, tenho
muito receio de, em caso concreto – há balizas próprias –, pretender-se
disciplinar questões outras, mesmo porque atuamos em sede
extraordinária. Julgamos segundo o que decidido pelo Tribunal de
origem e as razões do recurso interposto.
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Concordo com o ministro Teori Zavascki. No recurso, apenas se
coloca a questão da compensação. Não há compensação. Compensar o
quê? Será que, naquela conversão dos vencimentos, houve um plus? A
resposta é desenganadamente negativa. Por isso, não se pode compensar
o que resultou em, talvez, novo vencimento com reajustes futuros, com
aumentos futuros.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Isso está no voto.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Aliás, se me permitem, Ministro Marco Aurélio, eu
estou vendo aqui a manifestação do eminente Ministro Luiz Fux quando
apresentou, ao Plenário Virtual, a sua proposta de que fosse reconhecida
a repercussão geral do tema. E ele transcreve aqui a ementa do acórdão
recorrido e que me parece que a questão está bem posta e bem
circunscrita. Eu leio apenas uma frase:
Aplicação do índice de correção de 11,98% e compensação com
aumento posterior. Impossibilidade.
É a única coisa que nós estamos discutindo aqui, parece-me, data
venia.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, não está
em jogo a percentagem de 11,98%, porque se trata de servidora do
Executivo e não do Legislativo ou do Judiciário.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É porque ele
levou para liquidação.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - O que eu quero dizer, Ministro, é que a tese aqui é a
seguinte: não se trata de uma compensação; Vossa Excelência bem
assentou.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Podem fazer a
compensação, como diz o Ministro Marco Aurélio.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É que o recurso tem
esse alcance, questiona justamente o afastamento, pela Corte de origem,
do instituto da compensação e não cabe qualquer compensação.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Exatamente. Essa é a tese lançada para repercussão
geral.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Agora, se houve
reestruturação, a questão é outra, que não está colocada no processo. Fica
no acórdão apenas como opinião do relator, que endosso. Claro, se
ocorreu reestruturação, surgindo novos valores absolutos, não se pode
cogitar daquele vencimento que resultou da conversão do cruzeiro real
em URV.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Ela é pedagógica,
só esse plus.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
E essa rubrica não vai ficar lá indefinidamente
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro- Presidente,
o que foi reconhecido como repercussão geral foi exatamente:
EMENTA. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO
EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.880. SISTEMA
MONETÁRIO.
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DA
UNIÃO.
REPERCUSSÃO GERAL.
Sobre isso é que nós nos pronunciamos no Plenário Virtual.
O

SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI
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(PRESIDENTE) - Exatamente. Esse é o cerne da questão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Embutido nessa
matéria, considerados os parâmetros do recurso, porque, senão, não há
sequer o recurso, porque apenas versa a compensação.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas é exatamente
para dizer qual era o núcleo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - No passar por
esse antecedente da Lei nº 8.880, o Tribunal não poderia prover no vácuo.
Ele vai saltar direto para a compensação. Ele falou da Lei nº 8.880 e da
compensação.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sua Excelência diz:
não cabe a compensação, porque não houve, na conversão, reajuste ou
aumento salarial, mas mudança de padrão monetário: de cruzeiro real
para URV.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Eu tenho a impressão de que, quando o Tribunal
aceitou discutir essa tese, reconheceu a repercussão geral, cingiu-se
apenas a esse tema, quer dizer, da inconstitucionalidade da lei local em
face da lei federal e dizendo que a lei estadual não poderia dispor de
forma contrária à lei federal. Essa é a tese, parece-me que se circunscreve
apenas a isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu tenho ela
aqui.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Com um
pequeno complemento, Presidente: e, portanto, em tendo sido feita a
conversão por lei estadual, o servidor tem direito à diferença.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Perfeitamente, tem direito à diferença, que será feita de
alguma forma que nós, talvez, não tenhamos que cogitar aqui, porque
estaremos até fazendo o exercício de futurologia.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Evidentemente, não
teremos que executar o acórdão!
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Eu acho que estamos bem esclarecidos, podemos colher
os votos.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente,
considerando-se que se trata de repercussão geral, quanto à tese a
respeito dos critérios de conversão, eu acompanho o Relator. Quanto à
tese da impossibilidade de compensação, o próprio voto do Ministro Luiz
Fux contraria substancialmente o acórdão recorrido. O Ministro Fux
admite a possibilidade de reajustes posteriores incorporarem, enfim, das
leis estaduais posteriores incorporarem.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Absorver essa rubrica deferida por ordem judicial.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas não pode
absorver, porque a rubrica que surgiu com a conversão foi vencimento, é
a base da incidência dos reajustes futuros.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Há um momento no tempo que se faz essa conversão
pela URV.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Não. Aí é que está. A
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rigor, com base nas premissas do próprio voto do Relator, nós teríamos de
reformar a tese do acórdão recorrido, que diz que não há possibilidade de
incorporação nenhuma.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, não. Aqui, o
Tribunal não diz que é ad aeternum, foi eu que acrescentei isso. O
Tribunal, ele se contém nos limites da demanda. Ele não diz isso não. O
Tribunal diz exatamente o contrário. O Tribunal, na sua evolução, ele vem
e fala que a lei estadual, veja só, a lei estadual adota um critério de
conversão de vencimentos, salários e soldos, uma vez que é em razão do
estabelecimento de conversão da moeda de cruzeiro real para URV. Quer
dizer, uma lei estadual que veio fazer as vezes da lei federal.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Está bem, quanto a
isso, nenhuma dúvida. Mas, na questão da compensação, o que que diz o
Tribunal?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Permite-me, Ministro
Fux, posso fazer a leitura?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Claro.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É o acórdão regional:
"No tocante à compensação requerida pelo apelante,..."

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Qual é o item? só
para eu acompanhar, pois estou com o acórdão.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Página 117 dos autos.
Acórdão do Tribunal de Justiça.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - 117, estou aqui.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É o acórdão regional:
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"No tocante à compensação requerida pelo apelante, a ser
realizada em virtude de aumento salarial concedido aos
servidores estaduais, entendo que tal pleito não merece
acatamento."

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Por isso é que eu
neguei provimento.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER "Esclareço, por oportuno, que em casos outros vinha
decidindo pela possibilidade da compensação com base na
ADIN 1797-PE. Entretanto, entendo que tal compensação não
mais pode ser aplicada, já que a decisão proferida pelo STF na
ADIN 2323, afasta o entendimento da incidência do lapso
temporal a ser observado para correção, não determinando
qualquer tipo de compensação com aumento salarial futuro,
por serem matérias distintas" - outro tema.
"Além do mais" - concluo já -", a existência de reajuste
salarial posterior à conversão da moeda, não corrige o erro
ocorrido na aplicação dos critérios de conversão, conforme
entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal."

Por isso, parece-me que, com todo respeito, a matéria posta, o voto
do eminente Ministro Fux
abrange, no sentido da negativa de
provimento, o que está sendo tratado no recurso a partir da decisão e dos
limites da decisão regional, pelo menos, é o meu sentimento.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Estado empresta,
em última análise, à conversão verificada, não a natureza própria de
conversão, mas de reajuste e, com isso, pretende compensar valores
diversos decorrentes de reajuste ou aumento.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, se
nós dermos essa compreensão para o acórdão recorrido, a conclusão que
extrai daí é a de que o índice de 11,98% vai sempre incidir sobre a tabela
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de reajuste, ad aeternum, se não pode ser feito compensação nenhuma
em qualquer circunstância.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu acho que o
voto do Plenário do Supremo Tribunal Federal é bem claro nesse sentido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Esse índice surgiu
ante a erronia na conversão, na observância do artigo 22. Por isso é que a
magistratura recebeu diferenças. Não foi a título de reajuste.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Agora, não posso
votar in mente Dei. Eu não sei.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO – O Ministro
Marco Aurélio já tinha observado isso. Esse índice de 11,98% se refere
àquele interstício.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Há um erro de
conversão.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Era o
interstício até o dia 20. Portanto, eu nem sei se ele se aplica neste caso. Por
isso que a gente está mandando para liquidação.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, não se aplica,
tanto que o Tribunal de Justiça excluiu, porque se trata de servidora do
Executivo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Bom, essa foi a
razão.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Estadual e
não federal.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Exato.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, porque o
Executivo não recebe, porque recebe depois.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A norma de repasse
até o dia 20 aplica-se, quanto ao Legislativo e ao Judiciário, também nos
Estados.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Por isso
mesmo, no meu voto, eu propus tirar o 11,98%.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Esse foi o índice
utilizado para a conversão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Já houve a exclusão,
tanto que se projetou o levantamento dos valores para a liquidação.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Para a
liquidação; então, estamos todos de acordo quanto a isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas o voto está
claro enfrentando essas questões.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não, eu só
voltei ao 11,98%, porque o Ministro Teori suscitou essa questão.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Porque é o índice
apontado no próprio recurso em todo o processo.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É, é o
índice da sentença de primeiro grau, mas o acórdão não acolheu esse...
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Também? Não,
não. O acórdão menciona o índice.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - O acórdão
menciona para dizer que não se aplica.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, aí ele disse,
no final, manda apurar em liquidação.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – O acórdão manda
apurar.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É isso que
nós estamos decidindo. Nós estamos ratificando isso.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ministro Teori, Vossa Excelência, então, nega
provimento também?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - A dificuldade que
existe em julgar uma repercussão geral é essa. Nós temos que julgar o
caso concreto - não podemos fugir dele -, mas, ao mesmo tempo, temos
de fixar teses.
No caso concreto, a própria petição inicial já fixa um limite temporal
até a incorporação do reajuste. Então, não podemos dar mais do que o
próprio autos está pedindo.
O acórdão recorrido, por sua vez, diz - a Ministra Rosa acabou de ler
– que não pode compensar com qualquer aumento posterior, em
qualquer circunstância. Então, a impressão que eu tenho é a de que o
acórdão recorrido, pelo menos precisa ser esclarecido, que o índice fixado
seria um índice in a eternis, vamos dizer assim. Se essa é a interpretação,
no meu entender, esse acórdão tem de ser modificado, porque o próprio
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Ministro-Relator...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, Ministro, o
sentido não foi esse. Apenas se concluiu que, no tocante à transformação
de cruzeiro real em URV, deveria ser observada a lei federal. Agora, em
liquidação, será definido o prejuízo sofrido pela servidora, por não se ter
observado a lei federal.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Aliás, aqui, só
complementando o trecho que Vossa Excelência leu, e como o Ministro
Barroso destacou, diz assim:
"Todavia, o percentual de 11,98% aplicado no dispositivo
sentencial deve ser excluído da sentença para ser apurado na
fase de liquidação do julgado, conforme pedido da apelante."

Aí cita os precedentes deles, que sempre mandaram para liquidação.
É porque o Estado do Rio Grande do Norte parece que já perdeu centenas
de ações sobre esse, lá no Tribunal, perdeu todas. A ADPF teria quase que
uma função rescisória.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Então, Ministro Teori, com esses esclarecimentos, Vossa
Excelência nega provimento também?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Eu tenho a impressão
que tecnicamente seria o caso de não conhecer, mas como foi...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Depois da
repercussão geral?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Como foi
repercussão geral, foi conhecido, eu nego provimento, mas assentando
claramente isso: quanto à questão do sistema de conversão, considero
ilegítima a forma como foi feita, mas assento a tese de que não será
21
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ilegítima uma norma estadual superveniente que absorva essa diferença
ad futurum.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É de 94.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A mim me parece,
Ministro Teori, só do ponto de vista técnico, que Vossa Excelência estaria
dando provimento parcial.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI – Talvez ficasse mais
claro se desse provimento.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim, porque, ao que
parece, há esta contradição.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Mas aí o Ministro
Fux também daria, porque acho que todos concordamos em que esse
percentual de 11,98%, ou o que for estabelecido, não pode in a eternis.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não há percentual. O
que existe é o surgimento de nova realidade remuneratória ante a
conversão determinada pela lei federal.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - É como Vossa Excelência diz, que vai ser a base de
qualquer reajuste futuro ou compensação.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Ministro-Presidente,
com esses fundamentos, que não são os fundamentos do acórdão, eu vou
acompanhar o Relator.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu gostaria de indagar à Procuradoria do Estado
como se dá, na prática, o cumprimento dessa decisão judicial.
Nos termos do Regimento Interno, que permite a qualquer Juiz
indagar do advogado questões outras que não se encontram nos autos,
indago: como isso se operacionaliza?
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE) - Obrigada, Excelência.
O Estado, gostaria de dizer que essas implantações estão sendo
determinadas em execução no índice apurado. Exemplificativamente: se
se aplicar 10% de perda após a liquidação, o Juiz de Execução manda
implantar hoje a perda. Nós temos vários casos já de implantação em
folha, sendo pagos há anos, justamente porque não se observam essas
leis todas ao longo de dezenove anos. Daí o pedido e a preocupação do
Estado, porque o Tribunal de Justiça, sim, tem negado qualquer tipo de
compensação, mesmo em moeda.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Ou seja, determina-se a aplicação do índice em cima da remuneração
atual.
A SENHORA ANA KARENINA )PROCURADORA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE) - Atual, Excelência.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Então, é o caso de se dar provimento parcial.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não está no acórdão.
Simplesmente concluiu-se que é aplicável a lei federal e não a estadual.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - A dificuldade está
em julgar o caso concreto.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Para quê? Para ter-se o
vencimento ante a conversão. É o que está no acórdão.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - As vicissitudes
por que passa a execução do acórdão na instância a qua - porque parece
que o certo é a qua -, isso é problema que deverá ser resolvido no
incidente da execução.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Descabe raciocinar
como se houvesse percentagem passível de ser enquadrada como reajuste
ou aumento salarial. O fenômeno é de simples conversão. Em vez de terse a remuneração estampada em cruzeiro real, passou-se a ter em URV.
Em liquidação serão apuradas as diferenças.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Essa foi a tese que se assentou na ADI 2.323, em que se
disse o seguinte, e eu depois repliquei isso num Agravo no RE:
"A recomposição de 11,98% aos servidores públicos não importa
em reajuste ou aumento de vencimentos, sendo, portanto, incabíveis a
compensação e a limitação temporal, visto que o entendimento
firmado" nessa ADI à qual me referi.

Esta é a tese do Tribunal.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Exatamente!
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Agora, se nós
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não estivéssemos no âmbito de repercussão geral, estivesse num Tribunal
de Apelação reiterada, aí dá para nós analisarmos, compararmos tabela.
Agora, isso não dá para fazer na jurisdição constitucional, não.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A questão que se coloca - falando em tese, por conta da repercussão
geral - é que se determina que se paguem esses valores até o período em
que isso é incorporado à remuneração, como ocorreu.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, não há
incorporação. O que se determina é que se retorne ao estágio anterior – de
1994 – para levantar-se a remuneração do servidor. A diferença é
consequência, simples consequência: não se trata de reajuste ou de
aumento salarial.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Nós estamos dizendo que houve um erro na conversão.
Ponto. Então, retroagimos àquele momento em que o erro se deu e que se
corrija isso. Agora, as consequências...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Como ocorreu quanto
à magistratura, presentes os 11,98% apurados. Apenas houve a satisfação
no período entre a conversão errônea e o implemento da correta.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Observem Vossas
Excelências o seguinte. O acórdão foi prudente, determinou a remessa
dessas questões para liquidação. Na liquidação, é defeso discutir de novo
a lide. Então, ninguém vai discutir essa questão da conversão.
Esses fatos posteriores são passíveis de discussão, por exemplo, na
liquidação por artigos quando se faz necessário. E, mutatis mutandis, é a
mesma coisa: não é necessário aguardar que o dano se exaura para se
apurar o quantum debeatur. É possível que, na liquidação por artigos,
comprovem-se fatos novos, leis novas que vieram. Por exemplo, é
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possível dizer-se: surgiu uma lei reestruturando a carreira num sentido
geral e que incorporou esse percentual.
Mas isso não é problema da repercussão geral.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, se
o Ministro Fux mantiver essa observação: de que, na liquidação de
sentença, se for o caso, poder-se-á apurar se uma Lei Estadual
superveniente absorveu ou não, eu concordaria integralmente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas é liquidação.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Só que, nesse caso,
nós estaremos modificando o acórdão recorrido, porque o acórdão
recorrido vedou essa prática.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não admitiu.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, o acórdão
recorrido mandou para a liquidação.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Foi expressamente,
de modo que eu me alinharia com o Ministro Fux, com essa colocação que
ele acabou de fazer.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, eu coloquei
isso no voto. Eu estou dizendo: no curso dos debates, foi dada a palavra a
uma parte, a outra não está presente, nós também não podemos fazer a
outra parte do contraditório. Então, de forma neutra, eu não estou nem
sugerindo nada, estou dizendo o que é inerente ao sistema processual:
por vezes, na liquidação, é possível deduzir fatos novos ligados ao fato-

4
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4794527.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 69 de 90

RE 561836 / RN
base que levam à apuração de um quantum debeatur que seja desejável.
O acórdão não está ...
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas o acórdão nega
expressamente essa possibilidade.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Esse caso talvez...
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Essa possibilidade.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, o acórdão
não nega a compensação.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Nega!
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Com
reajuste.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Nega a
compensação com reajuste.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas nega!
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas manda
apurar o índice e a liquidação, e, na nossa repercussão geral, nós
estabelecemos uma premissa e acrescentamos a essa premissa o seguinte:
na hora em que houver uma reestruturação geral da carreira - como
houve com a Magistratura -, aquela rubrica desaparece.
Eu acho que mais prudente do que está, a proposição do voto,
procurando cercar por todos os... O que o acórdão local estabeleceu foi
essa menção que o Ministro Barroso se referiu, quer dizer, pode não ser
11,98%, pode ser um outro valor, um outro percentual, aí vai para a
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liquidação.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - E, na linha
de observação do Ministro Gilmar e do Ministro Teori, quer dizer, se nós
dissermos reestruturação, eu acho que nós podemos negar provimento; se
for para dizer no caso de reajuste, aí tem que dar provimento parcial,
porque o acórdão expressamente exclui o reajuste. Mas nós não estamos
dando no caso de reajuste, só no caso de reestruturação, nos termos do
voto do Ministro Fux.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Isso tudo são
questões terminológicas, cujo conteúdo não está definido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E o que pretende o
Estado – está com todas as letras, à folha 129 – é a compensação,
considerados os reajustes futuros. Vou ler:
"(...) denegou a compensação das perdas salariais
porventura havidas por ocasião da conversão de moeda de
cruzeiros reais para URV, com os reajustes remuneratórios
posteriores (...)."

Tem-se coisas diversas, heterogêneas.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - E eu vou
mencionar no voto que quando houver reestruturação da remuneração,
que isso tiver incluído, como ocorreu - eu estou até citando o exemplo da
Magistratura -, isso vai cessar.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O ministro relator
explicita bem...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Claro! Imagina se
o Supremo vai mandar incorporar ad aeternum.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – ... que, se surgiu uma
nova realidade remuneratória decorrente da reestruturação da carreira,
evidentemente, sobrepõe-se àqueles vencimentos resultantes da
conversão.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Se isso aí não for
esclarecido, tal como está no voto, amanhã ou depois, não foi incorporado
como vantagem pessoal, VPNI, ele pode até superar o teto.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Ministro Fux, ocorre
que o acórdão recorrido, do modo como ele está colocado, impede até
mesmo em caso de estruturação de carreira, ele impede em qualquer
hipótese.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Exatamente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Bom, mas não é
essa a tese firmada na repercussão geral. Se o acórdão diz isso, nós não
estamos dizendo isso.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Pois é, Ministro Fux,
mas então a questão é saber se dá...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Agasalhar a teoria do
Estado, quanto à compensação com reajustes, a implicarem simples
reposição do poder aquisitivo da moeda, é ferir de morte o princípio da
irredutibilidade de vencimentos.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, eu acho que é uma questão de terminologia. A essência do
voto, e a ratio essendi do que se decidiu, alcança as finalidades que nós
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pretendemos, e que o Estado também pretende. Até um determinado
momento, não poderia ter feito a conversão, o Estado fez a conversão
irregularmente; disso, decorreu uma diferença que o contador vai apurar.
A parte tinha razão e, por esse motivo, a sentença foi reformada, e o
Estado recorreu, e nós queremos manter o acórdão. A solução é negar
provimento para manter o acórdão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Dois integrantes do
Plenário mataram a saudade da época de atuação na Justiça do Trabalho –
eu próprio e a ministra Rosa Weber.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Ah, sim, que
bom!
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Mas, de qualquer
forma, parece-me também que o acórdão resolveu em função da própria
limitação do pedido, porque o pedido já fixava um termo ad quem, até a
definitiva incorporação - acho que foi o Ministro Teori que fez a leitura do
próprio pedido. Por isso que eu tenho dificuldade.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Do próprio pedido, o
próprio pedido não refere isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas o nosso
acórdão ele é mais cauteloso, porque o nosso acórdão não pode ficar
adstrito ao pedido, porque é repercussão geral.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Eu acompanho o voto
de Vossa Excelência, por isso fiz essa leitura: o acórdão decidiu a partir do
pedido deduzido que foi aquele com o termo ad quem.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Isso que eu disse:
se nós estivéssemos julgando uma apelação, aí dava para pegar planilha,
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fazer cálculo, mas nós estamos numa repercussão geral, que transcende
aos interesses das partes em conflito.
Então, eu tenho impressão de que essas cautelas...
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu vou pedir vênia, em parte, ao Relator para dar
provimento parcial, excluindo da vedação imposta pelo acórdão
recorrido a impossibilidade da incorporação às novas remunerações. Eu
mantenho apenas a exclusão em relação ao 37, X, da Constituição, que
trata da recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda. Essa
recomposição pela perda do poder aquisitivo da moeda, evidentemente, é
para assegurar a irredutibilidade do vencimento em relação à corrosão
inflacionária. Então, eu dou parcial provimento para afastar a vedação do
acórdão recorrido em relação à referida compensação, mantendo, todavia,
a vedação no que concerne à eventual compensação, ou à eventual
absorção, em relação à revisão geral do art. 37, X.
É como voto.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, eu
também vou pedir vênia ao Ministro-Relator, embora, do seu voto, se
possa extrair, parece-me, que haveria a vedação da compensação só em
relação à reestruturação.
Entretanto, como o acórdão recorrido é taxativo quanto a esse ponto
do impedimento geral, parece-me que essa parte teria de ser alterada para
afastar essa vedação de forma taxativa, porque a lei é nacional - e quanto
a isso estou de acordo; a lei, sendo nacional, o Estado não pode intervir
nessa matéria - estou plenamente de acordo com o belíssimo voto do
Ministro-Relator. Entretanto, na parte final do acórdão, no que afasta a
possibilidade, mesmo mandando para a liquidação, parece-me que a
clareza do nosso julgado teria de enfrentar essa questão. E, como eu estou
seguindo exatamente a orientação nesse sentido, eu peço vênia ao
Ministro-Relator apenas nessa parte para acompanhar a divergência,
portanto, dando provimento parcial nesta pequena extensão, em que
afasta a possibilidade. Eu acho ser possível, nessa liquidação, que seja
compensado por eventuais alterações, fora essas que o Ministro-Relator já
expressamente afastou.
*****
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VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, eu
também já tinha mencionado que subsiste, sobretudo em razão de
estarmos lidando com repercussão geral, esse estado de perplexidade,
uma vez que, como foi lido pela Ministra Rosa, e já agora repetido, o
Tribunal claramente diz que, no tocante à compensação requerida, a ser
realizada em virtude de aumento salarial concedido aos servidores
estaduais, entende-se que tal pleito não merece acatamento. E ainda diz
mais, e a gente sabe das circunstâncias da ADI nº 2.323, que sequer foi
julgada; acho que só houve julgamento da liminar, nunca houve o próprio
julgamento de mérito.
Esclareço, por oportuno, que em casos outros vinha decidindo pela
possibilidade da compensação com base na ADI nº 1797-PE. Entretanto,
entendo que tal compensação não mais pode ser aplicada, já que a
decisão proferida pelo STF na ADI nº 2323 afasta o entendimento da
incidência do lapso temporal a ser observado para a correção.
E vejam: o caso da ADI nº 2.323 é aquela tal resolução do STJ e,
portanto, tinha uma situação peculiar: afasta o entendimento da
incidência do lapso temporal a ser observado para a correção, não
determinando qualquer tipo de compensação com aumento salarial
futuro, por serem matérias distintas.
Quer dizer, veja que o acórdão veda qualquer possibilidade de se
fazer esse ajuste.
Além do mais, a existência de reajuste salarial posterior à conversão
da moeda não corrige o erro ocorrido na aplicação dos critérios de
conversão, conforme entendimento adotado pelo Supremo.
Então, parece-me, como já tinha sido ressaltado agora pelo Ministro
Teori Zavascki, que exatamente por esse fato da vedação de
compensação, o que gera na execução – e isso tem importância; quer
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dizer, o entendimento que o Tribunal está adotando é de permanência
desse quantum de forma contínua, de forma a eternizar, o que me parece
um contrassenso no sistema.
A mim me parece que a solução adequada, a despeito de se buscar
uma outra técnica, há de ser, sim, a do provimento parcial, para assentar
a incompatibilidade dessa orientação com aquilo que, de fato, vem sendo
assentado a partir da mudança de um paradigma ou de um modelo
monetário.
Então, reconhecendo, como fez o Relator, que a lei agiu ultra vires ao
não executar aquilo que fora preconizado na lei federal, eu também
entendo aqui cabível – tal como agora destacado pelo Ministro Toffoli e
pela Ministra Cármen Lúcia – o provimento parcial do recurso.
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RETIFICAÇÃO DE VOTO
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, o
meu voto coincide, no seu conteúdo, com os votos que estão dando
parcial provimento. Embora tenha, na conclusão, acompanhado o relator,
o fiz contra essa outra fundamentação, de modo que, talvez, seja mais
adequado me alinhar pelo parcial provimento. Proponho, portanto, que o
meu voto seja de parcial provimento.
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DEBATE
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Presidente, eu
tenho a impressão que nós estamos falando a mesma coisa e, apesar da
contrariedade, todos têm razão pelo seguinte - no item cinco da minha
Ementa, eu digo assim: O término da incorporação na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma
reestruturação remuneratória, porquanto não há direito a percepção ad
aeternum de parcela de remuneração para o servidor público.
Está dito no meu voto. Foi o que eu li. Agora, isso é uma maneira
de...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Vossa Excelência, então, não se animaria a dar
provimento parcial para que isso ficasse bem esclarecido?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu li o meu voto.
O
SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Pois não.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Neguei
provimento, porque entendi que o acórdão estava correto no caso
concreto. E a tese que nós iríamos fixar era a tese da conversão pura e
simples.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É que a leitura do
acórdão pode conduzir ao afastamento da reestruturação, das
consequências da reestruturação.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, no meu
voto, não.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas Vossa Excelência
explicita esse ponto.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) – Explicito.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Há um trecho do memorial da AGU que me parece
muito ilustrativo, mas que ressalta exatamente essa concordância que o
Plenário tem em termos da tese, enfim, geral que nos estamos adotando.
A AGU diz o seguinte:
A atualização decorrente do erro no cálculo de conversão da URV,
deve incidir apenas uma vez sobre o vencimento dos servidores...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Com ela surgiu uma
realidade remuneratória projetada no tempo.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - ...que fazem jus, de sorte a recuperar o valor nominal.
Isso não importa, todavia, em direito a incorporação permanente do
resíduo de 11,98% ou de outro, eventualmente, apurado em liquidação de
sentença, pois tal circunstância implicaria aumento ilimitado e indevido
dos vencimentos do servidor no decorrer do tempo.
E diz mais:
Dessa forma, os reajustes supervenientes que tenham assimilado a
defasagem ocasionada pelo equívoco da conversão dos vencimentos
devem ser objeto de compensação, no tocante ao índice de 11,98%, sob
pena de pagamento em duplicidade pelo Poder Público e de
enriquecimento sem causa por parte do servidor.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É que esse índice
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ia ser podado em algum momento.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois é, isso me parece que esclarece bem e nós estamos
de acordo com relação a isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Agora, Ministro
Lewandowski, aceitando a ponderação de Vossa Excelência, como no
meu voto há explicitamente essa afirmação, mas eu não fiz essa leitura
mais preocupada com a extensão do acórdão recorrido, eu, mantidas
essas premissas, acho que, se a Corte, no seu todo - tem de computar os
votos -, entender que na parte dispositiva deve-se dar provimento
parcial... É o que está no meu voto.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Porque, no
conteúdo, combinamos.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
acho que a questão terminológica é o menos importante. Acho que
podemos perfeitamente dizer que se está dando provimento parcial.
A questão central é estabelecer o que que pode ser compensado,
porque, senão, vamos transferir o problema para a execução.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, não. Aí
coloco aqui, Ministro Barroso: o término da incorporação na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma
reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção, ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Estamos há dezenove
anos, e eles estão com os penduricalhos.
O

SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI
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(PRESIDENTE) - É exatamente isso.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Se todos
estiverem de acordo com essa proposição, tanto faz provimento.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro, porque, se
não for assim... Proposição, não, este é o voto.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Pode ser
provimento parcial.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Exatamente. Sabe por que estou propondo que,
eventualmente, o Relator reajuste? Porque estou vendo que teremos uma
divisão: parte dará provimento parcial, e parte dará provimento integral,
ou negará provimento.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Vossa Excelência
está dizendo é o seguinte: que todos nós temos razão.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas o fundamento é
o mesmo.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - O
importante é a substância. Se a substância é essa, estamos de acordo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Está todo mundo
certo. Estamos falando a mesma coisa.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - E estamos com entendimento absolutamente
uniformizado. Como o nosso entendimento é o mesmo, e mais a
conclusão do voto, a parte dispositiva vai se dispersar, isso pode
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eventualmente sinalizar no sentido, enfim, diverso daquilo que estamos
querendo. Se Vossa Excelência reajustar, e todos os Colegas derem
provimento parcial, a tese central fica mantida.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não tenho
nenhuma...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Estou de
acordo com a proposta de Vossa Excelência.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Senhor Presidente,
apenas duas palavras.
Em que pese à duração dos debates, estamos de acordo. Estamos há
uma hora e meia a discutir essa matéria. De início – apenas para que fique
no acórdão –, não cabe confundir coisas heterogêneas. Um instituto é o da
conversão, tal como previsto na lei federal. Outro é o do reajuste dos
vencimentos, reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, bem como
o do aumento dos vencimentos. Não há como compensar coisas
heterogêneas.
Encontrado à época, 1994, o patamar de vencimentos, ocorrida
posteriormente – como consignou o relator – a reestruturação da carreira,
surgindo novos valores absolutos, prevalecerá o que constante dessa
reestruturação. Não se cogita do direito a percentagem que pudesse ser
paga mediante rubrica própria. Não é isso. Estamos a versar – repito – a
conversão do cruzeiro real em URV.
Agora, o que pleiteia o Estado? Pede não só que se considere o que
resultante da reestruturação da carreira, como também reajustes, revelada
uma pérola no tocante a esses reajustes:
"(...) determinando-se a imperiosa observância da
compensação das eventuais perdas havidas por ocasião da
conversão salarial para URV" – admite que a lei estadual se
mostrou inconstitucional, tendo-se que declarar, no ponto, a
inconstitucionalidade da lei estadual – "com os aumentos
remuneratórios" – aumento gênero, pegando também a
reposição do poder aquisitivo e, portanto, o reajuste –
"posteriores à referida conversão, além da aplicação da Lei
8.880/94, ainda que resulte em decesso remuneratório aos
recorridos (...)".

Nessa última explicitação é que está a pérola: "… ainda que resulte
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em decesso...", ou seja, o Estado quer dar com uma das mãos e retirar com
a outra.
Presidente, com o reajuste do voto pelo relator, há consenso no
Plenário. Provemos o recurso parcialmente para se considerar – se for o
caso, porque não sei se houve reestruturação – em liquidação, esta última.
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ADITAMENTO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Presidente, no
meu modo de ver, estava tudo bem fechado. As frestas estavam fechadas.
Mas, de toda maneira, nada que não prejudica esse excesso, para não
usarmos a máxima latina.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, eu já
estava a pensar nas reclamações, porque, na verdade, como disse o
Ministro Marco Aurélio, todos nós estamos pensando a mesma coisa.
Algo, uma coisa é um reajuste salarial, outra coisa é atribuição por uma
lei posterior de um novo padrão remuneratório.
E, parece-me que toda a tese, tão enfatizada da tribuna, resulta de
algum, com todo o respeito, absurdo, que esteja sendo considerado, ou
feito, na execução, no sentido de manter um percentual "x" incidente ad
eternum, que não existe.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Isso não existe.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Exatamente.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Não existe. São coisas
diversas.
Então, o meu reajuste seria para acompanhar o primeiro voto do
Ministro Teori. Eu não conheço, porque não é o que está sendo discutido
aqui, em que se fez um pedido com um termo final certo.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Ministra Rosa Weber,
Vossa Excelência me permite?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Mas, de qualquer sorte,
para não complicar e não acharem que estou divergindo daquilo a que
todos nós convergimos, altero também.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Isso, pois não, a bem da harmonia ...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - É que o Tribunal de
Justiça não esclareceu o que afastado em termos de compensação. Tem-se
recurso a alcançar não só o resultante da reestruturação, ou seja, a nova
realidade remuneratória, como também os reajustes.
O relator, então, concordou em prover, para não se dar a
compensação, mas se houver surgido novo padrão de vencimentos
decorrente de reestruturação da carreira, evidentemente, não se
continuará com a diferença que seria fruto da conversão errônea do
cruzeiro real em URV.
Está bem explicitado.
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VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Acho que chegamos a uma conclusão muito evidente,
que vai dispensar embargos declaratórios, reclamações, tudo mais.
Acompanho, também, o Relator nesse reajuste, incorporando todas
as manifestações que foram feitas para esclarecer bem a matéria, e
também dou provimento parcial.
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RELATOR : MIN. LUIZ FUX
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RECDO.(A/S) : MARIA LUZINETE MARINHO
ADV.(A/S) : WALDEIR DANTAS E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : SINJUSC - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA.
ADV.(A/S) : PEDRO MAURÍCIO PITA MACHADO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : SINDIFERN - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADV.(A/S) : FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLANDA E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - APIPREM
ADV.(A/S) : RAFAEL JONATAN MARCATTO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO - ANAMATRA
ADV.(A/S) : ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - CONAMP
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
INTDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - APMP
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DA BAHIA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA
ADV.(A/S) : MARCONI DE SOUZA REIS
AM. CURIAE. : APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA
ADV.(A/S) : RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA
BAHIA - AFPEB
ADV.(A/S) : CESAR AUGUSTO PRISCO PARAISO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO
INSTITUTO DE ZOOTECNIA - AFIZ
ADV.(A/S) : KLEBER CURCIOL
Decisão: Retirado de pauta ante a aposentadoria do
Ministro Eros Grau (Relator). Ausente, licenciado, o

Senhor
Senhor
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Ministro Joaquim Barbosa. Presidência
Peluso. Plenário, 04.08.2010.

do

Senhor

Ministro

Cezar

Decisão: Após o relatório e as sustentações orais da Dra. Ana
Karenina de Figueiredo Ferreira Stábile, Procuradora do Estado,
pelo recorrente; do Dr. Thiago Luís Sombra, Procurador do Estado,
pelo amicus curiae Estado de São Paulo; do Dr. Alberto Pavie
Ribeiro, pelo amicus curiae Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho; do Dr. Pedro Maurício Pita Machado, pelo
amicus curiae Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de
Santa Catarina – SINJUSC, e do Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros, Procurador-Geral da República, pelo Ministério Público
Federal, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o
Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), em participação no Global
Constitutionalism Seminar, na Yale Law School, nos Estados Unidos
da América. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski (VicePresidente, no exercício da Presidência). Plenário, 25.09.2013.
Decisão:
Prosseguindo
no
julgamento,
o
Tribunal,
por
unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu parcial
provimento ao recurso extraordinário e declarou incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do
Estado do Rio Grande do Norte. Votou o Ministro Ricardo
Lewandowski, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Ausente
na declaração de inconstitucionalidade o Ministro Dias Toffoli.
Ausentes,
justificadamente,
o
Ministro
Joaquim
Barbosa
(Presidente), em participação no Global Constitutionalism Seminar,
na Yale Law School, nos Estados Unidos da América, e o Ministro
Celso de Mello. Plenário, 26.09.2013.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (VicePresidente). Presentes à sessão os Senhores Ministros Marco
Aurélio, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa
Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Relator
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA APELAÇÃO CÍVEL
5008443-71.2013.827.0000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO TOCANTINS.

APELAÇÃO CÍVEL – 5008443-71.2013.827.0000
EMBARGANTE: SINDIFISCAL - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL DO TOCANTINS
EMBARGADO: ESTADO DO TOCANTINS
RELATOR: MARCO ANTHONY STEVESON

O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno,
devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, doravante denominado Embargado,
vem, com o respeito e acatamento costumeiros, perante Vossa Excelência, por intermédio de sua
Procuradora que esta subscreve, apresentar
CONTRARRAZÕES
aos Embargos de Declaração interpostos por SINDIFISCAL - SINDICATO DOS AUDITORES
FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS, devidamente qualificado nos autos do
processo em epígrafe, pelos relevantes argumentos que seguem apresentados nas razões anexas,
requerendo o não conhecimento dos embargos declaratórios.
Nestes termos, pede deferimento.
Palmas – TO, aos 28 de agosto de 2014.

KLÉDSON MOURA LIMA
Procurador do Estado
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EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

COLENDA CÂMARA
NOBRE RELATOR
1. BREVE HISTÓRICO.
Em suas razões alega o embargante ter havido omissão, bem como, busca
esclarecimentos a respeito da decisão subjugada, pugnando “para que este Tribunal de Justiça se
manifeste sobre todo o arrazoado, incluindo a negativa de vigência ao artigo 475-a e seguintes do
CPC, bem como aos incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º e aos incisos X e XV do Art. 37,
ambos da Constituição Federal”.
Assim, pretende o requerente discutir a reforma da decisão, que julgou
improcedentes seus pedidos.
Entretanto, a irresignação do Embargante não tem merece prosperar, como será
demonstrado.
2. RAZÕES PARA A MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA.
O Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno não merece reparos, eis que está
em perfeita sintonia com a legislação pertinente.
Pois bem, importa esclarecer que os Embargos de Declaração, nos termos do
artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando houver na decisão obscuridade ou
contradição, bem como quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal.
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Há que se esclarecer que a alegação de omissão da decisão é infundada, pois no
julgamento da lide, foram enfrentados todos os pontos necessários ao exame da causa, abrangendo
os pontos elencados pelo embargante como sendo contraditórios.
Nesse ponto, interessante a explanação feita pelo Ministro do Superior Tribunal de
Justiça Herman Benjamin, Relator do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº.
1031327/RJ, julgado aos dias 03 de março de 2009, merecendo aqui ser reproduzida:
“Inicialmente, constato que a alegada ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo
Civil não se configura, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a questão, dita controvertida, tal como lhe foi apresentada. Não é o órgão
julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
visando à defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido:
REsp 927.216/RS, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/08/2007; e,
REsp 855.073/SC, 1ª Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
28/06/2007.” (G.n).

Os argumentos e fundamentos deduzidos pelos julgadores são suficientes o
bastante ao deslinde da questão. O rejulgamento da demanda, como pretende o Embargante, é
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, pela doutrina e pela jurisprudência, o que se encontra
sacramentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, que reflete de forma fidedigna a
posição dos Tribunais Superiores sobre a inviabilidade da utilização dos Embargos de Declaração
com este intento:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO PRETORIANO NÃOCOMPROVADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃOCABIMENTO. 1. Não-ocorrência de irregularidades no acórdão quando a matéria
que serviu de base à oposição do recurso foi devidamente apreciada, com
fundamentos claros e nítidos, enfrentando as questões suscitadas ao longo da
instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e
jurisprudência consolidada. O não-acatamento das teses deduzidas no recurso não
implica cerceamento de defesa. Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo com
o que reputar atinente à lide. Não está obrigado a julgar a questão de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC),
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
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legislação que entender aplicável ao caso. As funções dos embargos de declaração,
por sua vez, são, somente, afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a
solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extinguir
qualquer contradição entre premissa argumentada e conclusão. 2. Decisão
embargada devidamente clara a explícita no sentido da ausência do necessário
prequestionamento, assim como a não-comprovação da divergência jurisprudencial.
3. Enfrentamento de todos os pontos necessários ao julgamento da causa.
Pretensão de rejulgamento da causa, o que não é permitido na via estreita dos
aclaratórios. 4. Embargos rejeitados.1” (G.n)

Ademais, há de se considerar o Princípio do Livre Convencimento Motivado,
que significa que o Julgador diante do contexto fático apresentado e das provas carreadas nos
autos tem liberdade para decidir, levando em conta sua livre convicção pessoal motivada.
Ocorre que in casu, o Tribunal pronunciou-se sobre os pontos necessários à
prolação da decisão, não restando nenhum ponto nem contraditório, nem obscuro, pois os
argumentos invocados estão embutidos na matéria enfocada na decisão, de sorte que não há nenhum
motivo para ser modificada a decisão.
Assim, torna-se visível a pretensão do ora embargante, em rever questão já
decidida que, enveredando-se por caminhos absolutamente estranhos à finalidade dos embargos de
declaração, deseja ver alterado o julgado embargado, não sendo possível fazê-lo pela via eleita dos
embargos de declaração, sem que haja, de fato alguma omissão, contradição ou obscuridade, em
conformidade com o artigo 535 do Código de Processo Civil.
Nesta seara, colhem-se mais um julgado que traduz o entendimento do STJ:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Os
embargos de declaração não servem para responder a questionários sobre meros
pontos de fato; para reexame da matéria de mérito; para explicitar dispositivo legal,
quando a matéria controvertida foi resolvida; para repetir a fundamentação da
sentença de primeiro grau, adotada pelo acórdão; para obrigar o juiz a renovar ou
reforçar a fundamentação do decisório; para provocar lições doutrinárias; para
abrandar o impacto que a concepção jurídica do julgador cause aos jurisdicionados;
para esclarecimento de matéria doutrinária; para permitir a interposição de recurso
1

EDcl no AgRg no Ag 880.328/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 1
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extraordinário, pois a Súmula nº 356 não criou caso novo de embargos de
declaração. Embargos rejeitados.” (RJTJRGS, 148/166)

Destarte, incabíveis os referidos Embargos Declaratórios no presente caso,
justamente por inexistir qualquer omissão na decisão embargada, considerando o Exmo.
Desembargador de forma clara e lúcida as alegações inviáveis do Embargante para, ao final, afastálas.
3. DO NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO NO ESTADO DO TOCANTINS.
Embora o Embargante insista no frágil argumento de que inexiste restruturação
financeira que abarque o percentual pleiteado, reitera-se, por oportuno, que a Lei Estadual nº
1.208/2001 que implantou novos padrões remuneratórios, desvinculado do anterior, e um novo
regime remuneratório (subsídio), passou a vigorar o novo plano de vencimentos, não atingido pela
prévia conversão.
Cumpri destacar, que a r. decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local manteve
a coerência com a jurisprudência dos Tribunais Superiores ao assinalar que:
“(...) A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que as
diferenças remuneratórias decorrentes da errônea conversão dos proventos dos
servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes
posteriores, ficam limitadas à data da implementação da nova lei que reestrutura e
institui um novo regime jurídico remuneratório. Conquanto a conversão da URV
tenha ocasionado perda nos vencimentos dos servidores, há de se estabelecer um
termo final para o seu pagamento, situação ocorrida em 1o de maio de 2001, data
de início de vigência da Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio
como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco, reestruturando a carreira
e fixando novos padrões remuneratórios (...).

Com a implantação de novos padrões remuneratórios, dissociados do passado,
inclusive com novas tabelas de subsídio de cada cargo, as eventuais perdas ocorridas e assinaladas
na decisão encontram o limite temporal para suas recomposições. Este é o entendimento do STJ
(URV - CONVERSÃO - DIFERENÇAS SALARIAIS - LIMITE TEMPORAL: STJ - AgRg no
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REsp 1142274-RS, AgRg no REsp 753645-RS, AgRg no REsp 1025792-PR, AgRg no REsp
1253715-MG, AgRg no REsp 1260476-MG e AgRg no AREsp 40081-RS).
Como já foi dito, embora as perdas pela conversão da URV não possam ser
compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a
reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.
Em que pese o Embargante defender a tese de que a lei 1.208/01 não promoveu a
incorporação do percentual da perda com a conversão da URV, o que está sendo julgado é a
PRESCRIÇÃO do direito de recompor esta perda, sendo que para a realidade do Estado do
Tocantins, para TODOS OS SERVIDORES tal pretensão está prescrita.
Sobre ao fato de que não houve reestruturação da carreira, pois o reajuste não
redundou numa reestruturação financeira (ganho financeiro para os servidores), esta adução não
encontra respaldo nos fatos dos autos, pois a Lei 1.208/01 implantou o subsídio como nova forma de
remuneração do servidor, sendo uma nova relação jurídica remuneratória limitadora das perdas com
a URV.
Não se trata de recomposição ou não, mas de LIMITE para as perdas que não são
perpétuas. Pisa-se que a implantação de novos padrões remuneratórios, dissociados do passado,
inclusive com novas tabelas de subsídio de cada cargo, se tivesse ocorrido eventuais perdas, as
mesmas teriam sido recompostas com as mudanças operadas no padrão vencimental, sendo este o
limite temporal para as perdas com a URV. Este é o entendimento do STJ (URV - CONVERSÃO DIFERENÇAS SALARIAIS - LIMITE TEMPORAL: STJ - AgRg no REsp 1142274-RS, AgRg no
REsp 753645-RS,

AgRg no REsp 1025792-PR, AgRg no REsp 1253715-MG, AgRg no

REsp 1260476-MG e AgRg no AREsp 40081-RS).
Quanto ao argumento de que o TJTO não poderia conhecer da prescrição, tal
pondo não merece acolhimento, por se tratar de uma questão de ordem pública, inerente a uma dos
pressupostos de existência e regularidade do processo.
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4. DO PEDIDO.
Ante o exposto, requer-se a manutenção do Acórdão embargado, haja vista a
inexistência de qualquer contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada e, em conseqüência, que
sejam rejeitados estes Embargos de Declaração.
Termos em que,
Pede Deferimento.
Palmas-TO, 28 de agosto de 2014.

KLÉDSON DE MOURA DE LIMA
Procurador do Estado

Assinado de forma digital por KLEDSON DE MOURA LIMA:03618185480
Data: 28/08/2014 19:47:33
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Parecer Cível nº

: 3616/2014

Embargos de Declaração
com Efeitos Infringentes
na Apelação Cível nº

: 50084437120138270000

Embargante

: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS
DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS

Embargado

: ESTADO DO TOCANTINS

Relator

: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS

Procuradora de Justiça

: ELAINE MARCIANO PIRES

SENHOR RELATOR,

Tratam

os

presentes

autos

de

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO E PREQUESTIONADOR NA
APELAÇÃO CÍVEL N° 50084437120138270000, opostos pelo SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS em face do
acórdão (ev. 38), proferido, por unanimidade, pela 3ª Turma da 2ª Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que deu provimento à
apelação, porém declarou de ofício a prescrição da cobrança, em razão da
incidência limitativa temporal em 1º de maio de 2001, data da vigência da Lei
Estadual nº 1.208/2001, em favor do ESTADO DO TOCANTINS.
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Aduz o embargante (ev. 46), em síntese, que o acórdão
embargado é omisso, pois deixou de analisar de forma pormenorizada o inteiro
teor da Lei Estadual nº 1.208/01, e que também é contraditório em relação aos
seus reflexos remuneratórios e resultados financeiros, porquanto considerou esta
lei como sendo responsável pela incorporação das referidas diferenças sem levar
em conta a inexistência de reestruturação financeira que abarcasse o percentual
de 11,98%, decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real em URV.
Ressalta

que

é

impossível

o

reconhecimento

da

prescrição em sede de apelação, pois exame neste sentido demandaria dilação
probatória ainda no primeiro grau de jurisdição, em sede de liquidação de
sentença, de modo que o julgado impugnado negou vigência ao artigo 475-A e
seguintes do Código de Processo Civil, além de contrariar o entendimento do
Supremo Tribunal Federal no RE nº 561.836, com repercussão geral reconhecida.
Por

último,

repisa

os

argumentos

já

explanados

asseverando que, para que o Supremo Tribunal Federal receba uma Reclamação
Extraordinária, é necessária a demonstração da identificação fática da matéria a
ser apreciada pelo Tribunal de origem e o tema objeto do RE nº 561.836.
Ao final, após prequestionar a matéria, requer o
conhecimento e provimento dos embargos para o fim de (1) reconhecer e sanar a
omissão e a contradição apontadas, para, com o emprego do efeito modificativo,
declarar a inexistência de uma restruturação financeira, reconhecer a inexistência
de qualquer incorporação da URV e manifestar-se claramente sobre os pedidos
iniciais, incluindo os direitos dos Agentes do Fisco do Estado do Tocantins de
receberem os percentuais devidos a título de conversão de sua remuneração de
Cruzeiro Real para URV, nos termos em que decidiu o STF, postergando-se para a
fase de liquidação de sentença o debate acerca da limitação temporal e do
percentual a ser concedido; (2) o pronunciamento sobre a negativa de vigência ao
artigo 475-A e seguintes do Código de Processo Civil, bem como aos incisos XXXV,
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XXXVI, LIV e LV do artigo 5º, e aos incisos X e XV, do Artigo 37, ambos da
Constituição Federal, para surtir o efeito prequestionador.
O embargado apresentou contrarrazões (ev. 56).
Os autos foram novamente

remetidos com vista

eletrônica ao Órgão de Cúpula Ministerial, onde o mister coube a esta 12ª
Procuradoria de Justiça, por prevenção.
É o relatório.
1. ADMISSIBILIDADE
Os embargos são próprios e tempestivos, presentes os
demais requisitos de admissibilidade, de modo que merecem ser conhecidos.
2. MÉRITO
No caso em comento, merece prosperar a pretensão do
embargante de sanar a omissão e a contradição apontadas, além de prequestionar
a vigência dos artigos 475-A e seguintes do Código de Processo Civil, bem como
dos incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV do artigo 5º, e dos incisos X e XV do Artigo 37,
ambos da Constituição Federal, objetivando a abertura da via especial e
extraordinária.
Verifica-se no voto condutor do julgamento que o Relator
reconheceu as perdas salariais dos servidores representados pelo recorrente,
porém declarou de ofício a prescrição da cobrança, tomando por base o
julgamento do RE 561836/RN, pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido no dia
26/09/2013, ATA nº 28, de 26/09/2013, DJE nº 197, divulgado em 04/10/2013, sob
o fundamento de que, com a edição da Lei Estadual nº 1.208/01, foi instituído o
3
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subsídio como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco, restruturada a
carreira e fixados novos padrões remuneratórios com publicação de nova tabela.
Concluiu, então, que a prescrição, antes considerada de
trato sucessivo, passou a ser de fundo de direito, em face do estabelecimento de
um termo que corrigiu a ilegalidade até então existente, razão pela qual declarou
de ofício a prescrição da cobrança das perdas salariais reconhecidas porque a
ação originária foi proposta somente em 05/11/2008, ou seja, passados mais de 5
(cinco) anos após o início da vigência da Lei Estadual nº 1.208, em 1º de maio de
2001.
Aduz o embargante, porém, que o acórdão embargado é
omisso, pois deixou de analisar pormenorizadamente o inteiro teor da Lei Estadual
nº 1.208/01. Neste compasso, diz que as diferenças advindas da conversão da
moeda em URV, amplamente conhecidas como o percentual de 11,98 %, não
foram objeto de nenhuma das hipóteses de incorporação previstas na referida lei.
Argumenta que o julgado também é contraditório em
relação aos seus reflexos remuneratórios e resultados financeiros, porquanto
considerou a Lei Estadual nº 1.208/01 como sendo responsável pela incorporação
das referidas diferenças sem levar em conta a inexistência de reestruturação
financeira que abarcasse o percentual de 11,98%, decorrente da conversão da
moeda de Cruzeiro Real em URV.
Com inteira razão o embargante.
Como já argumentado no parecer desta Procuradoria de
Justiça (ev. 13), quaisquer reajustes, instituição de subsídio, como modalidade de
remuneração,

restruturação

de

carreira

e

fixação

de

novos

padrões

remuneratórios determinados por lei superveniente à Lei Federal nº 8.880/94, que
não corrigiram os equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos
4
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servidores em URV, não podem ser compensadas, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa, ou seja, a Lei Estadual nº 1.208/01, embora tenha
tratado de restruturação de carreira, não incorporou expressamente as diferenças
originadas na conversão da URV.
Como bem exemplificou o recorrente, a referida lei
implementou o subsídio de maneira linear, para todos os agentes do fisco,
alterando o valor total dos vencimentos de R$ 1.580,24 para 1.656,00 , ou seja, ,
trouxe-se uma alteração financeira que representou um acréscimo de apenas
4,8%, insuficiente até para recompor os prejuízos inflacionários de 7,67%, da
revisão geral anual, não atendendo ao comando do inciso X, do artigo 37, da
Constituição Federal.
Destarte,

infere-se

que,

neste

ponto

o

acordão

embargado partiu de uma premissa equivocada ao interpretar que restruturação
de carreira e fixação de novos padrões de remuneração é o mesmo que
restruturação remuneratória, pois, de acordo com o exemplo transcrito, não foi
isso que efetivamente ocorreu no caso concreto.
Observa-se no artigo 2º, da Lei Estadual nº 1.208/01, que
as verbas e vantagens que estavam sendo incorporadas ao subsídio, além do
vencimento básico, eram apenas os “abonos concedidos pelas Leis 854, de
24 de julho de 1996; 952, de 19 de fevereiro de 1998; 967, de 6 de abril
de 1998; auxílio-transporte; progressão horizontal; funções gratificadas
incorporadas; parcelas quíntuplas incorporadas; adicionais por tempo de
serviço

e

de

incentivo

funcional;

gratificação

de

representação

incorporada e transporte.” Ou seja, restou comprovado que a referida lei não
incorporou as diferenças originadas na conversão da URV.
Por isso, este Tribunal foi contraditório ao considerar que
a Lei Estadual nº 1.208/01 como limitação temporal, conferindo a ela a absorção
5
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de parcelas remuneratórias que, na verdade, não estão previstas nem
implicitamente.
Neste ponto, verifica-se outra contradição no voto que
conduziu o julgamento, pois cita como base de seu fundamento o julgamento do
RE 561836/RN, pelo Supremo Tribunal Federal, porém chega à conclusão contrária
daquela proferida no voto do Min. Luiz Fux, no sentido de que há diferença entre
restruturação da carreira e restruturação financeira, sendo que, para que esta
última ocorra é necessário resultado financeiro positivo para o servidor com a
incorporação do percentual originado na conversão da moeda em URV, ou seja,
haveria a necessidade de que a restruturação financeira absorvesse os valores de
parcelas decorrentes de decisões administrativas ou judiciais, afastando a
possibilidade de compensação.
No caso em apreço, constata-se que o acórdão
embargado efetivamente contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal
proferido no julgamento do RE nº 561.836 1, pois, no caso julgado, observou-se que
a Lei nº 10.475/2002, que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos da Justiça
Federal, realmente incorporou os valores das parcelas decorrentes de decisões
administrativas e judiciais. Confira-se:
“Os aumentos remuneratórios supervenientes
concedidos aos servidores não podem acarretar a
compensação pretendida pelo Recorrente em relação ao
índice de 11,98%. O índice de 11,98% é devido em decorrência de
um equívoco na conversão da moeda, o que não impede o seu
acúmulo com índices de aumento posteriormente concedidos aos
servidores para assegurar o poder de compra da moeda. Por sua vez,
a incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice obtido por
processo de liquidação, não poderá subsistir quando a remuneração
do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize
a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de ilustração, no caso
da lei que criou o subsídio como forma de retribuição no âmbito do
1

STF RE 561836/RN, data do julgamento 26/9/2013, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 197, de 4/10/2013
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Ministério Público da União e da Magistratura da União. Com a
entrada em vigor da Lei nº 10.475/2002, que reestruturou as
carreiras dos cargos efetivos da Justiça Federal, os valores
das parcelas decorrentes de decisões administrativas e
judiciais foram absorvidos pela nova tabela de vencimentos. É
que o regime jurídico do servidor público pode sofrer alterações, o
que impede a tese de que o montante de 11,98% deve ser mantido
ad aeternum no contracheque do servidor público. ” (g.n.)
No mesmo sentido o tema foi decidido na esfera do
Superior Tribunal de Justiça:
“EMENTA2: PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO DO
FEITO. TEMA SOB REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 11,98%.
ABSORÇÃO
DA
DIFERENÇA
REMUNERATÓRIA
NA
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS PROMOVIDA PELA LEI N.
10.475/2002. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CJF. 1. O
reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte não enseja
o sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam
no Superior Tribunal de Justiça. 2. Após a entrada em vigor da Lei
n. 10.475/2002, que reestruturou as carreiras dos cargos
efetivos da Justiça Federal, os valores das parcelas
decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram
absorvidos pela nova tabela, sendo devidos possíveis
decréscimos resultantes da aplicação desse entendimento
como direito individual (art. 6o). 3. O Conselho da Justiça Federal,
no Processo Administrativo 2002.160238, de 30/5/2005, e no
cumprimento da Lei 10.475/2002 interpretada pela Resolução
234/STF, consignou que as diferenças de correção monetária e
outras vantagens decorrentes de decisões judiciais fossem
absorvidas pela nova tabela de vencimentos e proventos,
mantidos como diferença individual o que a ela excedessem.
Agravo regimental improvido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos
os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros
da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de Justiça: "A Turma, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator, sem destaque e em bloco." Os Srs.
Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon
e Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator.” (g.n)
Melhor sorte não ocorreu aos Agentes do Fisco do Estado
2

(AgRg no AgRg no AREsp 110184 / CE 2012/0016055-6, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Órgão Julgador:
T2, Data do Julgamento: 23/10/2012, Data da Publicação/Fonte: DJe 30/10/2012)
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do Tocantins, pois, com a edição da Lei nº 1.208/01, foi instituído o subsídio como
modalidade de remuneração, restruturando a carreira e fixando novos padrões
remuneratórios com publicação de nova tabela, contudo, repisa-se, a referida lei
não incorporou o índice de 11,98%, ou outro qualquer obtido por processo de
liquidação, até porque não houve processo de liquidação no presente caso.
A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que
a simples restruturação da carreira dos servidores do fisco sem a devida
compensação do índice de 11,98%, pela Lei Estadual nº 1.208/01, não confere a
ela a limitação temporal a que se refere o julgamento do RE nº 561.836.
Por fim, ressalta o embargante que não é possível o
reconhecimento da prescrição em sede de apelação em razão da necessidade de
dilação probatória ainda no primeiro grau de jurisdição, fase que foi sumariamente
afastada pela sentença monocrática e, posteriormente, pelo acórdão ora açoitado.
Procede o inconformismo.
É cediço que a Lei 11.280/2006 revogou expressamente
o artigo 194, do Código Civil, e deu nova redação ao § 5º, do artigo 219, do Código
de Processo Civil, prescrevendo que “o juiz pronunciará, de ofício, a prescrição”.
Contudo, a interpretação deste parágrafo deve ser realizada com cautela, para que
não resulte em um absurdo jurídico, como se deu no presente caso.
Se

adotarmos

a

regra

sem

uma

interpretação

sistemática, estaria tacitamente revogado o artigo 191, do Código Civil, devido à
flagrante incompatibilidade com a nova regra processual, já que o réu perderia a
possibilidade de renunciar à prescrição, haja vista que ela ostentaria matéria de
ordem pública, indisponível, tal como uma objeção.
Sobre o assunto, leciona o Professor FREDIE DIDIER:
8
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“Permanece em vigor o art. 191 do CC-2002, que
permite expressamente a renúncia da prescrição, expressa ou tácita.
A não-arguição da prescrição consumada é uma forma de renúncia.
Uma regra que permite a renúncia tácita e outra que permite o
reconhecimento ex officio da prescrição estão em evidente conflito.
Não é porque o juiz pode conhecer de ofício, que a prescrição
torna-se direito (exceção substancial) indisponível. Também
por tudo isso, ainda vige, plenamente, a regra que veda o pedido de
repetição do que se pagou para solver dívida prescrita (art. 882 do
CC-2002). É lícito, portanto, o pagamento de dívida prescrita.3” (g.n.)
Além disso, o reconhecimento de ofício da prescrição
pelo juiz não possibilita o acolhimento de provável existência de causas
impeditivas, suspensivas ou interruptivas do seu curso, a exemplo de um protesto
judicial, sendo prudente, portanto, a intimação do autor para tal desiderato, em
nome do Princípio da Cooperação.
Por estas razões, não poderia o Tribunal do Estado do
Tocantins reconhecer de ofício a prescrição no apelo, sem fazer valer o Princípio do
Contraditório e da Ampla Defesa, para preservar os direitos do recorrente, uma vez
que, para a análise desta eventual prescrição, demandaria dilação probatória em
sede de liquidação de sentença, consoante já explanado.
Destarte,

devem

ser

integralmente

providos

os

presentes aclaratórios.

3. CONCLUSÃO
ANTE O EXPOSTO, este Órgão de Cúpula Ministerial se
manifesta

pelo

conhecimento

e

provimento

dos

presentes

Embargos

Declaratórios, para que, sanando a omissão e contradição apontadas, com o
3

DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de
Conhecimento. 7. ed. Salvador: JusPODIUM, 2007
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empregado de efeito modificativo, seja reformado o acórdão fustigado a fim de
declarar a inexistência de uma restruturação financeira, reconhecer a inexistência
de qualquer incorporação da URV, com clara manifestação sobre os pedidos
iniciais, incluindo os direitos dos Agentes do Fisco do Estado do Tocantins de
receberem os percentuais devidos a título de conversão de sua remuneração de
Cruzeiro Real para URV, nos termos em que decidiu o STF no julgamento do RE nº
561.836, postergando-se para a fase de liquidação de sentença o debate acerca da
limitação temporal e do percentual a ser concedido, além do pronunciamento
acerca dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, para fins de
prequestionamento.
Palmas, 22 de setembro de 2014.

ELAINE MARCIANO PIRES
Procuradora de Justiça4

4
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D E C I S ÃO

Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo ESTADO DO
TOCANTINS, contra acórdão do evento 38, que reconheceu as perdas salariais, porém, de
ofício, considerou a cobrança prescrita, em razão da incidência limitativa temporal em 1o
de maio de 2001, data de início de vigência da Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu
o subsídio como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco.
A 2ª Câmara Cível deste Tribunal decidiu em questão de ordem que
todos os feitos que versem sobre URV, pendentes de julgamento, devem ser suspensos até
o trânsito em julgado dos embargos de declaração opostos nos autos do Recurso
Extraordinário no 561836/RN (com repercussão geral), que tramita no Supremo Tribunal
Federal.
Ante o exposto, remetam-se os autos ao Núcleo de Repercussão Geral e
Recursos Repetitivos – NURER até o trânsito em julgado do referido recurso.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Cumpra-se.
Palmas-TO, 25 de setembro de 2014.
Juiz GILSON COELHO VALADARES
Relator em substituição
LL

Signature Not Verified
Assinado por: GILSON COELHO VALADARES:13380
Data: 2014.09.25 16:39:45
Selo Emitido por: Tribunal de Justiça do Tocantins

“Antes de imprimir, pense no seu
compromisso com o meio ambiente”

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Tipo documento: CIÊNCIA
Evento: PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA
Data: 24/10/2014 10:45:59

Documento 36

Ciente do acórdão do evento 67.
Palmas, 24 de outubro de 2014.
Elaine Marciano Pires
Procuradora de Justiça

1/1

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Tipo documento: CERTIDÃO
Evento: CERTIDÃO
Data: 24/10/2014 13:20:16

Documento 37

CERTIDÃO

Certifico que estes autos estão sobrestados conforme Decisão proferida do evento 67 até o pronunciamento
definitivo da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal - RE 561836/RN.

Palmas/TO, 24 de outubro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EVA PORTUGAL DE SOUSA , Matricula 236843.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar e digite o Codigo Verificador 1680d5542e

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Tipo documento: CERTIDÃO
Evento: CERTIDÃO
Data: 27/11/2014 10:51:31

Documento 38

Certifico que, em atendimento à solicitação no SEI nº 14.0.000227968-2 faço a devolução destes autos à
Secretaria da 2ª Câmara Cível. Para constar lavrei o presente termo.
Palmas/TO, 27 de novembro de 2014.

1/1

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Tipo documento: OUTROS
Evento: CERTIDÃO
Data: 27/11/2014 10:51:31

Documento 39

:: SEI / TJ-TO - 0571375 - DOCUMENTO GENÉRICO ::

1 de 3

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - http://wwa.tjto.jus.br
Tribunal de Justiça

DOCUMENTO GENÉRICO - PRESIDÊNCIA/2CCIV

ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO
REFERENTE: AÇÃO ORDINÁRIA DE REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS C.C. PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA No 5003623-09.2009.827.2729, DA 4ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA E
DOS REGISTROS PÚBLICOS
1º APELANTE: JOSÉ MAIA SILVA
ADVOGADOS: CLEVER HONÓRIO CORREIA DOS SANTOS, RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO E
OUTROS
1º APELADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROC. GERAL DO ESTADO: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE
2º APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS
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2º APELADOS: JOSÉ MAIA SILVA
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EXTRATO DE ATA

39ª Sessão Ordinária

2ª CÂMARA CÍVEL

05/11/2014

DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO EURÍPEDES, a 2ª Câmara Cível do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por maioria, DESACOLHEU a questão de ordem suscitada
pelo Exmo. Sr. Des. HELVÉCIO MAIA NETO – Vogal, a qual determinava a suspensão de todos os feitos
relativos à conversão da remuneração dos servidores públicos para unidade real de valor (URV). Determinaram
o retorno de todos os processos que se encontram no Núcleo de Recursos Repetitivos - NURER para a
Secretaria da 2ª Câmara Cível, nos termos do voto divergente proferido pelo Exmo. Sr. Des. MARCO VILLAS
BOAS – Relator, o qual apontou haver discrepância entre os julgamentos da 1ª Câmara e 2ª Câmaras Cíveis
deste Tribunal de Justiça. Ponderou não competir aos legislativos estaduais delimitar ou regulamentar os fatores
de recomposição vencimental dos servidores públicos a partir do erro na conversão da remuneração em unidade
real de valor - URV, por se tratar de matéria reservada ao Congresso Nacional, de competência privativa da
União e, por conseguinte, não afeta aos Estados. Em decorrência disso, as eventuais distorções deverão ser
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submetidas ao Poder Judiciário. Aduziu que aos Embargos de Declaração não fora conferido efeito suspensivo e,
portanto, os feitos devem ser julgados, posto não possuir o Poder Judiciário a prerrogativa de decidir sobre a sua
suspensão. Esclareceu que não é dada à Turma Julgadora a competência para decidir acerca da suspensão dos
feitos em trâmite no Tribunal, em julgamento isolado, haja vista que os processos sobre a matéria submetidos à
1ª Câmara Cível foram julgados, mostrando-se temerária a decisão dada em sentido diverso, sob pena de o
Poder Judiciário imiscuir-se em sua função de realizar uma prestação jurisdicional adequada. Argumentou que
eventuais suspensões devem ser decididas pela Câmara. Explicitou que a decisão do Supremo Tribunal sobre a
matéria determina que os Tribunais Estaduais recomponham as perdas
salariais decorrentes da conversão caso a caso, haja vista que os Planos de Cargos e Salários dos servidores não
o fizeram.

Acompanharam a divergência e desacolheram a questão de ordem:
Exmo. Sr. Des. MOURA FILHO – Vogal.
Exmo. Sr. Juiz JOÃO RIGO GUIMARÃES – Vogal

Voto Vencido – acolheram a questão de ordem suscitada:
Exmo. Sr. Des. RONALDO EURÍPEDES – Revisor.
Exmo. Sr. Des. HELVÉCIO MAIA NETO – Vogal.

REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA:
ELAINE MARCIANO PIRES
Orfila Leite Fernandes

Secretária da 2ª Câmara Cível

Documento assinado eletronicamente por Orfila Leite Fernandes, Secretário de Câmara,
em 26/11/2014, às 11:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/
informando o código verificador 0571375 e o código CRC 75B592E1.
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RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL - SINDIFISCAL, contra o acórdão
proferido no Evento 38, que reconheceu as perdas salariais, porém, de ofício, considerou a
cobrança prescrita, em razão da incidência limitativa temporal em 1 o de maio de 2001, data
de início de vigência da Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como
modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco.
Nos presentes embargos, afirma a existência de omissão no acórdão
embargado, porquanto não analisou de forma pormenorizada o inteiro teor da Lei Estadual
no 1.208, de 2001, bem como seus reflexos remuneratórios, sendo nesta última situação
contraditório.
Salienta inexistir na Lei Estadual supra, reestruturação financeira que
abarcasse o percentual de 11,98%. Segue discorrendo acerca da diferença entre
reestruturação da carreira e reestruturação financeira.
Defende que o Relator ao reconhecer de ofício a prescrição, violou os
limites impostos pela lei processual Civil, pois certo que na situação presente a verificação
da prescrição dependeria de dilação probatória.
“Antes de imprimir, pense no seu
compromisso com o meio ambiente”

ESTADO DO TOCANTINS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador MARCO VILLAS BOAS

Enfatiza que segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal o
momento processual adequado para se apurar tanto o percentual eventualmente devido,
quanto a limitação temporal é a fase de liquidação de sentença.
Requer sejam supridas as omissões e contradições apontadas, para fins
de reconhecer a necessidade de se estabelecer a limitação temporal na fase de liquidação de
sentença, bem como para fins de prequestionamento de toda a matéria ora debatida.
Requer ainda, acolhimento dos embargos para que seja suprida a
omissão relativa à inexistência de uma reestruturação financeira que absorvesse legalmente
os percentuais devidos em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV, reconhecendose a inexistência de qualquer incorporação.
Em contrarrazões, o embargado pede o não acolhimento dos embargos,
haja vista a inexistência de qualquer vício a ser sanado.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que, sanando a omissão e
contradição apontadas, reformar o acórdão a fim de declarar a inexistência de uma
reestruturação financeira, incluindo os direitos dos Agentes do Fisco do Estado do
Tocantins de receberem os percentuais devidos a título de conversão de sua remuneração
de Cruzeiro Real para URV, postergando-se para a fase de liquidação de sentença o debate
acerca da limitação temporal e do percentual a ser concedido, além do pronunciamento
acerca

dos

dispositivos

legais

e

constitucionais

mencionados,

para

fins

de

prequestionamento.
É o relatório.
Em mesa para julgamento.
Palmas-TO, 16 de dezembro de 2014.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator

LL
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CERTIDÃO

Em cumprimento ao Relatório (RELT1) constante do “evento 82”, certifico que o presente feito foi incluído,
EM MESA, para a 45ª Sessão Ordinária Judicial, a ser realizada em 17/12/2014, a partir das 14h.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA

APELAÇÃO

No

5008443-

71.2013.827.0000
ORIGEM:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS
REFERENTE:
ACÓRDÃO EVENTO 38
EMBARGANTE: SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL
EMBARGADO: ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL
RELATOR:
Des. MARCO VILLAS BOAS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL - SINDIFISCAL,
contra o acórdão proferido no Evento 38, que reconheceu as perdas salariais, porém, de
ofício, considerou a cobrança prescrita, em razão da incidência limitativa temporal em 1o
de maio de 2001, data de início de vigência da Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu
o subsídio como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco.
Nos presentes embargos, afirma a existência de omissão no acórdão
embargado, porquanto não analisou de forma pormenorizada o inteiro teor da Lei Estadual
no 1.208, de 2001, bem como seus reflexos remuneratórios, sendo nesta última situação
contraditório.
Salienta inexistir na Lei Estadual supra, reestruturação financeira que
abarcasse o percentual de 11,98%. Segue discorrendo acerca da diferença entre
reestruturação da carreira e reestruturação financeira.
Defende que o Relator ao reconhecer de ofício a prescrição, violou os
limites impostos pela lei processual Civil, pois certo que na situação presente a verificação
da prescrição dependeria de dilação probatória.
“Antes de imprimir, pense no seu
compromisso com o meio ambiente”
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Enfatiza que segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal o
momento processual adequado para se apurar tanto o percentual eventualmente devido,
quanto a limitação temporal é a fase de liquidação de sentença.
Requer sejam supridas as omissões e contradições apontadas, para fins
de reconhecer a necessidade de se estabelecer a limitação temporal na fase de liquidação de
sentença, bem como para fins de prequestionamento de toda a matéria ora debatida.
Requer ainda, acolhimento dos embargos para que seja suprida a
omissão relativa à inexistência de uma reestruturação financeira que absorvesse legalmente
os percentuais devidos em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV, reconhecendose a inexistência de qualquer incorporação.
Em contrarrazões, o embargado pede o não acolhimento dos embargos,
haja vista a inexistência de qualquer vício a ser sanado.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que, sanando a omissão e
contradição apontadas, reformar o acórdão a fim de declarar a inexistência de uma
reestruturação financeira, incluindo os direitos dos Agentes do Fisco do Estado do
Tocantins de receberem os percentuais devidos a título de conversão de sua remuneração
de Cruzeiro Real para URV, postergando-se para a fase de liquidação de sentença o debate
acerca da limitação temporal e do percentual a ser concedido, além do pronunciamento
acerca

dos

dispositivos

legais

e

constitucionais

mencionados,

para

fins

de

prequestionamento.
Os embargos de declaração, a pretexto de esclarecer ou completar o
julgado, não têm o condão de renovar a discussão, corrigir ou emendar os fundamentos da
decisão, tampouco é a via adequada para elucidar ou exigir maiores explicações desta.
Da análise dos autos, verifica-se ser evidente a busca da embargante
pela reapreciação do julgamento, não havendo nada mais do que a simples insatisfação
com o resultado proferido.
A questão posta nos autos restou sobejamente analisada tanto pelo voto
condutor, quanto pelo acórdão proferido. O julgado ficou assim ementado:
AP 5008443-71
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“APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. LEI No
8.880, DE 1994. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que as
diferenças remuneratórias decorrentes da errônea conversão dos
proventos dos servidores em URV, embora não possam ser
compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas à data da
implementação da nova lei que reestrutura e institui um novo regime
jurídico remuneratório. Conquanto a conversão da URV tenha
ocasionado perda nos vencimentos dos servidores, há de se estabelecer
um termo final para o seu pagamento, situação ocorrida em 1o de maio
de 2001, data de início de vigência da Lei Estadual no 1.208, de 2001,
que instituiu o subsídio como modalidade de remuneração dos Agentes
do Fisco, reestruturando a carreira e fixando novos padrões
remuneratórios. Encontra-se prescrita a cobrança das pretensões
referentes às perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos
dos servidores de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), em
razão de a ação ter sido proposta somente em 5/11/2008, ou seja, mais
de cinco anos após o início da data de vigência Lei Estadual no 1.208,
de 2001 (1o de maio de 2001).”
Percebe-se que restou claramente consignado que a Lei Estadual no
1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como modalidade de remuneração dos Agentes do
Fisco, reestruturou a carreira e fixou novos padrões remuneratórios, e, segundo
entendimento do Supremo Tribunal Federal, a alteração do regime jurídico de pagamento
da contrapartida laboral do servidor, traduz-se no termo a quo para o início do prazo
prescricional do direito à recomposição das hipotéticas perdas ocorridas pela conversão da
URV.
Igualmente, por tratar-se a prescrição de matéria de ordem pública,
podendo ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, dispensa-se a
AP 5008443-71
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dilação probatória, sobretudo, por ter o julgador, diante do contexto fático apresentado e
das provas carreadas nos autos, liberdade para decidir, levando em conta sua livre
convicção pessoal motivada.
O Juiz é o destinatário da prova. Cabe a ele aferir sobre a necessidade
ou não de sua realização, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Para o caso vertente, as provas insertas nos autos são
suficientes ao julgamento do feito, pois não resta dúvida a respeito do termo inicial da
prescrição da pretensão do autor, mostrando-se desnecessárias a produção de quaisquer
outras.
Ressalte-se que o prequestionamento exigido, possibilitador do
oferecimento de recursos extraordinário e especial, é ter sido a matéria que permitiria a
apresentação dos recursos lembrada, ventilada pelas partes, ou por uma delas, não sendo
exigência, para que ela se faça presente, manifestação explícita do órgão julgador sobre o
tema.
Contudo, no que se refere a necessidade de se verificar, em fase de
liquidação de sentença, se a recomposição salarial alcançou o percentual de 11/98%, razão
lhe assiste em parte, devendo o voto ser complementado para adequar-se ao
posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 56183-6/RN no sentido de determinar que eventuais defasagens não
recompostas pelos planos de cargos e salários dos servidores públicos sejam apuradas em
liquidação de sentença, a fim de alcançar o percentual de 11,98%.
Posto isso, acolho parcialmente os presentes Embargos Declaratórios,
tão somente para determinar que eventuais defasagens não recompostas pela Lei Estadual
no 1.208, de 2001, sejam apuradas em liquidação de sentença.
É como voto.
Palmas-TO, 17 de dezembro de 2014.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator
LL
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ESTADO DO TOCANTINS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Secretaria da 2ª Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AP 5008443-71.2013.827.0000
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
REFERENTE: ACÓRDÃO CONSTANTE DO EVENTO 38- AÇÃO COMINATÓRIA C/C AÇÃO
DE COBRANÇA Nº 5000498-67.2008.827.2729, DA 4ª VARA DAS FAZENDAS E
REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PALMAS-TO
EMBARGANTE: SINDISFISCAL – SINDICATO DOS AUDITÓRIOS FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS
ADVOGADOS: FLÁVIA GOMES DOS SANTOS, RODRIGO OTÁVIO COELHO SOARES E
ROBERTO LACERDA CABRAL
EMBARGADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROC. GERAL DO ESTADO: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS

EXTRATO DE ATA
45ª Sessão Ordinária

3ª TURMA JULGADORA

17/12/2014

DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO
EURÍPEDES, a 3ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, DEU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, tão somente para determinar que
eventuais defasagens não recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de
2001, sejam apuradas em liquidação de sentença, nos termos do voto
do relator.
Votaram com o relator:
Exmo. Sr. Des. RONALDO EURÍPEDES – Vogal.
Exmo. Sr. Des. HELVÉCIO MAIA NETO - Vogal.
REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA:
MARCOS LUCIANO BIGNOTTI
Orfila Leite Fernandes
Secretária da 2ª Câmara Cível
Assinado de forma digital por ORFILA LEITE FERNANDES
Data: 18/12/2014 11:24:28
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EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO

NA

APELAÇÃO

No

5008443-

71.2013.827.0000
ORIGEM:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS
REFERENTE:
ACÓRDÃO EVENTO 38
EMBARGANTE: SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL
EMBARGADO: ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA: 2a CÂMARA CÍVEL
RELATOR:
Des. MARCO VILLAS BOAS

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS.
UNIDADE REAL DE

VALOR

-

URV.

REESTRUTURAÇÃO

REMUNERATÓRIA.

LIMITAÇÃO TEMPORAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Inexistem vícios no acórdão recorrido quando o Tribunal pronuncia-se de forma clara e precisa
sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão,
ao consignar que a Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como modalidade de
remuneração dos Agentes do Fisco do Estado do Tocantins, reestruturou a carreira e fixou novos
padrões remuneratórios, constituindo-se tal lei no termo a quo para o início do prazo prescricional
do direito à recomposição das hipotéticas perdas ocorridas pela conversão da URV.
OMISSÃO. EVENTUAL DEFASAGEM. NÃO SUPRIDA PELA LEI ESTADUAL. APURAÇÃO
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
3. Deve o julgado ser complementado para adequar-se ao posicionamento exarado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 56183-6/RN no sentido de determinar
que eventuais defasagens não recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001 sejam apuradas em
liquidação de sentença, a fim de alcançar o percentual de 11,98%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação no
5008443-71.2013.827.0000, em que figuram como Embargante SINDISFISCAL - Sindicato dos Auditórios Fiscais da
Receita Estadual e Embargado Estado do Tocantins.
Sob a presidência do Exmo. Sr. Desembargador RONALDO EURÍPEDES, a 3a Turma da 2a
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conheceu dos presentes embargos de declaração e deulhes parcialmente provimento, tão somente para determinar que eventuais defasagens não recompostas pela Lei Estadual no
1.208, de 2001, sejam apuradas em liquidação de sentença, nos termos do voto do relator, lido na assentada de julgamento e
que deste passa a fazer parte.
Votaram, com o Relator, os Exmos. Srs. Desembargadores RONALDO EURÍPEDES-Vogal e
HELVÉCIO MAIA NETO-Vogal.
Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Exmo. Sr. MARCOS LUCIANO BIGNOTTI.
Palmas-TO, 17 de dezembro de 2014.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator
LL
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 50084437120138270000
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS
REFERENTE: ACÓRDÃO EVENTO 38
EMBARGANTE: SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL
EMBARGADO: ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL
RELATOR: Des. MARCO VILLAS BOAS
E M E N T A:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. UNIDADE REAL
DE VALOR - URV. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Inexistem vícios no acórdão recorrido quando o Tribunal pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a
questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, ao consignar
que a Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como modalidade de remuneração dos
Agentes do Fisco do Estado do Tocantins, reestruturou a carreira e fixou novos padrões remuneratórios,
constituindo-se tal lei no termo a quo para o início do prazo prescricional do direito à recomposição das
hipotéticas perdas ocorridas pela conversão da URV.
OMISSÃO. EVENTUAL DEFASAGEM. NÃO SUPRIDA PELA LEI ESTADUAL. APURAÇÃO EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
3. Deve o julgado ser complementado para adequar-se ao posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 56183-6/RN no sentido de determinar que eventuais
defasagens não recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001 sejam apuradas em liquidação de
sentença, a fim de alcançar o percentual de 11,98%.

(EMBD na AP 5008443-71.2013.827.0000, Rel. Des. MARCO VILLAS BOAS, 3ª Turma da 2ª Câmara
Cívil, Julgado em 17/12/2014).
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA

APELAÇÃO

No

5008443-

71.2013.827.0000
ORIGEM:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS
REFERENTE:
ACÓRDÃO EVENTO 38
EMBARGANTE: SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL
EMBARGADO: ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL
RELATOR:
Des. MARCO VILLAS BOAS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL - SINDIFISCAL, contra o acórdão
proferido no Evento 38, que reconheceu as perdas salariais, porém, de ofício, considerou a
cobrança prescrita, em razão da incidência limitativa temporal em 1 o de maio de 2001, data
de início de vigência da Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como
modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco.
Nos presentes embargos, afirma a existência de omissão no acórdão
embargado, porquanto não analisou de forma pormenorizada o inteiro teor da Lei Estadual
no 1.208, de 2001, bem como seus reflexos remuneratórios, sendo nesta última situação
contraditório.
Salienta inexistir na Lei Estadual supra, reestruturação financeira que
abarcasse o percentual de 11,98%. Segue discorrendo acerca da diferença entre
reestruturação da carreira e reestruturação financeira.
Defende que o Relator ao reconhecer de ofício a prescrição, violou os
limites impostos pela lei processual Civil, pois certo que na situação presente a verificação
da prescrição dependeria de dilação probatória.
“Antes de imprimir, pense no seu
compromisso com o meio ambiente”
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Enfatiza que segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal o
momento processual adequado para se apurar tanto o percentual eventualmente devido,
quanto a limitação temporal é a fase de liquidação de sentença.
Requer sejam supridas as omissões e contradições apontadas, para fins
de reconhecer a necessidade de se estabelecer a limitação temporal na fase de liquidação de
sentença, bem como para fins de prequestionamento de toda a matéria ora debatida.
Requer ainda, acolhimento dos embargos para que seja suprida a
omissão relativa à inexistência de uma reestruturação financeira que absorvesse legalmente
os percentuais devidos em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV, reconhecendose a inexistência de qualquer incorporação.
Em contrarrazões, o embargado pede o não acolhimento dos embargos,
haja vista a inexistência de qualquer vício a ser sanado.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que, sanando a omissão e
contradição apontadas, reformar o acórdão a fim de declarar a inexistência de uma
reestruturação financeira, incluindo os direitos dos Agentes do Fisco do Estado do
Tocantins de receberem os percentuais devidos a título de conversão de sua remuneração
de Cruzeiro Real para URV, postergando-se para a fase de liquidação de sentença o debate
acerca da limitação temporal e do percentual a ser concedido, além do pronunciamento
acerca

dos

dispositivos

legais

e

constitucionais

mencionados,

para

fins

de

prequestionamento.
É o relatório.
Em mesa para julgamento.
Palmas-TO, 16 de dezembro de 2014.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator

LL
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA

APELAÇÃO

No

5008443-

71.2013.827.0000
ORIGEM:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS
REFERENTE:
ACÓRDÃO EVENTO 38
EMBARGANTE: SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL
EMBARGADO: ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL
RELATOR:
Des. MARCO VILLAS BOAS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL - SINDIFISCAL,
contra o acórdão proferido no Evento 38, que reconheceu as perdas salariais, porém, de
ofício, considerou a cobrança prescrita, em razão da incidência limitativa temporal em 1o
de maio de 2001, data de início de vigência da Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu
o subsídio como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco.
Nos presentes embargos, afirma a existência de omissão no acórdão
embargado, porquanto não analisou de forma pormenorizada o inteiro teor da Lei Estadual
no 1.208, de 2001, bem como seus reflexos remuneratórios, sendo nesta última situação
contraditório.
Salienta inexistir na Lei Estadual supra, reestruturação financeira que
abarcasse o percentual de 11,98%. Segue discorrendo acerca da diferença entre
reestruturação da carreira e reestruturação financeira.
Defende que o Relator ao reconhecer de ofício a prescrição, violou os
limites impostos pela lei processual Civil, pois certo que na situação presente a verificação
da prescrição dependeria de dilação probatória.
“Antes de imprimir, pense no seu
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Enfatiza que segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal o
momento processual adequado para se apurar tanto o percentual eventualmente devido,
quanto a limitação temporal é a fase de liquidação de sentença.
Requer sejam supridas as omissões e contradições apontadas, para fins
de reconhecer a necessidade de se estabelecer a limitação temporal na fase de liquidação de
sentença, bem como para fins de prequestionamento de toda a matéria ora debatida.
Requer ainda, acolhimento dos embargos para que seja suprida a
omissão relativa à inexistência de uma reestruturação financeira que absorvesse legalmente
os percentuais devidos em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV, reconhecendose a inexistência de qualquer incorporação.
Em contrarrazões, o embargado pede o não acolhimento dos embargos,
haja vista a inexistência de qualquer vício a ser sanado.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que, sanando a omissão e
contradição apontadas, reformar o acórdão a fim de declarar a inexistência de uma
reestruturação financeira, incluindo os direitos dos Agentes do Fisco do Estado do
Tocantins de receberem os percentuais devidos a título de conversão de sua remuneração
de Cruzeiro Real para URV, postergando-se para a fase de liquidação de sentença o debate
acerca da limitação temporal e do percentual a ser concedido, além do pronunciamento
acerca

dos

dispositivos

legais

e

constitucionais

mencionados,

para

fins

de

prequestionamento.
Os embargos de declaração, a pretexto de esclarecer ou completar o
julgado, não têm o condão de renovar a discussão, corrigir ou emendar os fundamentos da
decisão, tampouco é a via adequada para elucidar ou exigir maiores explicações desta.
Da análise dos autos, verifica-se ser evidente a busca da embargante
pela reapreciação do julgamento, não havendo nada mais do que a simples insatisfação
com o resultado proferido.
A questão posta nos autos restou sobejamente analisada tanto pelo voto
condutor, quanto pelo acórdão proferido. O julgado ficou assim ementado:
AP 5008443-71
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“APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. LEI No
8.880, DE 1994. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que as
diferenças remuneratórias decorrentes da errônea conversão dos
proventos dos servidores em URV, embora não possam ser
compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas à data da
implementação da nova lei que reestrutura e institui um novo regime
jurídico remuneratório. Conquanto a conversão da URV tenha
ocasionado perda nos vencimentos dos servidores, há de se estabelecer
um termo final para o seu pagamento, situação ocorrida em 1o de maio
de 2001, data de início de vigência da Lei Estadual no 1.208, de 2001,
que instituiu o subsídio como modalidade de remuneração dos Agentes
do Fisco, reestruturando a carreira e fixando novos padrões
remuneratórios. Encontra-se prescrita a cobrança das pretensões
referentes às perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos
dos servidores de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), em
razão de a ação ter sido proposta somente em 5/11/2008, ou seja, mais
de cinco anos após o início da data de vigência Lei Estadual no 1.208,
de 2001 (1o de maio de 2001).”
Percebe-se que restou claramente consignado que a Lei Estadual no
1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como modalidade de remuneração dos Agentes do
Fisco, reestruturou a carreira e fixou novos padrões remuneratórios, e, segundo
entendimento do Supremo Tribunal Federal, a alteração do regime jurídico de pagamento
da contrapartida laboral do servidor, traduz-se no termo a quo para o início do prazo
prescricional do direito à recomposição das hipotéticas perdas ocorridas pela conversão da
URV.
Igualmente, por tratar-se a prescrição de matéria de ordem pública,
podendo ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, dispensa-se a
AP 5008443-71
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dilação probatória, sobretudo, por ter o julgador, diante do contexto fático apresentado e
das provas carreadas nos autos, liberdade para decidir, levando em conta sua livre
convicção pessoal motivada.
O Juiz é o destinatário da prova. Cabe a ele aferir sobre a necessidade
ou não de sua realização, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Para o caso vertente, as provas insertas nos autos são
suficientes ao julgamento do feito, pois não resta dúvida a respeito do termo inicial da
prescrição da pretensão do autor, mostrando-se desnecessárias a produção de quaisquer
outras.
Ressalte-se que o prequestionamento exigido, possibilitador do
oferecimento de recursos extraordinário e especial, é ter sido a matéria que permitiria a
apresentação dos recursos lembrada, ventilada pelas partes, ou por uma delas, não sendo
exigência, para que ela se faça presente, manifestação explícita do órgão julgador sobre o
tema.
Contudo, no que se refere a necessidade de se verificar, em fase de
liquidação de sentença, se a recomposição salarial alcançou o percentual de 11/98%, razão
lhe assiste em parte, devendo o voto ser complementado para adequar-se ao
posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 56183-6/RN no sentido de determinar que eventuais defasagens não
recompostas pelos planos de cargos e salários dos servidores públicos sejam apuradas em
liquidação de sentença, a fim de alcançar o percentual de 11,98%.
Posto isso, acolho parcialmente os presentes Embargos Declaratórios,
tão somente para determinar que eventuais defasagens não recompostas pela Lei Estadual
no 1.208, de 2001, sejam apuradas em liquidação de sentença.
É como voto.
Palmas-TO, 17 de dezembro de 2014.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator
LL
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EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO

NA

APELAÇÃO

No

5008443-

71.2013.827.0000
ORIGEM:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS
REFERENTE:
ACÓRDÃO EVENTO 38
EMBARGANTE: SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL
EMBARGADO: ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA: 2a CÂMARA CÍVEL
RELATOR:
Des. MARCO VILLAS BOAS

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS.
UNIDADE REAL DE

VALOR

-

URV.

REESTRUTURAÇÃO

REMUNERATÓRIA.

LIMITAÇÃO TEMPORAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Inexistem vícios no acórdão recorrido quando o Tribunal pronuncia-se de forma clara e precisa
sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão,
ao consignar que a Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como modalidade de
remuneração dos Agentes do Fisco do Estado do Tocantins, reestruturou a carreira e fixou novos
padrões remuneratórios, constituindo-se tal lei no termo a quo para o início do prazo prescricional
do direito à recomposição das hipotéticas perdas ocorridas pela conversão da URV.
OMISSÃO. EVENTUAL DEFASAGEM. NÃO SUPRIDA PELA LEI ESTADUAL. APURAÇÃO
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
3. Deve o julgado ser complementado para adequar-se ao posicionamento exarado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 56183-6/RN no sentido de determinar
que eventuais defasagens não recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001 sejam apuradas em
liquidação de sentença, a fim de alcançar o percentual de 11,98%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação no
5008443-71.2013.827.0000, em que figuram como Embargante SINDISFISCAL - Sindicato dos Auditórios Fiscais da
Receita Estadual e Embargado Estado do Tocantins.
Sob a presidência do Exmo. Sr. Desembargador RONALDO EURÍPEDES, a 3a Turma da 2a
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conheceu dos presentes embargos de declaração e deulhes parcialmente provimento, tão somente para determinar que eventuais defasagens não recompostas pela Lei Estadual no
1.208, de 2001, sejam apuradas em liquidação de sentença, nos termos do voto do relator, lido na assentada de julgamento e
que deste passa a fazer parte.
Votaram, com o Relator, os Exmos. Srs. Desembargadores RONALDO EURÍPEDES-Vogal e
HELVÉCIO MAIA NETO-Vogal.
Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Exmo. Sr. MARCOS LUCIANO BIGNOTTI.
Palmas-TO, 17 de dezembro de 2014.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator
LL
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA APELAÇÃO N.
5008443-71.2013.827.0000- EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
TOCANTINS

Apelação Cível nº5008443-71.2013.827.0000
Recorrente: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO
TOCANTINS
Recorrido: Estado do Tocantins

O ESTADO DO TOCANTINS, já devidamente qualificado nos autos
do processo em epígrafe, doravante denominado simplesmente Embargante, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, através de seu Procurador infra-assinado,
com fulcro no art. 535, I do Código de Processo Civil-CPC, interpor

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(com efeitos infringentes e/ou prequestionador)

a fim de sanar omissão e contradição constante na decisão proferida no Evento 99, que
acolheu parcialmente os Embargos de Declaração apresentados pelo SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS pelas razões de
fato e de direito que seguem:
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1. DO CABIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de declaração têm fundamento no art. 535 do CPC e tem como
objetivo “esclarecer decisão obscura ou contraditória, ou, ainda, para integrar julgado
omisso”1.
É cediço que para a propositura dos recursos especial e extraordinário é
necessário o requisito do prequestionamento a fim de que o tribunal a quo respectivo se
pronuncie a respeito da matéria que se quer discutir nos citados recursos.
Esse posicionamento tanto prepondera que já foram editadas súmulas que
tratam do assunto:
Súmula 211 (STJ). É inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito de oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo tribunal a quo.
Súmula 282 (STF). É inadmissível o recurso extraordinário
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada.
Assim,

observa-se

que

estes

embargos

de

declaração

apresentam-se pertinentes à espécie e, por isso, o Embargante requer, desde já, o seu
conhecimento e processamento.
3. DA CONTRADIÇÃO
O acórdão (evento 93) que resultou do julgamento dos embargos
de declaração apresentados pelo apelante, integrativo do acórdão lançado no evento 38, padece
de contradição, o que compromete sobremaneira, o entendimento do julgado, bem como
dificulta a extensão e compreensão do decisum, vejamos:
Ementa do acórdão lançado no evento 38:

1

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 9ª ed. P. 482.
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EMENTA: APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. LEI No
8.880, DE 1994. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que as
diferenças remuneratórias decorrentes da errônea conversão dos proventos
dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes
posteriores, ficam limitadas à data da implementação da nova lei que
reestrutura e institui um novo regime jurídico remuneratório. Conquanto a
conversão da URV tenha ocasionado perda nos vencimentos dos servidores,
há de se estabelecer um termo final para o seu pagamento, situação ocorrida
em 1º de maio de 2001, data de início de vigência da Lei Estadual no 1.208,
de 2001, que instituiu o subsídio como modalidade de remuneração dos
Agentes do Fisco, reestruturando a carreira e fixando novos padrões
remuneratórios. Encontra-se prescrita a cobrança das pretensões referentes às
perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos dos servidores de
cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), em razão de a ação ter sido
proposta somente em 5/11/2008, ou seja, mais de cinco anos após o início da
data de vigência Lei Estadual no 1.208, de 2001 (1o de maio de 2001).
Ementa do acórdão integrativo, lançado no evento 93:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. UNIDADE REAL DE VALOR URV.
REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Inexistem vícios no acórdão recorrido quando o Tribunal pronuncia-se de
forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em
fundamentos suficientes para embasar a decisão, ao consignar que a Lei
Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como modalidade de
remuneração dos Agentes do Fisco do Estado do Tocantins, reestruturou a
carreira e fixou novos padrões remuneratórios, constituindo-se tal lei no
termo a quo para o início do prazo prescricional do direito à recomposição
das hipotéticas perdas ocorridas pela conversão da URV. OMISSÃO.
EVENTUAL DEFASAGEM. NÃO SUPRIDA PELA LEI ESTADUAL.
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO
JULGADO.
3. Deve o julgado ser complementado para adequar-se ao posicionamento
exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 56183-6/RN no sentido de determinar que eventuais
defasagens não recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001 sejam
apuradas em liquidação de sentença, a fim de alcançar o percentual de
11,98%.
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A contradição existente no acórdão é patente, pois o douto
julgador assim asseverou: “ que a Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio
como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco do Estado do Tocantins,
reestruturou a carreira e fixou novos padrões remuneratórios, constituindo-se tal lei no
termo a quo para o início do prazo prescricional do direito à recomposição das
hipotéticas perdas ocorridas pela conversão da URV”... (grifos)
Contudo, finaliza o julgado, consignando que eventuais perdas
não recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001 sejam apuradas em liquidação de
sentença, a fim de alcançar o percentual de 11,98%.
A contradição existente no julgado é evidente, pois foi decidido,
delimitado, que a lei 1.208/2001, é o termo a quo, para início do prazo prescricional, logo, o
direito a recomposição das perdas está prescrito, conforme consignado no acórdão lançado no
evento 38, tendo em vista que a ação foi proposta somente em 5/11/2008, ou seja, mais de
cinco anos após o início da data de vigência Lei Estadual no 1.208, de 2001 (1º de maio de
2001).
Como pode coexistir o reconhecimento da lei 1.208/2001, como
termo a quo, para contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que acarreta na
ocorrência da prescrição no caso em concreto em 01/05/2006, com a determinação de
apuração de perdas em liquidação de sentença, eventuais perdas que já estão prescritas.
È contraditório, reconhecer a prescrição, registrar o termo inicial
de fluência, contudo, determinar que sejam apuradas eventuais perdas em liquidação de
sentença, tal determinação causa enorme dificuldade para compreensão do acórdão e pode
causar graves prejuízos ao erário público, dificultando o manejo de eventuais recursos
cabíveis, pois a princípio não fica claro, se o reconhecimento da prescrição foi mantido ou
afastado, merecendo ser esclarecido esse ponto.
Ademais nobre Julgador, o que foi decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 561836/RN, foi no sentido de que, o término da incorporação dos
11,98%, ou do índice obtido em cada caso, deve ocorrer no momento da reestruturação da
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carreira, não foi fixado no julgado o direito a recomposição de 11,98%, mas tão somente, do
índice que for encontrado, quando a pretensão não estiver prescrita como no caso dos autos.
Excelência, por ocasião do julgamento do RE nº 561836/RN, com
repercussão geral reconhecida, ficou consignado no voto do relator: “Da limitação temporal
do índice devido - Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao índice de
11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que
recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do
Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que
o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por
exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta
Corte”. (g.n.)

Assim, diante de patente contradição, o embargante pugna pelo
provimento dos embargos declaratórios, para o fim de esclarecer a contradição existente no
julgado

4 – DO PEDIDO
Posto isso, requer seja o presente recurso conhecido e provido, para
que seja sanada a contradição, e, se entender necessário, que a Egrégia Corte de Justiça
aplique os efeitos infringentes, caso, da admissão das teses suscitadas, resultar forçosa
alteração do resultado do julgamento.
Nestes termos, pede deferimento.
Palmas, 27 de janeiro de 2015.
DRAENE PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS
Procuradora do Estado do Tocantins
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins.

Apelação Cível n.º:

5008443-71.2013.827.0000

Apelante:

SINDIFISCAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Est. do Tocantins

Apelado:

Estado do Tocantins

SINDIFISCAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins, já
qualificado nos autos em epígrafe, por intermédio de seu Advogado, tendo tomado conhecimento do
ACÓRDÃO (evento n.º 38), alterado pelo ACÓRDÃO (evento n.º 93) que deu parcial provimento aos
Embargos Declaratórios, mantendo o provimento a apelação cível para fins de reconhecer a direito a
recomposição de vencimentos decorrentes dos percentuais devidos no momento da conversão dos
salários para URV e determinando ainda, que eventuais diferenças não recompostas pela Lei
Estadual n.º 1.208/01, deveriam ser apuradas em liquidação de sentença, vem à presença de Vossa
Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal e art. 541,
caput do Código de Processo Civil, interpor o presente
RECURSO ESPECIAL

Em face do ACÓRDÃO constante no evento n.º 38, alterado pelo ACÓRDÃO do evento n.º 93,
proferido em sede de embargos declaratórios, requerendo, após regular processamento, seja o feito
remetido à respeitável instância superior com as razões em anexo, para que seja conhecido e
provido no sentido de reformar o acórdão recorrido, mantendo a procedência dos pedidos iniciais,
com o afastamento da limitação temporal estabelecida em sede de apelação.

Seguem em anexo as guias e comprovantes de pagamento pertinentes ao preparo.

É o que requer. Palmas/TO, 5 de fevereiro de 2015.

Flávia Gomes dos Santos
OAB-TO 2300

Rodrigo Coelho
OAB/TO 1931
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Apelação Cível n.º:

5008443-71.2013.827.0000

Recorrente:

SINDIFISCAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Est. do Tocantins

Advogado:

Flávia Gomes dos Santos e outros

Recorrido:

Estado do Tocantins

Advogada:

Draene Pereira de Araújo Santos – Procuradora do Estado

SOBRE A TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO

1.

O acórdão recorrido, que deu parcial provimento aos Embargos declaratórios e acrescentou

novas razões ao acórdão originário, foi lançado no evento 93 e a intimação de ambas as partes
confirmada eletronicamente durante o recesso do Poder Judiciário em 29/12/2014 (evento 98),
permanecendo os prazos processuais suspensos até o dia 20/01/2015 (nos termos do art. 1º da
Resolução do TJ-TO n.º 23/2014) restando, portanto, como termo final para interposição dos
Recursos Especial e Extraordinário, a data de 05/02/2015 e, nesse sentido, tempestivo o presente
recurso. Senão vejamos:

RAZÕES DO RECORRENTE - SINDIFISCAL

2.

Pois bem, fundamentando sua pretensão em diversas decisões proferidas em todo o País, o

Sindicato Recorrente ajuizou ação cominatória c/c ação de cobrança em desfavor do Estado do
Tocantins, objetivando a incorporação aos vencimentos, proventos ou subsídios de seus filiados, do
percentual de 11,98% (URV), e a condenação do Recorrido ao pagamento das diferenças pretéritas.

APELAÇÃO PROVIDA PELO TJ-TO

3.

Ante a improcedência dos pedidos em sede de 1º Grau, o Recorrente obteve provimento de

sua apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins reconhecido a obrigação de
recomposição dos vencimentos dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, fixando, entretanto, como
limite temporal, a entrada em vigência da Lei n.º 1.208/01. Senão vejamos o que restou consignado
no acórdão ora recorrido:
2

SOBRE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE FORAM PROVIDOS

4.

Inconformado com a fixação de uma espécie de limitação temporal em sede de apelação, que

sequer tinha sido objeto do julgamento de primeiro grau, o Recorrente/SINDIFISCAL interpôs
embargos declaratórios, que por sua vez foram providos, para acrescentar o seguinte texto:
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5.

Assim, ao determinar que a Lei n.º 1.208/01 seria o limite temporal para o pagamento das

diferenças decorrentes da conversão das remunerações dos Agentes do Fisco de cruzeiro real para
unidade real de valor, o acórdão recorrido negou vigência ao art. 475-a e seguintes do CPC, posto
que impediu direta e indiretamente que estas questões fossem debatidas em sede de liquidação de
sentença, com respaldo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECONHECEU A NECESSIDADE DE
LIQUIDAR O JULGADO

6.

Por óbvio que a procedência dos pedidos iniciais não poderá ser executada de imediato,

cabendo a parte interessada promover a necessária liquidação, nos termos do que restou
reconhecido pelo próprio TJ-TO, entretanto, sem as limitações temporais que foram unilateralmente
impostas e que deveriam ser exatamente objeto da liquidação.

7.

Nos termos do que foi devidamente prequestionado nos embargos declaratórios, o acórdão

recorrido, ainda com o acréscimo levado a efeito com o provimento dos embargos, está negando
vigência ao art. 475-a e seguintes do CPC que estabelecem as regras para o procedimento de
liquidação de sentença, exatamente para se evitar que parte seja prejudicada com o reconhecimento
de uma limitação temporal em fase recursal, que por razões próprias não permite a dilação
probatória necessária.

8.

O processo de liquidação de sentença compreende várias fases, ou seja, o Código de

Processo Civil assegura que:

“...Art. 475-A. Quando a sentença não determinar o valor devido, procede-se à sua
liquidação.
§ 1o Do requerimento de liquidação de sentença será a parte intimada, na pessoa de seu
advogado.
§ 2o A liquidação poderá ser requerida na pendência de recurso, processando-se em autos
apartados, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das
peças processuais pertinentes.
§ 3o Nos processos sob procedimento comum sumário, referidos no art. 275, inciso II,
alíneas ‘d’ e ‘e’ desta Lei, é defesa a sentença ilíquida, cumprindo ao juiz, se for o caso,
fixar de plano, a seu prudente critério, o valor devido.
Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo
aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta
Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.
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§ 1o Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder
do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando
prazo de até trinta dias para o cumprimento da diligência.
§ 2o Se os dados não forem, injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão
corretos os cálculos apresentados pelo credor, e, se não o forem pelo terceiro, configurarse-á a situação prevista no art. 362.
§ 3o Poderá o juiz valer-se do contador do juízo, quando a memória apresentada pelo
credor aparentemente exceder os limites da decisão exeqüenda e, ainda, nos casos de
assistência judiciária.
§ 4o Se o credor não concordar com os cálculos feitos nos termos do § 3 o deste artigo, farse-á a execução pelo valor originariamente pretendido, mas a penhora terá por base o
valor encontrado pelo contador.
...”
9.

Neste sentido, entende o Recorrente que o Tribunal de Justiça, não poderia fixar a limitação

temporal (escolhendo a Lei n.º 1.208/01) em sede de apelação, posto que desta forma impediu de
forma direta que a análise dos reflexos da mencionada norma (em relação a recomposição
remuneratória objeto da causa) fosse integralmente apreciada durante a liquidação de sentença.

10.

Note-se que ao julgar os embargos declaratórios, o TJ-TO chegou a reconhecer que a referida

norma poderia não ter recomposto as defasagens decorrentes da conversão da URV, determinando
que estas situações fossem apuradas em liquidação de sentença. Note-se:

11.

Entretanto, ao estabelecer que a Lei n.º 1.208/01 seria exatamente a norma que teria

implicitamente recomposto tais diferenças, ainda que parcialmente, o Acórdão recorrido impediu que
este debate fosse realizado no âmbito da liquidação, com o respeito ao devido processo legal, ao
contraditório e a ampla defesa, inclusive para fins de se debater com segurança quais seriam as
parcelas remuneratórias que efetivamente teriam sido suprimidas pela norma estadual.
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LEI ESTADUAL N.º 1.208/01 NÃO INCORPOROU DIFERENÇAS DA URV

12.

Como bem demonstrado nos embargos declaratórios, a norma estadual escolhida pelo

Acórdão recorrido, qual seja, a Lei n.º 1.208/01, em momento algum incorporou qualquer vantagem
inerente às diferenças e percentuais que são objetos da demanda em apreço (URV).

13.

O artigo 2º da mencionada norma escolhida pelo Acórdão como sendo o limitador temporal, era

expresso no sentido de dizer quais as vantagens foram incorporadas com aquela restruturação
remuneratória e dentre estas, não houve nenhuma menção a parcelas devidas em razão da
conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV). Note-se:

14.

Patente a negativa de vigência aos art. 475-A e seguintes do CPC, posto que no caso do

trânsito em julgado, a parte Recorrente não poderá debater na fase de liquidação, quais parcelas
foram efetivamente suprimidas pela Lei Estadual n.º 1.208/01, que no caso em tela, não mencionou a
incorporação de nenhuma diferença a título de conversão decorrente dos cálculos da URV que foram
realizados nos idos de 1994, ou ainda se a mencionada norma teria ou não incorporado
implicitamente percentuais inerentes a URV, utilizando-se reajustes de recomposição inflacionária,
dentre outros aspectos.

SOBRE O PEDIDO
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15.

ISTO POSTO, requer seja admitido e conhecido o RECURSO ESPECIAL em tela, para que o

acórdão recorrido seja PARCIALMENTE REFORMADO, mantendo-se a procedência dos pedidos
iniciais, para tão somente excluir o limite temporal ali fixado, como sendo a Lei Estadual n.º 1.208/01,
permitindo que esta análise ocorra em sede de liquidação de sentença, garantindo-se a vigência
ampla do art. 475-A e seguintes do CPC, que disciplinam a matéria.

É o que requer. Palmas/TO, 5 de fevereiro de 2015.

Flávia Gomes dos Santos
OAB-TO 2300

Rodrigo Coelho
OAB/TO 1931
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins.

Apelação Cível n.º:

5008443-71.2013.827.0000

Apelante:

SINDIFISCAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Est. do Tocantins

Apelado:

Estado do Tocantins

SINDIFISCAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins, já
qualificado nos autos em epígrafe, por intermédio de seu Advogado, tendo tomado conhecimento do
ACÓRDÃO (evento n.º 38), alterado pelo ACÓRDÃO (evento n.º 93) que deu parcial provimento aos
Embargos Declaratórios, mantendo o provimento a apelação cível para fins de reconhecer a direito a
recomposição de vencimentos decorrentes dos percentuais devidos no momento da conversão dos
salários para URV e determinando ainda, que eventuais diferenças não recompostas pela Lei
Estadual n.º 1.208/01, deveriam ser apuradas em liquidação de sentença, vem à presença de Vossa
Excelência, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, e art. 541,
caput do Código de Processo Civil, interpor o presente
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Em face do ACÓRDÃO constante no evento n.º 38, alterado pelo ACÓRDÃO do evento n.º 93,
proferido em sede de embargos declaratórios, requerendo, após regular processamento, seja o feito
remetido à respeitável instância superior com as razões em anexo, para que seja conhecido e
provido no sentido de reformar o acórdão recorrido, mantendo a procedência dos pedidos iniciais,
com o afastamento da limitação temporal estabelecida em sede de apelação.

Seguem em anexo as guias e comprovantes de pagamento pertinentes ao preparo.

É o que requer. Palmas/TO, 5 de fevereiro de 2015.

Flávia Gomes dos Santos
OAB-TO 2300

Rodrigo Coelho
OAB/TO 1931
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Apelação Cível n.º:

5008443-71.2013.827.0000

Recorrente:

SINDIFISCAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Est. do Tocantins

Advogado:

Flávia Gomes dos Santos e outros

Recorrido:

Estado do Tocantins

Advogada:

Draene Pereira de Araújo Santos – Procuradora do Estado

SOBRE A TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO

1.

O acórdão recorrido, que deu parcial provimento aos Embargos declaratórios e acrescentou

novas razões ao acórdão originário, foi lançado no evento 93 e a intimação de ambas as partes
confirmada eletronicamente durante o recesso do Poder Judiciário em 29/12/2014 (evento 98),
permanecendo os prazos processuais suspensos até o dia 20/01/2015 (nos termos do art. 1º da
Resolução do TJ-TO n.º 23/2014) restando, portanto, como termo final para interposição dos
Recursos Especial e Extraordinário, a data de 05/02/2015 e, nesse sentido, tempestivo o presente
recurso. Senão vejamos:

RAZÕES DO RECORRENTE - SINDIFISCAL

2.

Pois bem, fundamentando sua pretensão em diversas decisões proferidas em todo o País, o

Sindicato Recorrente ajuizou ação cominatória c/c ação de cobrança em desfavor do Estado do
Tocantins, objetivando a incorporação aos vencimentos, proventos ou subsídios de seus filiados, do
percentual de 11,98% (URV), e a condenação do Recorrido ao pagamento das diferenças pretéritas.

APELAÇÃO PROVIDA PELO TJ-TO

3.

Ante a improcedência dos pedidos em sede de 1º Grau, o Sindicato Recorrente obteve

provimento de sua apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins reconhecido a
obrigação de recomposição dos vencimentos dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, fixando,
entretanto, como limite temporal, a entrada em vigência da Lei n.º 1.208/01. Senão vejamos o que
restou consignado no acórdão ora recorrido:
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SOBRE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE FORAM PROVIDOS

4.

Inconformado com a fixação de uma espécie de limitação temporal em sede de apelação, que

sequer tinha sido objeto do julgamento de primeiro grau, o Recorrente/SINDIFISCAL interpôs
embargos declaratórios, que por sua vez foram providos, para acrescentar o seguinte texto:
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5.

Assim, ao determinar que a Lei n.º 1.208/01 seria o limite temporal para o pagamento das

diferenças decorrentes da conversão das remunerações dos Agentes do Fisco de cruzeiro real para
unidade real de valor, o acórdão recorrido negou vigência aos incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV do art.
5º e aos incisos X e XV do Art. 37, ambos da Constituição Federal.
REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA

6.

Com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE n.º 561.836 (com repercussão geral), da

Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, restou esclarecido que APENAS NO CASO DE UMA
RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA da carreira, os percentuais decorrentes da conversão de
cruzeiros reais para URV poderiam, em tese, serem absorvidos. Note-se:

7.

Note-se que todo o entendimento decorrente do julgamento do RE n.º 561.836 foi no sentido de

que, na restruturação financeira, o resultado positivo das alterações poderiam suprimir as diferenças
inerentes a conversão para URV, de modo a evitar que os titulares da mencionada vantagem
recebessem novamente a correção devida.

8.

No caso em apreço, houve uma restruturação remuneratória e não financeira, uma vez que o

resultado da mesma não suprimiu nem mesmo os prejuízos inflacionários dos últimos exercícios, não
podendo, desta forma, serem considerados para fins de suprimir os equívocos decorrentes da
conversão para URV.

NÃO HOUVE AUMENTO REAL NA MUDANÇA DA REMUNERAÇÃO

9.

Necessário o reconhecimento da repercussão geral do tema, para que este Supremo Tribunal

Federal reconheça a impossibilidade de supressão dos valores devidos a título de diferenças
advindas da conversão da moeda para URV, quando não restar presente na restruturação da
carreira, um resultado positivo na remuneração do servidor.
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10.

Apenas a título de exemplificação, no caso em apreço, além de EXPRESSAMENTE NÃO

INCORPORAR eventuais diferenças originadas na conversão da URV, a Lei Estadual n.º 1.208/01
implementou o subsídio de maneira linear para todos os Agentes do Fisco, alterando o total de
vencimentos de R$ 1.580,24 para R$ 1.656,00.

11.

Este pequeno reajuste de 4,8% serviu apenas para amenizar os prejuízos decorrentes da

desvalorização da moeda ante a inflação do período, em cumprimento ao que dispõe o art. 37, inciso
X, de nossa Carta Magna, que assim disciplina:

“...Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso, ASSEGURADA REVISÃO GERAL ANUAL, sempre na
mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998) (grifo nosso)
12.

Concluindo, entende o Recorrente que o tema deve ser apreciado por este Supremo Tribunal

Federal, com reflexo em milhares de outras demandas, em que os Tribunais locais estejam utilizando
normas estaduais para fins de limitarem a recomposição da mencionada conversão, mesmo que
estas normas não tenham reflexo financeiro real que suprimisse as diferenças.

DIREFENÇA ENTRE RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA

13.

Como bem anotado nas longas laudas do acórdão proferido pelo Ministro LUIZ FUX (RE n.º

561.836) restou claro que a possibilidade de eventual incorporação do percentual originado na
conversão da URV deveria ocorrer nas situações de RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA, ou seja, em
alterações de remuneração que implicassem em RESULTADO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR,
o que efetivamente, não foi o caso da Lei n.º 1.208/01.
NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UM “PLUS” – GANHO NA REMUNERAÇÃO

14.

Para que os percentuais decorrentes da conversão pudessem ser suprimidos, era necessário

que a norma resultasse em vantagens financeiras para os servidores, o que efetivamente não foi o
caso dos autos.
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15.

Durante o julgamento do RE n.º 561.836 o Ministro MARCO AURÉRLIO, foi claro ao

AFASTAR A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. Note-se:

16.

Em seguida o Ministro MARCO AURÉLIO assegura que a restruturação da carreira só poderia

incorporar eventuais diferenças no caso do SURGIMENTO DE VALORES ABSOLUTOS.
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17.

Restou evidente que a RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA tinha como pressuposto a

implementação de um ganho remuneratório para que esta condição, pudesse incorporar diferenças
pré-existentes, incluindo os percentuais oriundos da conversão inadequada da URV. Note-se outro
texto extraído do acórdão do RE 561.836:

18.

Concluindo, o STF entendeu que é necessária a existência de uma restruturação financeira

que pudesse absorver valores de parcelas decorrentes de decisões administrativas ou judiciais,
sendo que no caso da Lei n.º 1.208/01, nenhuma destas condições são encontradas, mesmo que de
forma implícita.
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SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO APÓS O JULGADO DO RE N.º 561.836

19.

Inegável que o debate em apreço, acerca da aplicabilidade ou não da norma estadual para fins

de limitação temporal não poderia ter sido realizado em sede de Apelação, posto que tal exame
deveria ter ocorrido por intermédio da dilação probatória ainda no primeiro grau de jurisdição, fase
que foi sumariamente afastada pela sentença monocrática, embora ainda permaneça a possibilidade
de se debater a questão em sede de liquidação de sentença.

20.

Ao reconhecer prematuramente a prescrição de ofício, sem permitir a necessária dilação

probatória, o acórdão recorrido passou a contrariar o entendimento do STF em relação ao tema.
O ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRARIA O ENTENDIMENTO DO STF PROFERIDO NO RE N.º
561836

21.

Exatamente neste debate em relação à necessidade de liquidação, o Supremo Tribunal

Federal foi categórico que o momento processual adequado para se apurar tanto o percentual
eventualmente devido, quanto a limitação temporal é a fase de liquidação de sentença. Note-se parte
da ementa produzida no RE n.º 561.836:

22.

Com efeito, a limitação temporal definida pelo acórdão recorrido, como na data da entrada em

vigor da Lei Estadual n.º 1.208/01, se revela como uma inequívoca contrariedade ao que decidiu o
STF, posto que não atende aos comandos da decisão.
SOBRE O TÓPICO ESPECÍFICO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NA EMENTA DO RE N.º 561.836
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23.

Ainda na EMENTA do RE n.º 561.836 podemos destacar de forma específica o tratamento

dispensado para a questão da limitação temporal, indicando que o momento adequado para sua
apuração é a fase de liquidação. Note-se:

24.

Mais adiante a mencionada EMENTA volta a ressaltar a necessidade de APURAÇÃO DOS

PERCENTUAIS E DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Senão vejamos:

25.

Assim, ao adiantar a definição da limitação temporal, sem permitir a necessária dilação

probatória a ser realizada no processo de liquidação, o acórdão recorrido além de contrariar o
entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral reconhecida, acabou negando vigência aos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição
Federal.

SOBRE A SEMELHANÇA FÁTICA ENTRE O OBJETO DESTE FEITO E O TEMA DO RE N.º
561.836
9

26.

Ainda que todos os argumentos acima destacados fossem desconsiderados para fins de

processamento do Extraordinário pelo novo tema da repercussão geral, os mesmos confirmariam de
forma inequívoca que, da forma como se encontra redigido, o acórdão recorrido nega vigência a
interpretação que o STF vem externando nas situações de conversão da URV, seja em relação ao
conceito de restruturação financeira, como em relação à necessidade de apuração do percentual e
da limitação temporal na fase de liquidação.

27.

De sorte que, embora regularmente prequestionada a matéria, o Tribunal de Justiça local,

manteve o seu entendimento de utilizar norma sem reflexos financeiros reais, para fins de suprimir as
diferenças devidas em razão da conversão, ou ainda parte delas.

28.

Neste sentido, também deve ser acolhida a reclamação extraordinária para fins de garantir a

aplicabilidade de sua interpretação, ante a inexistência de uma RESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA
que pudesse EXPRESSAMENTE ABSORVER o percentual devido em razão da equivocada
conversão de Cruzeiros Reais para URV, nos exatos termos da parte final do acórdão do RE n.º
561.836. Note-se:

29.

No que alude a matéria de ordem constitucional, além de contrariar o entendimento do STF

exposto no RE 561.836, seja em relação à equivocada análise sobre o conceito de restruturação
financeira, ou em relação à necessidade de apuração do percentual devido e da limitação temporal
na fase de liquidação, o acórdão recorrido, caso seja mantido, estará negando vigência aos incisos
XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.3
LEI ESTADUAL N.º 1.208/01 NÃO INCORPOROU DIFERENÇAS DA URV

30.

Além destas situações de inequívoca violação ao texto constitucional, o acórdão recorrido não

poderia, em detrimento ao princípio da legalidade, atribuir a norma a condição de suprimir parcela
que efetivamente não foi expressamente descrita em seu conteúdo. Note-se:
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31.

Como bem demonstrado nos embargos declaratórios que foram propostos também para fins de

prequestionamento, a norma estadual escolhida pelo Acórdão recorrido, qual seja, a Lei n.º 1.208/01,
em momento algum incorporou qualquer vantagem inerente às diferenças e percentuais que são
objetos da demanda em apreço (URV).

32.

O artigo 2º da mencionada norma escolhida pelo Acórdão como sendo o limitador temporal, era

expresso no sentido de dizer quais as vantagens foram incorporadas com aquela restruturação
remuneratória e dentre estas, não houve nenhuma menção a parcelas devidas em razão da
conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV). Note-se:

33.

Por fim, o acórdão recorrido, ao reconhecer a Lei n.º 1.208/07 como o limite temporal para que

os Agentes do Fisco pudessem receber eventuais percentuais decorrentes da conversão ora
debatida, “concedeu” à norma a possibilidade de absorção de parcelas remuneratórias que não estão
previstas na mesma (art. 2º da Lei n.º 1.208/07), negando vigência ao art. 37, inciso X e XV.

34.

É que da forma como foi construído, o acórdão recorrido deixa claro que a implementação do

subsídio para os Agentes do Fisco Tocantinense, teria absorvido o percentual devido em razão da
errônea conversão da URV, mesmo contrariando o próprio texto da Lei, atribuindo a mesma uma
incorporação não prevista.
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35.

Neste contexto, por vias indiretas, o acórdão recorrido sugere que parte da remuneração dos

Agentes do Fisco fosse utilizada a partir de maio/2001 para fins de pagar as diferenças da conversão
aludida, reduzindo, por vias indiretas os vencimentos daqueles servidores (art. 37, inciso XV) e/ou
utilizando de reajuste inflacionário (art. 37, inciso X) para suprimir o percentual devido a título de
conversão de Cruzeiros Reais para URV, negando vigência a estes dois preceitos.
SOBRE O PEDIDO

36.

ISTO POSTO, requer seja admitido e conhecido o RECURSO EXTRAORDINÁRIO em tela,

para que o acórdão recorrido seja PARCIALMENTE REFORMADO, e nos termos dos argumentos
acima descritos, seja reconhecida a negativa de vigência aos incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV do art.
5º e aos incisos X e XV do Art. 37, ambos da Constituição Federal, bem como para que seja
reconhecido que a interpretação do TJ-TO foi contrária ao entendimento jurisprudencial proferido
pelo STF no julgamento do RE n.º 561.836, mantendo-se a procedência dos pedidos iniciais, para
tão somente excluir o limite temporal ali fixado, como sendo a Lei Estadual n.º 1.208/01, permitindo
que esta análise ocorra em sede de liquidação de sentença.

É o que requer. Palmas/TO, 5 de fevereiro de 2015.

Flávia Gomes dos Santos
OAB-TO 2300

Rodrigo Coelho
OAB/TO 1931
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ESTADO DO TOCANTINS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador MARCO VILLAS BOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA

APELAÇÃO

No

5008443-

71.2013.827.0000
ORIGEM:
REFERENTE:
EMBARGANTE:
EMBARGADO:
SECRETARIA:
RELATOR:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
ACÓRDÃO DO EVENTO 93
ESTADO DO TOCANTINS
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL DO TOCANTINS - SINDIFISCAL
2ª CÂMARA CÍVEL
Des. MARCO VILLAS BOAS

DESPACHO

Ante o pedido de atribuição de efeito infringente aos embargos
declaratórios, intime-se o embargado para, querendo, ofertar contrarrazões.
Palmas-TO, 3 de fevereiro de 2015.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator

LL

Signature Not Verified
Assinado por: Marco Anthony Steveson Villas Boas:23376
Data: 2015.02.06 10:01:20
Selo Emitido por: Tribunal de Justiça do Tocantins
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EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DESEMBARGADOR

MARCO

VILLAS

BOAS

RELATOR

DA

APELAÇÃO N.º 5008443-71.2013.827.0000 EM TRÂMITE NA 2ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Autos n.º

: 5008443-71.2013.827.0000

Embargante

: ESTADO DO TOCANTINS

Embargado

: SINDIFISCAL – Sindicato dos Aud. Fiscais da Rec. Est. do Tocantins

SINDIFISCAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins, já qualificado,
por seus advogados que esta subscrevem, tendo sido intimado do pedido de efeitos infringentes
formalizado nos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (evento n.º 101), interpostos contra o acórdão que
reformou a sentença singular para julgar procedentes os pedidos iniciais, vem à digna presença de
Vossa Excelência para apresentar suas inclusas
CONTRARAZÕES, requerendo o improvimento do recurso, por não existir no caso em tela nenhuma
das condições previstas para o acolhimento dos embargos.
BREVE RESUMO DOS EMBARGOS

TENTATIVA DE IMPEDIR A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM SEDE DE APELAÇÃO

1. Busca o Estado do Tocantins, impedir que os Auditores Fiscais da Receita Estadual, possam
liquidar a sentença que reconheceu o direito ao recebimento das diferenças oriundas da conversão de
seus vencimentos de cruzeiros reais para URV.

2. Para tanto, insiste o Estado do Tocantins que a Lei n.º 1.208/01, por ter modificado a remuneração
dos Agentes do Fisco mediante a implementação do subsidio, teria suprimido eventuais diferenças
oriundas da conversão da URV.

RESTRUTURAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI N.º 1.208/01 NÃO SUPRIMIU DIFERENÇAS DA
URV

3. Como bem demonstrado nos embargos declaratórios que foram parcialmente acolhidos por este
Tribunal (evento n.º 46), a Lei n.º 1.208/01 era muito clara no sentido de delimitar quais eram as
parcelas que seriam incorporadas pela mesma, NÃO HAVENDO NAQUELE MOMENTO A
INCORPORAÇÃO DE NENHUMA DIFERENÇA a título de percentuais originados na conversão de
cruzeiro real para URV.

4. O artigo 2º da mencionada norma que teria sido escolhida pelo Acórdão como sendo o limitador
temporal, era expresso no sentido de dizer quais as vantagens foram incorporadas com aquela
restruturação remuneratória e dentre estas, não houve nenhuma menção a parcelas devidas em razão
da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV). Note-se:

5. Assim, ante a inexistência de restruturação remuneratória que pudesse absorver as diferenças
devidas e ante a clareza do entendimento proferido pelo STF, no sentido de que estas modificações
na remuneração somente poderiam suprimir os valores devidos (URV), quando verificada a existência
de um plus econômico em favor dos Servidores, este Tribunal finalizou seu julgamento determinando
que tais diferenças fossem apurados no momento oportuno, qual seja, na liquidação de sentença.

6. O certo é que, o Estado do Tocantins não pode utilizar de restruturação remuneratória, que ocorreu
sem um fidedigno acréscimo econômico, para fins de suprimir o direito dos Agentes do Fisco de
receberem as diferenças da URV.

7. Concluindo, pugna-se para que os embargos declaratórios sejam improvidos, mantendo-se a
determinação para que as defasagens não recompostas pela Lei Estadual n.º 1.208/01 sejam
apuradas em liquidação de sentença, a fim de alcançar o percentual de 11.98%. É o que requer.
Palmas, 23 de fevereiro de 2015.
Rodrigo Coelho OAB-TO 1931
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ESTADO DO TOCANTINS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador MARCO VILLAS BOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA

APELAÇÃO

No

5008443-

71.2013.827.0000
ORIGEM:
REFERENTE:
EMBARGANTE:
EMBARGADO:
SECRETARIA:
RELATOR:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
ACÓRDÃO DO EVENTO 93
ESTADO DO TOCANTINS
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL DO TOCANTINS - SINDIFISCAL
2ª CÂMARA CÍVEL
Des. MARCO VILLAS BOAS

DESPACHO

Abra-se vista à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Palmas-TO, 17 de março de 2015.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator

LL

Signature Not Verified
Assinado por: Marco Anthony Steveson Villas Boas:23376
Data: 2015.03.18 17:32:28
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12ª Procuradoria de Justiça

Parecer Cível nº

: 1705/2015

Embargos de Declaração
com

Efeitos Infringentes : 5008443-71.2013.827.0000

na Apelação Cível nº
Embargante

: ESTADO DO TOCANTINS

Embargado

: SINDIFISCO

Relator

: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS

Procuradora de Justiça

: ELAINE MARCIANO PIRES

SENHOR RELATOR,

Tratam

os

presentes

autos

de

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E/OU PREQUESTIONADOR NA
APELAÇÃO CÍVEL N° 5008443-71.2013.827.0000, opostos pelo ESTADO DO
TOCANTINS em face do acórdão (ev. 93), proferido, por unanimidade, pela 3ª
Turma da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,
que, ao sanar omissão suscitada pelo SINDIFISCO, determinou que eventuais
defasagens não recompostas pela Lei Estadual n° 1.208/2001 sejam apuradas em
liquidação de sentença, em favor dos representados pelo SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS.
1

12ª Procuradoria de Justiça

O embargante sustenta (ev. 101), em síntese, que o
acórdão embargado é contraditório porque, ao mesmo tempo em que reconheceu
a prescrição do direito à recomposição das perdas remuneratórias, determinou que
eventuais perdas deveriam ser apuradas em liquidação de sentença.
Ao final, requer o recebimento e provimento do
inconformismo para sanar a contradição apontada.
O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção do acórdão açoitado (ev. 111).
Os autos

foram novamente

remetidos

com vista

eletrônica ao Órgão de Cúpula Ministerial, onde o mister coube a esta 12ª
Procuradoria de Justiça, por prevenção.
É o relatório.
1. ADMISSIBILIDADE
Os embargos são próprios e tempestivos, presentes os
demais requisitos de admissibilidade, portanto merecem ser conhecidos.
2. MÉRITO
No caso em comento, não merece prosperar a pretensão
do embargante de sanar eventual contradição apontada.
Vale registrar, de imediato, que os embargos de
declaração é um recurso de fundamentação vinculada e só podem ser interpostos
quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, ambiguidade, obscuridade
ou contradição.
2

12ª Procuradoria de Justiça

Sobre o alcance do referido dispositivo legal, o Superior
Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que “a contradição
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não
entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado1 ”.
Na hipótese, antes de declarar, de ofício, a prescrição do
direito à cobrança, o Tribunal reconheceu que a conversão da URV ocasionou
perda nos vencimentos dos servidores representados pelo SINDIFISCO. E, após o
manejo de Embargos de Declaração anterior, pelo referido sindicato, adequou esse
entendimento para que eventual defasagem fosse apurada em liquidação de
sentença, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores. Aliás, a primeira
parte do acórdão deixa clara a manutenção do posicionamento firmando quanto ao
termo a quo da prescrição.
Ora excelências, soa imponderável, contrário à razão e
avesso ao senso comum acatar a alegação de contradição, formulada pelo Estado
do Tocantins, pois, em verdade, o que pretende é que os embargos rediscutam a
matéria julgada, o que, aliás, é vedado em sede do presente recurso.
Registre-se, por fim, que os embargos de declaração só
serão julgados procedentes nos casos em que a prestação jurisdicional tiver sido
imperfeita, seja por apresentar obscuridade, contradição ou omissão específica
quanto à matéria suscitada. Não serve, portanto, tal recurso para rediscutir ou
protestar contra a decisão embargada, conforme pleiteia o embargante.
Nesse diapasão é a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:

1

REsp 1250367/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe
22/08/2013.
3

12ª Procuradoria de Justiça

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
EM PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO2. PREVI. AÇÃO DE
COBRANÇA. EX-ASSOCIADOS. COMPETÊNCIA. LUGAR ONDE RESIDEM
OU ONDE ESTÁ SITUADA A SEDE DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA (RIO DE
JANEIRO/RJ). SOLUÇÃO UNIFORME DE AMBAS AS TURMAS QUE
COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO. INDEMONSTRADA A DIVERGÊNCIA,
NOS TERMOS REGIMENTAIS. PARADIGMA INSUSCETÍVEL DE
SUSTENTAR O ALEGADO DISSÍDIO. RECURSO A QUE SE NEGOU
SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. EVIDENTE PRETENSÃO DE
REDISCUTIR A CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. 1. Como sabido e
consabido, o recurso integrativo não se presta a rediscutir
matéria já analisada e decidida. Na verdade, sob o pretexto
de haver "omissões", os Embargantes buscam impugnar o
acórdão que lhes foi desfavorável, rediscutindo a causa, o
que não se coaduna com a via eleita. (…) (g.n.)

Revela-se, pois, de maneira induvidosa, a inadequação
da via eleita, em face da ausência de contradição a ser suprida, e da pretensão de
rediscussão da matéria por meio de recurso impróprio, motivo pelo qual devem ser
rejeitados os presentes aclaratórios.
3. CONCLUSÃO
ANTE O EXPOSTO, este Órgão de Cúpula Ministerial se
manifesta pelo conhecimento e rejeição dos presentes Embargos Declaratórios,
para que seja mantido incólume o acórdão fustigado.
Palmas, 14 de abril de 20153.

ELAINE MARCIANO PIRES
Procuradora de Justiça

2

EDcl no AgRg na Pet 4.589/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em
23/11/2006, DJ 12/02/2007, p. 210.

3

4

4

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Tipo documento: RELATÓRIO
Evento: JUNTADA - DOCUMENTO - RELATÓRIO
Data: 21/05/2015 11:06:45

Documento 60

ESTADO DO TOCANTINS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador MARCO VILLAS BOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

o

NA APELAÇÃO N 5008443-71.2013.827.0000
ORIGEM:
REFERENTE:
EMBARGANTE:
EMBARGADO:
SECRETARIA:
RELATOR:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS
ACÓRDÃO DO EVENTO 93
ESTADO DO TOCANTINS
SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL
2ª CÂMARA CÍVEL
Des. MARCO VILLAS BOAS

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo ESTADO DO
TOCANTINS, contra o acórdão proferido no Evento 93, que deu parcialmente provimento
aos Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL, tão somente para determinar que eventuais defasagens não
recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001, sejam apuradas em liquidação de
sentença.
Nos presentes embargos, afirma a existência de contradição no acórdão,
porquanto reconheceu a prescrição, registrou o termo inicial de fluência, contudo,
determinou que fossem apuradas eventuais perdas em liquidação de sentença.
Assegura que tal determinação causa enorme dificuldade para
compreensão do acórdão e pode causar graves prejuízos ao erário público, dificultando o
manejo de eventuais recursos cabíveis, pois a princípio não fica claro, se o reconhecimento
da prescrição foi mantido ou afastado, merecendo ser esclarecido esse ponto. Requer seja
sanada a contradição e, se entender necessário, aplique os efeitos infringentes, a fim de
modificar o julgado.
Em contrarrazões, o embargado pede o não acolhimento dos embargos,
mantendo-se a determinação para que as defasagens não recompostas pela Lei Estadual no
1.208, de 2001 sejam apuradas em liquidação de sentença, a fim de alcançar o percentual
de 11.98%. Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
provimento dos presentes Embargos Declaratórios, para manter incólume o acórdão
embargado.
É o relatório. Em mesa para julgamento.
Palmas-TO, 13 de maio de 2015.
Signature Not Verified
LL
Assinado por: Marco Anthony Steveson
Villas Boas:23376
Data: 2015.05.19 16:24:42
Selo Emitido por: Tribunal de Justiça do Tocantins

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator
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CERTIDÃO

Em cumprimento ao Relatório ( RELT1) constante do "Evento 120", certifico que o presente feito foi incluído,
EM MESA , para a 16ª Sessão Ordinária Judicial, a ser realizada em 27/05/2015, a partir das 14h. Para constar,
lavro o presente termo.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN ALVES MONTEIRO , Matricula 237350.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar e digite o Codigo Verificador 16326c36b5
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ESTADO DO TOCANTINS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Secretaria da 2ª Câmara Cível

CERTIDÃO
Certifico que o presente feito, incluído EM MESA, foi retirado de
julgamento na 16ª Sessão Ordinária Judicial, ocorrida em
27/05/2015, ficando incluído na pauta da sessão seguinte (conforme
art. 92, § 1º, RI-TJ/TO). Para constar, lavro o presente termo.
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Documento 63

ESTADO DO TOCANTINS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Secretaria da 2ª Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AP
5008443-71.2013.827.0000
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
REFERENTE: ACÓRDÃO CONSTANTE DO EVENTO 93 - AÇÃO COMINATÓRIA C/C
AÇÃO DE COBRANÇA No 5000498-67.2008.827.2729, DA 4ª VARA DOS FEITOS
DAS FAZENDAS E DOS REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PALMAS-TO
EMBARGANTE: ESTADO DO TOCANTINS
PROC. GERAL DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE
EMBARGADO: SINDISFISCAL – SINDICATO DOS AUDITÓRIOS FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS
ADVOGADOS: FLÁVIA GOMES DOS SANTOS, RODRIGO OTÁVIO COELHO SOARES E
ROBERTO LACERDA CABRAL
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS

EXTRATO DE ATA
16ª Sessão Ordinária

2ª TURMA JULGADORA

27/05/2015

DECISÃO PROFERIDA
Sessão do dia 27/05/2015: Feito retirado de julgamento ante a
ausência justificada do Exmo. Sr. Des. MARCO VILLAS BOAS – Relator.
REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA:
VERA NILVA ÁLVARES ROCHA LIRA
Orfila Leite Fernandes
Secretária da 2ª Câmara Cível
Assinado de forma digital por ORFILA LEITE FERNANDES
Data: 27/05/2015 18:44:32
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CERTIDÃO
Certifico que o presente feito, constante da Pauta nº 17/2015, foi
retirado de julgamento na 17ª Sessão Ordinária Judicial, ocorrida
em 03/06/2015, ficando incluído na pauta da sessão seguinte
(conforme art. 92, § 1º, RI-TJ/TO). Para constar, lavro o presente
termo.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AP
5008443-71.2013.827.0000
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
REFERENTE: ACÓRDÃO CONSTANTE DO EVENTO 93 - AÇÃO COMINATÓRIA C/C
AÇÃO DE COBRANÇA No 5000498-67.2008.827.2729, DA 4ª VARA DOS FEITOS
DAS FAZENDAS E DOS REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PALMAS-TO
EMBARGANTE: ESTADO DO TOCANTINS
PROC. GERAL DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE
EMBARGADO: SINDISFISCAL – SINDICATO DOS AUDITÓRIOS FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS
ADVOGADOS: FLÁVIA GOMES DOS SANTOS, RODRIGO OTÁVIO COELHO SOARES E
ROBERTO LACERDA CABRAL
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS

EXTRATO DE ATA
17ª Sessão Ordinária

2ª TURMA JULGADORA

03/06/2015

DECISÃO PROFERIDA
Sessão do dia 03/06/2015: Feito retirado de julgamento ante a
ausência justificada do Exmo. Sr. Des. MARCO VILLAS BOAS – Relator.
Sessão do dia 27/05/2015: Feito retirado de julgamento ante a
ausência justificada do Exmo. Sr. Des. MARCO VILLAS BOAS – Relator.
REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA:
VERA NILVA ÁLVARES ROCHA LIRA
Orfila Leite Fernandes
Secretária da 2ª Câmara Cível

Assinado de forma digital por ORFILA LEITE FERNANDES
Data: 03/06/2015 18:35:22
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AP
5008443-71.2013.827.0000
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
REFERENTE: ACÓRDÃO CONSTANTE DO EVENTO 93 - AÇÃO COMINATÓRIA C/C
AÇÃO DE COBRANÇA No 5000498-67.2008.827.2729, DA 4ª VARA DOS FEITOS
DAS FAZENDAS E DOS REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PALMAS-TO
EMBARGANTE: ESTADO DO TOCANTINS
PROC. GERAL DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE
EMBARGADO: SINDISFISCAL – SINDICATO DOS AUDITÓRIOS FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS
ADVOGADOS: FLÁVIA GOMES DOS SANTOS, RODRIGO OTÁVIO COELHO SOARES E
ROBERTO LACERDA CABRAL
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS

EXTRATO DE ATA
18ª Sessão Ordinária

2ª TURMA JULGADORA

10/06/2015

DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO
VILLAS BOAS, a 2ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, NEGOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.
Votaram com o relator:
Exma. Srª. Desa. ÂNGELA PRUDENTE – Vogal.
Exmo. Sr. Juiz GILSON COELHO VALADARES - Vogal (em substituição ao
Exmo. Sr. Des. HELVÉCIO MAIA NETO).
REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA:
VERA NILVA ÁLVARES ROCHA LIRA

Orfila Leite Fernandes
Secretária da 2ª Câmara Cível
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO No 5008443-71.2013.827.0000
ORIGEM:
REFERENTE:
EMBARGANTE:
EMBARGADO:
SECRETARIA:
RELATOR:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS
ACÓRDÃO DO EVENTO 93
ESTADO DO TOCANTINS
SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL
2ª CÂMARA CÍVEL
Des. MARCO VILLAS BOAS

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
URV.

SERVIDOR

REMUNERATÓRIA.

PÚBLICO.
LIMITAÇÃO

LEI

ESTADUAL.

TEMPORAL.

REESTRUTURAÇÃO

PRESCRIÇÃO.

EVENTUAL

DEFASAGEM. NÃO SUPRIDA POR LEI ESTADUAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
1. Inexistem vícios no acórdão recorrido quando o Tribunal pronuncia-se de forma clara e
precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para
embasar a decisão, ao consignar que, em liquidação de sentença, devem ser apuradas as
eventuais defasagens não recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001, a fim de
completar o percentual de 11,98%, porventura não alcançado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nos Embargos
de Declaração na Apelação no 5008443-71.2013.827.0000, figurando como Embargante o Estado do Tocantins e
como Embargado SINDIFISCAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual.
Sob a presidência do Exmo. Sr. Desembargador MARCO VILLAS BOAS, a 2ª Turma da 2ª
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conheceu dos presentes embargos de declaração
e negou-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão embargado que, em complementação ao acórdão anterior,
determinou que eventuais defasagens não recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001, sejam apuradas em
liquidação de sentença, nos termos do voto do Relator, lido na assentada de julgamento e que deste passa a fazer
parte.
Votaram, com o Relator, a Exma. Sra. Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE – Vogal e
o Exmo. Sr. Juiz GILSON COELHO VALADARES – Vogal (em substituição ao Exmo. Sr. Desembargador
HELVÉCIO MAIA NETO).
Representou a Procuradoria Geral de Justiça a Exma. Sra. VERA NILVA ÁLVARES
ROCHA LIRA.
Palmas –TO, 10 de junho de 2015.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator
LL/DS

Signature Not Verified
Assinado por: Marco Anthony Steveson Villas Boas:23376
Data: 2015.06.24 13:56:45
Selo Emitido por: Tribunal de Justiça do Tocantins
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E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. URV. SERVIDOR
PÚBLICO. LEI ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO.
EVENTUAL DEFASAGEM. NÃO SUPRIDA POR LEI ESTADUAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
ADEQUAÇÃO DO JULGADO. 1. Inexistem vícios no acórdão recorrido quando o Tribunal pronuncia-se de forma
clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão,
ao consignar que, em liquidação de sentença, devem ser apuradas as eventuais defasagens não recompostas pela
Lei Estadual no 1.208, de 2001, a fim de completar o percentual de 11,98%, porventura não alcançado.

(EDcl na AP 5008443-71.2013.827.0000, Rel. Des. MARCO VILLAS BOAS, 2ª Turma da 2ª Câmara Cível, Julgado
em 10/06/2015).
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

o

NA APELAÇÃO N 5008443-71.2013.827.0000
ORIGEM:
REFERENTE:
EMBARGANTE:
EMBARGADO:
SECRETARIA:
RELATOR:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS
ACÓRDÃO DO EVENTO 93
ESTADO DO TOCANTINS
SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL
2ª CÂMARA CÍVEL
Des. MARCO VILLAS BOAS

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo ESTADO DO
TOCANTINS, contra o acórdão proferido no Evento 93, que deu parcialmente provimento
aos Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL, tão somente para determinar que eventuais defasagens não
recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001, sejam apuradas em liquidação de
sentença.
Nos presentes embargos, afirma a existência de contradição no acórdão,
porquanto reconheceu a prescrição, registrou o termo inicial de fluência, contudo,
determinou que fossem apuradas eventuais perdas em liquidação de sentença.
Assegura que tal determinação causa enorme dificuldade para
compreensão do acórdão e pode causar graves prejuízos ao erário público, dificultando o
manejo de eventuais recursos cabíveis, pois a princípio não fica claro, se o reconhecimento
da prescrição foi mantido ou afastado, merecendo ser esclarecido esse ponto. Requer seja
sanada a contradição e, se entender necessário, aplique os efeitos infringentes, a fim de
modificar o julgado.
Em contrarrazões, o embargado pede o não acolhimento dos embargos,
mantendo-se a determinação para que as defasagens não recompostas pela Lei Estadual no
1.208, de 2001 sejam apuradas em liquidação de sentença, a fim de alcançar o percentual
de 11.98%. Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
provimento dos presentes Embargos Declaratórios, para manter incólume o acórdão
embargado.
É o relatório. Em mesa para julgamento.
Palmas-TO, 13 de maio de 2015.
Signature Not Verified
LL
Assinado por: Marco Anthony Steveson
Villas Boas:23376
Data: 2015.05.19 16:24:42
Selo Emitido por: Tribunal de Justiça do Tocantins

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator
“Antes de imprimir, pense no seu
compromisso com o meio ambiente”
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO No 5008443-71.2013.827.0000
ORIGEM:
REFERENTE:
EMBARGANTE:
EMBARGADO:
SECRETARIA:
RELATOR:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS
ACÓRDÃO DO EVENTO 93
ESTADO DO TOCANTINS
SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL
2ª CÂMARA CÍVEL
Des. MARCO VILLAS BOAS

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
URV.

SERVIDOR

REMUNERATÓRIA.

PÚBLICO.
LIMITAÇÃO

LEI

ESTADUAL.

TEMPORAL.

REESTRUTURAÇÃO

PRESCRIÇÃO.

EVENTUAL

DEFASAGEM. NÃO SUPRIDA POR LEI ESTADUAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
1. Inexistem vícios no acórdão recorrido quando o Tribunal pronuncia-se de forma clara e
precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para
embasar a decisão, ao consignar que, em liquidação de sentença, devem ser apuradas as
eventuais defasagens não recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001, a fim de
completar o percentual de 11,98%, porventura não alcançado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nos Embargos
de Declaração na Apelação no 5008443-71.2013.827.0000, figurando como Embargante o Estado do Tocantins e
como Embargado SINDIFISCAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual.
Sob a presidência do Exmo. Sr. Desembargador MARCO VILLAS BOAS, a 2ª Turma da 2ª
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conheceu dos presentes embargos de declaração
e negou-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão embargado que, em complementação ao acórdão anterior,
determinou que eventuais defasagens não recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001, sejam apuradas em
liquidação de sentença, nos termos do voto do Relator, lido na assentada de julgamento e que deste passa a fazer
parte.
Votaram, com o Relator, a Exma. Sra. Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE – Vogal e
o Exmo. Sr. Juiz GILSON COELHO VALADARES – Vogal (em substituição ao Exmo. Sr. Desembargador
HELVÉCIO MAIA NETO).
Representou a Procuradoria Geral de Justiça a Exma. Sra. VERA NILVA ÁLVARES
ROCHA LIRA.
Palmas –TO, 10 de junho de 2015.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Relator
LL/DS
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Assinado por: Marco Anthony Steveson Villas Boas:23376
Data: 2015.06.24 13:56:45
Selo Emitido por: Tribunal de Justiça do Tocantins
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EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DESEMBARGADOR

PRESIDENTE

DO

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.

Autos nº. 5008443-71.2013.827.0000
Recorrente: Estado do Tocantins.
Recorrido: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins.

O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público já
devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à digna
presença de Vossa Excelência, no prazo legal, e com espeque no art. 105, Inciso III, alínea
“a”, da Constituição Federal; arts. 541, §2º e ss do CPC; art. 255 do RISTJ, interpor

RECURSO ESPECIAL

em face do Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,
relativo ao evento n. 99, integralizado pelo Acórdão contido no evento n. 130, cujos
fundamentos se fustiga nas razões do recurso que se encontram em anexo, requerendo,
nesta oportunidade que, após regular processamento, sejam os autos remetidos à
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respeitável instância ad quem com as razões anexas, para o devido reexame e ulterior
reforma do Acórdão guerreado.
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Palmas – TO, 13 de julho de 2015.

FERNANDO PESSÔA DA SILVEIRA MELLO
Procurador do Estado
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RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL

COLENDO TRIBUNAL,
EGRÉGIA TURMA,
EMINENTES JULGADORES,

1.

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL:
O Recurso Especial é interposto contra Acórdão do qual a intimação ocorreu

no evento 133, confirmada na data de 04.07.2015 pelo evento n. 137, tendo como termo
inicial a data de 07.07.2015 (terça-feira) e termo final a data de 05.08.2015 (quarta-feira).
Destarte, interposto dentro do prazo recursal de 30 (trinta) dias, conforme
determina o artigo 508, caput, combinado com o artigo 188 do Código de Processo Civil, o
presente recurso é tempestivo.
2. DA DISPENSA DE PREPARO:
O presente recurso dispensa preparo, porque ingressado por ente público
isento legalmente, nos termos do art. 511, § 1º, do Código de Processo Civil-CPC.
3. DA DECISÃO RECORRIDA.
A decisão ora vergastada é aquela conduzida pelo voto do Des. Relator no
evento n. 130 (Acórdão dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na
Apelação). Eis a ementa do Acórdão de Apelação:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. URV. SERVIDOR
PÚBLICO.

LEI

ESTADUAL.

REESTRUTURAÇÃO
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REMUNERATÓRIA.
PRESCRIÇÃO.

LIMITAÇÃO

EVENTUAL

TEMPORAL.

DEFASAGEM.

NÃO

SUPRIDA POR LEI ESTADUAL. APURAÇÃO EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO
JULGADO. 1. Inexistem vícios no acórdão recorrido
quando o Tribunal se pronuncia de forma clara e precisa
sobre a questão posta nos autos, assentando-se em
fundamentos suficientes para embasar a decisão, ao
consignar que, em liquidação de sentença, devem ser
apuradas as eventuais defasagens não recompostas pela
Lei Estadual no 1.208, de 2001, a fim de completar o
percentual de 11,98%, porventura não alcançado. (EDcl
na AP 5008443-71.2013.827.0000, Rel. Des. MARCO
VILLAS BOAS, 2ª Turma da 2ª Câmara Cível, Julgado
em 10/06/2015).

É em face deste Decisum que ora se interpõe o Recurso Especial.
Considerando a ofensa à aplicação da norma federal ao presente caso, faz-se
necessária a manifestação derradeira desta Corte Especial para firmar o correto
entendimento sobre a matéria controvertida.
É a síntese do necessário.
4 .DA LEGITIMIDADE E DO INTERESSE RECURSAL:
O Recorrente é parte nos autos do processo e possui interesse no recurso ora
interposto, posto que tem por finalidade, basicamente, a reforma da decisão proferida pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, vez que a mesma viola, como será
demonstrado, direito do Recorrente resguardado por legislação federal.
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Assim, ao se encontrar em injusta situação que lhe está sendo prejudicial,
justifica-se a interposição do presente recurso.
5.DA ADEQUAÇÃO RECURSAL:
Das decisões proferidas, em única ou última instância, pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados caberá o ingresso de Recurso Especial
nos termos do artigo 105, inciso III, “a” da Constituição Federal de 1988.
Este é o caso dos autos, pois a decisão recorrida, que julgou a Apelação
vertida, fora emanada da 3ª Turma da 2ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins e encerrou seu julgamento com um veredicto que destoa com o
posicionamento do próprio Superior Tribunal de Justiça. Portanto, adequado o presente
recurso.
6. DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL:
Das decisões proferidas, em única ou última instância, pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados caberá o ingresso de Recurso Especial
nos termos supramencionado dispositivo constitucional. Este é o caso dos autos, pois a
decisão recorrida (acórdão), fora emanada do plenário (colegiado) do Tribunal de Justiça
do Estado do Tocantins. Portanto, adequado o presente recurso.
Nesta Egrégia Corte, a competência para julgamento do Recurso Especial
cabe à Turma, nos termos do art. 13, IV, “a”, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça. Nos termos do art. 541, do CPC, o presente recurso deve ser dirigido ao
Presidente ou Vice-presidente do tribunal recorrido. Destarte, dirigido ao órgão
competente, espera-se a sua admissão, tendo por regular a remessa dos autos ao Superior
Tribunal de Justiça, para nesta Egrégia Corte ser devidamente processado e julgado.
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7. DOS FATOS. DA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA PELO TRIBUNAL. DOS VÍCIOS
PENDENTES DE SANEAMENTO E DA AFRONTA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL BRASILEIRO:
O acórdão que resultou do julgamento dos embargos de declaração
apresentados pelo apelante, integrativo do acórdão lançado no evento 38, padece de
contradição, o que compromete sobremaneira, o entendimento do julgado, bem como
dificulta a extensão e compreensão do decisum, vejamos:
Ementa do acórdão lançado:
EMENTA:

APELAÇÃO.

RECOMPOSIÇÃO

DE

VENCIMENTOS. LEI No 8.880, DE 1994. UNIDADE
REAL DE VALOR - URV. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.

REESTRUTURAÇÃO

REMUNERATÓRIA.

LIMITAÇÃO

TEMPORAL.

POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. A jurisprudência dos
Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que as
diferenças

remuneratórias

decorrentes

da

errônea

conversão dos proventos dos servidores em URV,
embora não possam ser compensadas com reajustes
posteriores, ficam limitadas à data da implementação da
nova lei que reestrutura e institui um novo regime
jurídico remuneratório. Conquanto a conversão da URV
tenha ocasionado perda nos vencimentos dos servidores,
há de se estabelecer um termo final para o seu
pagamento, situação ocorrida em 1º de maio de 2001,
data de início de vigência da Lei Estadual no 1.208, de
2001, que instituiu o subsídio como modalidade de
remuneração dos Agentes do Fisco, reestruturando a
carreira e fixando novos padrões remuneratórios.
Encontra-se

prescrita

a

cobrança

das

pretensões

referentes às perdas salariais decorrentes da conversão
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dos vencimentos dos servidores de cruzeiro real para
Unidade Real de Valor (URV), em razão de a ação ter
sido proposta somente em 5/11/2008, ou seja, mais de
cinco anos após o início da data de vigência Lei Estadual
no 1.208, de 2001 (1o de maio de 2001).
Ementa do acórdão integrativo:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS.
UNIDADE

REAL

DE

VALOR

REESTRUTURAÇÃO
LIMITAÇÃO

-

URV.

REMUNERATÓRIA.

TEMPORAL.

CONTRADIÇÃO.

AUSÊNCIA. 1. Inexistem vícios no acórdão recorrido
quando o Tribunal pronuncia-se de forma clara e precisa
sobre a questão posta nos autos, assentando-se em
fundamentos suficientes para embasar a decisão, ao
consignar que a Lei Estadual no 1.208, de 2001, que
instituiu o subsídio como modalidade de remuneração
dos Agentes do Fisco do Estado do Tocantins,
reestruturou

a

carreira

e

fixou

novos

padrões

remuneratórios, constituindo-se tal lei no termo a quo
para o início do prazo prescricional do direito à
recomposição das hipotéticas perdas ocorridas pela
conversão

da

URV.

OMISSÃO.

DEFASAGEM.

NÃO

SUPRIDA

EVENTUAL
PELA

LEI

ESTADUAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. 3. Deve o
julgado

ser

complementado

para

adequar-se

ao

posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário no 561836/RN no sentido de determinar que eventuais defasagens
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não recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001
sejam apuradas em liquidação de sentença, a fim de
alcançar o percentual de 11,98%.

A contradição existente no acórdão é patente, pois o douto julgador assim
asseverou: “ que a Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como
modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco do Estado do Tocantins, reestruturou a
carreira e fixou novos padrões remuneratórios, constituindo-se tal lei no termo a quo para o
início do prazo prescricional do direito à recomposição das hipotéticas perdas ocorridas
pela conversão da URV”.
Contudo, finaliza o julgado, consignando que eventuais perdas não
recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001 sejam apuradas em liquidação de
sentença, a fim de alcançar o percentual de 11,98%.
A contradição existente no julgado é evidente, e não pode prosperar, pois foi
decidido, delimitado, que a lei 1.208/2001, é o termo a quo, para início do prazo
prescricional, logo, o direito a recomposição das perdas está prescrito, conforme
consignado no acórdão lançado no evento 38, tendo em vista que a ação foi proposta
somente em 5/11/2008, ou seja, mais de cinco anos após o início da data de vigência Lei
Estadual no 1.208, de 2001 (1º de maio de 2001).
Como pode coexistir o reconhecimento da lei 1.208/2001, como termo a
quo, para contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que acarreta na ocorrência
da prescrição no caso em concreto em 01/05/2006, com a determinação de apuração de
perdas em liquidação de sentença, eventuais perdas que já estão prescritas.
É contraditório, reconhecer a prescrição, registrar o termo inicial de
fluência, contudo, determinar que sejam apuradas eventuais perdas em liquidação de
sentença, tal determinação causa enorme dificuldade para compreensão do acórdão e pode
causar graves prejuízos ao erário público, dificultando o manejo de eventuais recursos
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cabíveis, pois a princípio não fica claro, se o reconhecimento da prescrição foi mantido ou
afastado, merecendo ser esclarecido esse ponto.
Ademais nobre Julgador, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal
no RE 561836/RN, foi no sentido de que o término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, deve ocorrer no momento da reestruturação da carreira, não foi
fixado no julgado o direito a recomposição de 11,98%, mas tão somente, do índice que for
encontrado, quando a pretensão não estiver prescrita como no caso dos autos
Excelência, por ocasião do julgamento do RE nº 561836/RN, com
repercussão geral reconhecida, ficou consignado no voto do relator: “Da limitação
temporal do índice devido - Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao
índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores
que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito
do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal,
em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal,
por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por
esta Corte”. (g.n.)
TODA A MATÉRIA QUE SE BUSCA A REANÁLISE PELA INSTÂNCIA SUPERIOR JÁ
FOI ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO NO ACÓRDÃO TELADO, TENDO INCLUSIVE SIDO FEITA
A OPOSIÇÃO DE

EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – A

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO MANIFESTOU-SE EXPRESSAMENTE PELA OFENSA AO
ARTIGO 535 DL CPC.

Este Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que as
diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em
URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no
tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo
regime jurídico remuneratório. (c.f.: AgRg no AREsp 40.081/RS, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, Segunda Turma, DJe 16/11/11).
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Considerando a divergência na interpretação e aplicação da norma federal
ao presente caso, faz-se necessária a manifestação derradeira desta Corte Especial para
firmar o correto entendimento sobre a matéria controvertida.
8. DOS REQUERIMENTOS:
Diante de tudo que foi exposto, o Recorrente requer, após o juízo positivo
de prelibação, que seja conhecido, processado e provido o presente Recurso Especial,
reformando o acórdão atacado, aplicando-se ao caso a melhor solução diante do
entendimento contraditório apontado, firmando-se um entendimento uníssono para o caso,
para considerar o termo inicial da prescrição quinquenal e não o direito a recomposição de
11,98% em todos os casos, conforme determinado no caso em apreço, extinguindo-se,
consequentemente, o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, IV, do
CPC.
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Palmas – TO, 13 de julho de 2015.

FERNANDO PESSÔA DA SILVEIRA MELLO
Procurador do Estado
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ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR - PRESIDENTE
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.

Recurso Especial nº. 5008443-71.2013.827.0000
Recorrente:

SINDICATO

DOS

AUDITORES

FISCAIS

DA

RECEITA

ESTADUAL DO TOCANTINS
Recorrido: Estado do Tocantins

O ESTADO DO TOCANTINS,pessoa jurídica de direito público, já
devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, mui respeitosamente,
perante V. Exa., por intermédio de seu Procurador infra-assinado, com fulcro no artigo
542, caput, cumulado com o artigo 508, caput, parte final, ambos do Código de
Processo Civil-CPC, apresentar suas

CONTRARRAZÕES

em desfavor do SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL DO TOCANTINS, também devidamente qualificada nos autos do
processo epigrafado, uma vez que interpôs Recurso Especial, objetando este nas razões
de fato e de direito que seguem:
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1 – DOS FATOS
O ACÓRDÃO (evento n.º 38), alterado pelo ACÓRDÃO (evento
n.º 93) deu parcial provimento aos Embargos Declaratórios, mantendo o provimento da
apelação cível para fins de reconhecer a direito a recomposição de vencimentos
decorrentes dos percentuais devidos no momento da conversão dos salários para URV e
determinando ainda, que eventuais diferenças não recompostas pela Lei Estadual n.º
1.208/01, deveriam ser apuradas em liquidação de sentença.
O recorrente Inconformado, manejou os Recursos Extraordinário e
Especial que se objeta nestas contrarrazões.
2 – DESCABIMENTO

DE

RESP

VISANDO REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA

FÁTICO-

PROBATÓRIA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ.
O Recorrente visa de forma clara alterar o substrato fático delineado
no acórdão recorrido, restando evidente o propósito de revolver os fatos e as provas
constantes dos autos, que serviram para embasar o acórdão recorrido.
Todavia, tal propósito reside impossível por esta via recursal já que o
REsp não serve para reapreciação de fatos e provas lançada nos autos, tendo em vista o
enunciado das Súmulas nº 279 do Supremo Tribunal Federal e nº 07 do Superior
Tribunal de Justiça.
Neste sentido, vejamos:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com
agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria por tempo
de contribuição. Adicional de 25%. Necessidade do
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula
279). Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (ARE 850435 AgR / RS.
Relator(a): Min. GILMAR MENDES.
Julgamento:
28/04/2015 Órgão Julgador: Segunda Turma. Fonte: DJe087 DIVULG 11-05-2015 PUBLIC 12-05-2015).
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EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO
E FISCAL. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA
CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS:
SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. (ARE 671952 AgR / MG. Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 28/04/2015 Órgão Julgador:
Segunda Turma. ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-088
DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015).
Considerando que o revolvimento do conjunto fático-probatório
constante dos autos encontra óbice no constante na Súmula 279/STF e nº 07 do STJ, nos
termos anteriormente argumentado, tal pretensão esposada pelo Recorrente inviabiliza o
manejo deste Recurso Especial que se apresenta impróprio, também por este motivo,
não devendo ser admitido no juízo de prelibação realizada neste Tribunal a quo para
todos os fins de direito. Desde já, é o que se requer.
3. DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.
Por fim, não cabe discutir em Recurso Especial se a Lei Estadual nº
1.208/01, que reestruturou a carreira incorporou ou não as perdas reclamadas, tal como
pretende o recorrente, em Recurso Especial não se admite a analise de lei local,
conforme entendimento sumulado através da Súmula 280/STF, pois o exame acerca da
veracidade das alegações recursais demandaria, necessariamente, a interpretação de
norma local.
Registre-se que não seria direta, mas, no máximo, reflexa a suposta
violação de lei federal, porquanto a imprescindibilidade da interpretação das normas
estaduais em comento.
Oportunamente, colacionam-se os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
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ADMINISTRATIVO. AGRADO REGIMENTAL. DIFERENÇAS.
CLASSIFICAÇÃO DE CONDOMÍNIO COMERCIAL. REGIME
DE MÚLTIPLAS ECONOMIAS. DECRETOS N. 41.446/96 E
21.123/83 DO ESTADO DE SÃO PAULO. SÚMULA N. 280 DO
STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA FEDERAL POR
DECRETO ESTADUAL. EXAME EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.
EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. 1. (...) 2. Não cabe discutir
sua exegese em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula n.
280/STF, uma vez que o exame acerca da veracidade das alegações
recursais demandaria, necessariamente, a interpretação de norma local. 3.
Não compete a este Tribunal confrontar os mencionados decretos
estaduais com a legislação infraconstitucional, por caber ao Supremo
Tribunal Federal em razão da alteração da competência operada pela
Emenda Constitucional n. 45/2004. 4. Agravo regimental não
provido.(AgRg no AREsp 5.720/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011);
No mesmo sentido: (...) 3. O exame de normas de caráter local é inviável
na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280
do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário". 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag
1341338/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em 15/02/2011, DJe 22/02/2011 e AgRg no REsp 1122180/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27.11.2009).

Por tais razões, este RESP não merece ser admitido, pois não preenche qualquer
dos requisitos de admissibilidade.

4. RAZÕES PARA IMPROVIMENTO DO RECURSO
A decisão recorrida na parte atacada no REsp merece ser mantida,
pois está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
douto julgador assim asseverou: “ que a Lei Estadual no 1.208, de 2001, que
instituiu o subsídio como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco do
Estado do Tocantins, reestruturou a carreira e fixou novos padrões
remuneratórios (...)”.
O Supremo Tribunal Federal no por ocasião do julgamento do RE
561836/RN, decidiu que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido
em cada caso, deve ocorrer no momento da reestruturação da carreira.
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O entendimento fixado no julgamento do RE nº 561836/RN, com
repercussão geral reconhecida, foi para determinar a limitação temporal as perdas
apuradas, vejamos: “Da limitação temporal do índice devido - Aduza-se, a título de
obiter dictum, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice
calculado em um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas
remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder
Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em
que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal,
por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido
por esta Corte”. (g.n.)

Assim, o presente recurso não merece provimento pelos
argumentos já expostos.

5 –DO PEDIDO
Em face do que foi exposto, o Recorrido requer a inadmissão do Recurso
Especial interposto em razão da preliminar suscitada, e, caso ultrapassada, sendo
conhecido o Recurso, seja este rejeitado, uma vez que se encontra a decisão colegiada
perfeitamente adequada à Jurisprudência da Egrégia Corte Superior, bem como porque a
discussão já foi devidamente enfrentada com Repercussão Geral do Egrégio Supremo
Tribunal Federal.
Nestes termos, pede deferimento.
Palmas-TO, 10 de agosto de 2015.

DRAENE PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS
Procuradora do Estado do Tocantins
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR - PRESIDENTE DO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.

Recurso Extraordinário nº 5008443-71.2013.827.0000
Recorrente: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO
TOCANTINS
Recorrido:ESTADO DO TOCANTINS

O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno,
devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, doravante denominado Recorrido,
vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seu Procurador que esta
subscreve, com fulcro no artigo 542, caput, cumulado com o artigo 508, caput, parte final, ambos
do Código de Processo Civil, apresentar suas

CONTRARRAZÕES

ao Recurso Extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS, também devidamente qualificado nos autos em
epígrafe, doravante denominado Recorrente, pelos relevantes argumentos que seguem apresentados
nas razões anexas.
Nestes termos, pede deferimento.
Palmas – TO, 10 de agosto de 2015.

DRAENE PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS
Procuradora do Estado do Tocantins
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO

COLENDA TURMA,

NOBRES JULGADORES.
1.BREVE HISTÓRICO
O ACÓRDÃO (evento n.º 38), alterado pelo ACÓRDÃO (evento n.º 93) deu
parcial provimento aos Embargos Declaratórios, mantendo o provimento da apelação cível para fins
de reconhecer a direito a recomposição de vencimentos decorrentes dos percentuais devidos no
momento da conversão dos salários para URV e determinando ainda, que eventuais diferenças não
recompostas pela Lei Estadual n.º 1.208/01, deveriam ser apuradas em liquidação de sentença.
O recorrente Inconformado, manejou o Recurso Extraordinário que se objeta
nestas contrarrazões.
2. DAS RAZÕES PARA A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
2.1. DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
O Recurso Especial e o Extraordinário são recursos excepcionais ou extremos,
para os dois órgãos de cúpula do Poder Judiciário nacional, cada qual, com atribuições bem
definidas pela Constituição da República, cabendo-lhes, em princípio, não o exame de fatos
controvertidos, nem tampouco das provas existentes no processo, nem mesmo da justiça ou
injustiça da decisão, mas apenas a revisão das teses jurídicas envolvidas no julgamento impugnado.
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O prequestionamento é exigência antiga para a admissibilidade desses recursos
extremos, pressuposto que impõe que a questão federal/constitucional objeto do recurso excepcional
tenha sido suscitada/analisada na instância inferior.
No presente caso, resta clara a ausência de prequestionamento ao presente
Recurso Extraordinário. Os dispositivos constitucionais que o Recorrente alega haverem sido
violados, não foram objetos de apreciação nas instâncias inferiores, como se pode observar na
sentença e no Acórdão, ora combatido.
Assim, resta prejudicada a análise da pretensão recursal ante a ausência de
prequestionamento, consoante entendimento sedimento nessa Colenda Corte de Justiça.
4 – DESCABIMENTO

DE

RE

VISANDO REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA

FÁTICO-PROBATÓRIA

DOS

AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.

O Recorrente visa de forma clara alterar o substrato fático delineado no
acórdão recorrido, restando evidente o propósito de revolver os fatos e as provas constantes dos
autos, que serviram para embasar o acórdão recorrido.
Todavia, tal propósito reside impossível por esta via recursal já que o RE
não serve para reapreciação de fatos e provas lançada nos autos, tendo em vista o enunciado da
Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Neste sentido, vejamos:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.
Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria por tempo de contribuição.
Adicional de 25%. Necessidade do revolvimento do conjunto fáticoprobatório dos autos (Súmula 279). Matéria infraconstitucional. Ofensa
reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 850435
AgR / RS. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 28/04/2015
Órgão Julgador: Segunda Turma. Fonte: DJe-087 DIVULG 11-05-2015
PUBLIC 12-05-2015).
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
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QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. PRÉVIA ANÁLISE
DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS:
SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 671952
AgR / MG. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento:
28/04/2015 Órgão Julgador: Segunda Turma. ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015).
Considerando que o revolvimento do conjunto fático-probatório constante
dos autos encontra óbice no constante na Súmula 279/STF, nos termos anteriormente argumentado,
tal pretensão esposada pelo Recorrente inviabiliza o manejo deste Recurso Extraordinário que se
apresenta impróprio, também por este motivo, não devendo ser admitido no juízo de prelibação
realizada neste Tribunal a quo para todos os fins de direito. Desde já, é o que se requer.
4. RAZÕES PARA IMPROVIMENTO DO RECURSO

A decisão recorrida na parte atacada no RE merece ser mantida, pois está em
conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o douto julgador assim
asseverou: “ que a Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como modalidade
de remuneração dos Agentes do Fisco do Estado do Tocantins, reestruturou a carreira e fixou
novos padrões remuneratórios (...)”.
O Supremo Tribunal Federal no por ocasião do julgamento do RE
561836/RN, decidiu que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso,
deve ocorrer no momento da reestruturação da carreira.
O entendimento fixado no julgamento do RE nº 561836/RN, com
repercussão geral reconhecida, foi para determinar a limitação temporal as perdas apuradas,
vejamos: “Da limitação temporal do índice devido - Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas
terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os
servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no
âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em
que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo,
o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte”. (g.n.)
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Assim, o presente recurso não merece provimento pelos argumentos já
expostos.

5. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:
a) o não conhecimento do recurso extraordinário, ante a ausência dos pressupostos
recursais de admissibilidade exigidos pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, o
que impede que o mesmo seja admitido;
b) na remota hipótese de não ser acolhida as preliminares ventiladas, requer seja
mantida a decisão recorrida, ante a ausência do direito pleiteado pelo Recorrente.

Nestes termos, pede deferimento.
Palmas – TO, 10 de agosto de 2015.

DRAENE PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS
Procuradora do Estado
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Em face da interposição do Recurso Especial (evento 138) e contrarrazão (evento 144,145), e em obediência ao
artigo 542 do CPC, abro vista dos presentes autos à douta PGJ para, manifestação.

Documento assinado eletronicamente por BERNADETE LEAL GUIMARÃES PEREIRA , Matricula 83352.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/externo_controlador.php?
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator da Apelação Cível n.º 500844371.2013.827.0000, em trâmite perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins.

Apelação Cível
Autos n.º:

5008443-71.2013.827.0000

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS, já qualificado,
por intermédio de seu Advogado que esta subscreve, tendo tomado conhecimento do
RECURSO ESPECIAL interposto nos presentes autos e constante no evento 138, vem à digna
presença de Vossa Excelência para apresentar suas inclusas

CONTRA RAZÕES,

Requerendo sejam as mesmas processadas, e após a análise das condições de
admissibilidade, encaminhadas ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação, aguardando
a manutenção incólume do julgado.

Termos em que,
Mercê Deferimento.

Palmas/TO, 24 de agosto de 2015.

Rodrigo Coelho
OAB/TO 1931

CONTRA RAZÕES AO RECURSO ESPECIAL

Autos n.º:

5008443-71.2013.827.0000

Recorrente:

Estado do Tocantins

Procurador:

Fernando Pessoa da Silveira Mello

Recorrido:

Sindifiscal

Advogado:

Rodrigo Coelho e Outros

ILUSTRES MINISTROS,

1. Trata-se de Recurso Especial no qual o Recorrente busca a reforma do acórdão proferido
nos Embargos de Declaração na Apelação Cível, alegando a existência de contradição a ser
sanada para considerar o termo inicial da prescrição quinquenal e não o direito a
recomposição de 11,98% em todos os casos, extinguindo-se o feito nos termos do art. 269,
IV do CPC.

2. Busca o Recorrente a reforma do Acórdão sob a alegação de que a norma estadual, que
alterou a forma de remuneração dos Agentes do Fisco (Lei n.º 1.208/01), ainda que não
mencionasse qualquer recomposição referente a diferenças da conversão dos vencimentos
de cruzeiro real para URV, deveria ser sumariamente reconhecida para fins de suprimir o
direito a recomposição.

3. Neste contexto, alega o Recorrente que o Acórdão seria contraditório, pois embora
reconhecesse que a Lei estadual n.º 1.208/01 pudesse ser utilizada como limitador do direito
a recomposição, definiu que eventuais diferenças não alcançadas pela norma, devessem ser
apuradas na fase de liquidação.

4. O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois busca reformar o Acórdão recorrido para
fins de afastar a possibilidade da parte obter em processo de liquidação de sentença, a real
abrangência da Lei n.º 1.208/01, que segundo seu próprio texto, jamais foi responsável por
incorporações decorrentes das conversões para URV.

5. Além da impossibilidade de reanálise da matéria fática, o Recurso Especial pretende
suprimir a liquidação de sentença, momento em que a parte interessada irá debater de
forma ampla a aplicabilidade da Lei n.º 1.208/01 como ferramenta de supressão do direito
ao recebimento decorrente das diferenças acima destacadas.

6. Com estas considerações, resta patente que o Recurso Especial possui caráter
manifestamente protelatório, pelo que se impugna todo o seu conteúdo, aguardando o
Recorrido seja reconhecida sua inadmissibilidade, ou negado provimento em análise de
mérito.

Termos em que,
Mercê Deferimento.

Palmas/TO, 24 de agosto de 2015.

Rodrigo Coelho
OAB/TO 1931
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12ª Procuradoria de Justiça

Parecer Cível nº

: 4587/2015

REsp na AP Cível nº

: 5008443-71.2013.827.0000

Origem

: 2ª CÂMARA CÍVEL DO TJ/TO

Recorrente

: ESTADO DO TOCANTINS

Recorrido

: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS
DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS

Relator

: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS

Proc. de Justiça

: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR (em substituição)

SENHOR RELATOR,

O ESTADO DO TOCANTINS, inconformado com o
acórdão (ev. 130) proferido pela 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins, que, por unanimidade, negou provimento aos
Embargos

de

Declaração

manejados

na

Apelação

5008443-71.2013.827.0000, interposta pelo SINDICATO

DOS

Cível

n°

AUDITORES

FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS JOÃO JOSÉ LEITE, mantendo
inalterado o acórdão embargado que, em complementação ao acórdão anterior
(ev. 93), determinou que eventuais defasagens não recompostas pela Lei Estadual
n o 1.208, de 2001, fossem apuradas em liquidação de sentença, nos termos do
voto do Relator, interpôs RECURSO ESPECIAL objetivando à reforma do decisum.
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Para melhor compreensão do caso, faz-se mister um
breve relato de todo o processado.
O recorrido, inconformado com a sentença (ev. 1, doc.
18, autos originários) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara dos Feitos das
Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas-TO, nos autos de Ação
Ordinária n° 50004986720088272729, que indeferiu a sua pretensão ao
recebimento das diferenças salariais originadas da conversão da moeda nacional
em 1994, de Cruzeiros Reais para URV - Unidade Real de Valor, interpôs Apelação
Cível com o objetivo de desconstituir a dita sentença.
O referido apelo foi provido, à unanimidade, porém
declarou de ofício a prescrição da cobrança, em razão da incidência limitativa
temporal em 1º de maio de 2001, data da vigência da Lei Estadual nº 1.208/2001,
em favor do Estado do Tocantins (ev. 38).
Irresignado,

o

recorrente

interpôs

Embargos

de

Declaração (ev. 101), com efeitos infringentes e/ou prequestionador, sustentando,
em síntese, que o acórdão guerreado é contraditório porque, ao mesmo tempo em
que reconheceu a prescrição do direito à recomposição das perdas remuneratórias,
determinou que eventuais perdas deveriam ser apuradas em liquidação de
sentença.
O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção do acórdão açoitado (ev. 111), que apesar de conhecido, não foi
provido (ev. 130)
Ainda irresignado, o recorrente agora interpôs este
Recurso Especial (ev. 138), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, sustentando, em síntese, que os acórdãos, principal (ev. 93) e
integrativo (ev. 130), afrontam o artigo 535, do Código de Processo Civil.
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O

recorrido

apresentou

contrarrazões

(ev.

147),

pugnando pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento,
asseverando a impossibilidade de reanálise da matéria fática e que o Recurso
Especial é manifestamente protelatório, pois pretende suprimir a liquidação de
sentença.
Os autos foram novamente encaminhados ao Órgão de
Cúpula Ministerial, cabendo a esta 12ª Procuradoria de Justiça, por prevenção, o
pronunciamento.
É o relatório.
Nesta fase processual, incumbe ao Ministério Público
Estadual apenas a análise da admissibilidade do Recurso Especial, posto que, se
admitido, o exame do mérito caberá ao Ministério Público Federal, conforme
disposto no artigo 61 c/c o 256, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça.
1. ADMISSIBILIDADE
1.1. Pressuposto Subjetivo
Evidenciada está a existência do interesse recursal, dada
à inegável sucumbência do recorrente, em face do acórdão açoitado, que não lhe
foi favorável.
1.2. Pressupostos Objetivos e Específicos
a) Tempestividade
Restou

integralmente observada a tempestividade,

porquanto o prazo final para recorrer estava previsto para o dia 05/08/2015 (ev.
133) e o recurso foi interposto em 13/07/2015 (ev. 138).
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b) Recorribilidade
O acórdão é recorrível por consubstanciar decisão
unânime, prolatada pela 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, que exauriu a instância.
c) Singularidade
Restou observado o Princípio da Unirrecorribilidade
perante o Superior Tribunal de Justiça.
d) Prequestionamento
Ocorreu o prequestionamento, porquanto a matéria
tratada no presente recurso foi enfrentada no acórdão açoitado e no voto que o
integra.
e) Preparo
O preparo é dispensado.
f) Adequação
O recurso é próprio, pois está baseado no artigo 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.
g) Reexame de Provas
A questão suscitada no presente recurso não demanda
revolvimento da matéria fática probatória, pois diz respeito apenas à alegada
contradição no acórdão que reconheceu a prescrição do direito à recomposição das
perdas remuneratórias e determinou que eventuais perdas deveriam ser apuradas
em liquidação de sentença, o que não impede o conhecimento da insurgência,
uma vez que não esbarra na vedação da Súmula nº 7, do Superior Tribunal de
Justiça.
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2. MÉRITO
A análise da questão de fundo, como já dito alhures, está
afeta às atribuições do Ministério Público Federal.
3. CONCLUSÃO
ANTE O EXPOSTO, este Órgão Ministerial de Segunda
Instância opina pela admissibilidade do presente Recurso Especial.
É o parecer1.
Palmas, 10 de setembro de 2015.

JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR
Procurador de Justiça
(em substituição automática)
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Certifico que, compulsando os autos verifica-se tratar de recurso em que se discute a compensação da diferença
de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base
subsequente, e que a matéria foi submetida à sistemática da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal no
RE 561836/RN, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Assim, faço estes autos conclusos ao Desembargador
Presidente, para as providências de mister.
Palmas/TO , 11 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NELI VELOSO MICLOS , Matricula 156742.
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26/09/2013

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR
RECTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)

ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
: MARIA LUZINETE MARINHO
: WALDEIR DANTAS E OUTRO(A/S)
: SINJUSC - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA.
: PEDRO MAURÍCIO PITA MACHADO E OUTRO(A/S)
: SINDIFERN - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
: FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLANDA E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO APIPREM
: RAFAEL JONATAN MARCATTO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAMATRA
: ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP
: ARISTIDES
JUNQUEIRA
ALVARENGA
E
OUTRO(A/S)
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
: PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: ASSOCIAÇÃO
PIAUIENSE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO - APMP
: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO E
OUTRO(A/S)
: ESTADO DA BAHIA
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4615293.
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AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)

: ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA
BAHIA
: MARCONI DE SOUZA REIS
: APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
: RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA
: ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO
ESTADO DA BAHIA - AFPEB
: CESAR AUGUSTO PRISCO PARAISO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E
SERVIDORES DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA - AFIZ
: KLEBER CURCIOL

EMENTA: 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
2
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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 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 n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado
do Rio Grande do Norte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos este autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de
julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos e nos

3
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termos do voto do Relator, em dar parcial provimento ao recurso
extraordinário e declarou incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei
n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte.
Brasília, 26 de setembro de 2013.
Ministro LUIZ FUX – Relator
Documento assinado digitalmente
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25/09/2013

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR
RECTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)

ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
: MARIA LUZINETE MARINHO
: WALDEIR DANTAS E OUTRO(A/S)
: SINJUSC - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA.
: PEDRO MAURÍCIO PITA MACHADO E OUTRO(A/S)
: SINDIFERN - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
: FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLANDA E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO APIPREM
: RAFAEL JONATAN MARCATTO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAMATRA
: ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP
: ARISTIDES
JUNQUEIRA
ALVARENGA
E
OUTRO(A/S)
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
: PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: ASSOCIAÇÃO
PIAUIENSE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO - APMP
: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO E
OUTRO(A/S)
: ESTADO DA BAHIA
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
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AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)

: ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA
BAHIA
: MARCONI DE SOUZA REIS
: APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
: RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA
: ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO
ESTADO DA BAHIA - AFPEB
: CESAR AUGUSTO PRISCO PARAISO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E
SERVIDORES DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA - AFIZ
: KLEBER CURCIOL
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Cuidam os autos de
Recurso Extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte, cuja ementa possui o seguinte teor:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS PARA URV. INOBSERVÂNCIA DA
LEI FEDERAL 8.880/94. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DE
FUNDO DE DIREITO, DE COMPETENCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO,
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR E DE NULIDADE DO JULGADO.
TRANFERÊNCIA PARA O MÉRITO. SISTEMA MONETÁRIO.
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DA
UNIÃO.
PERDA
REMUNERATÓRIA.
APLICAÇÃO
DO
INDÍCE
DE
CORREÇÃO DE 11,98% E COMPENSAÇÃO COM AUMENTO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ADIN Nº 2.323-STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO
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RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E STF.

EM

PARTE.

Esta ação foi movida por servidora pública estadual integrante do
Poder Executivo que alegou a ocorrência de erro na conversão da moeda
Cruzeiro Real para URV, nos moldes do que estabelecido pela Lei nº
8.880/94, o que teria acarretado um decréscimo em seus rendimentos.
Em sentença de primeiro grau, o MM Juiz de Direito julgou
procedente o pedido formulado na exordial para determinar que o Estado
do Rio Grande do Norte procedesse à incorporação à remuneração da
autora do percentual de 11,98%, condenando, ainda, o referido ente da
federação ao pagamento de quantia a ser apurada em liquidação de
sentença, referente à aplicação do citado índice sobre a remuneração da
parte autora no período de março de 1994 ate a data da efetiva
incorporação do reajuste ao salário mensal, com juros de mora a razão de
0,5% ao mês, a partir da citação (art. 1º - F, da Lei nº 9.494/97), incidência
de correção monetária desde a propositura da ação, de acordo com a
tabela da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal. Condenou,
também, o Estado réu ao pagamento do ônus de sucumbência, cujos
honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor total da
condenação.
No acórdão recorrido (fls. 105-123), reconheceu-se: i) em sede de
preliminar, i.1) a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar
conflitos relacionados a agentes públicos celetistas que, em razão da
criação do Regime Jurídico Único, transformaram-se em servidores
públicos (estatutários), tendo restado reconhecida a competência da
Justiça Comum para julgar feitos ajuizados por servidores públicos após a
transformação do regime jurídico celetista para o estatutário; i.2) a
incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar originariamente
esta ação, por não vislumbrar se tratar de matéria de interesse privativo
de toda a magistratura; ii) quanto ao mérito: ii.1) que a competência para
disciplinar a conversão de padrão monetário é da União, nos termos do
3
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4615294.

Supremo Tribunal Federal
Relatório

Inteiro Teor do Acórdão - Página 8 de 90

RE 561836 / RN
que previsto no art. 22, inciso VI, da CRFB, e não dos Estados-membros;
ii.2) que não há direito à compensação do percentual devido com
aumento salarial concedido aos servidores estaduais, porquanto a
existência de reajuste salarial posterior à conversão da moeda não corrige
o erro ocorrido na aplicação dos critérios de conversão; ii.3) que não
ocorreu qualquer ofensa ao devido processo legal, e nem mesmo
nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação; ii.4) que
há interesse de agir, na medida em que resta patente o interesse da parte
de ver aplicada a lei nº 8.880/94 ao seu caso; ii.5) que não houve ofensa ao
art. 5º, XXXVI, e 37, XIV, da CRFB, tendo em vista que a lei nº 8.880/94 não
pretendeu aumentar os vencimentos dos servidores, mas unicamente
oferecer um critério de equivalência no momento da conversão, e ii.5) que
o percentual de 11,98% deve ser excluído da sentença para ser apurado na
fase de liquidação.
Em suas razões recursais do Recurso Extraordinário interposto, o
estado do Rio Grande do Norte sustenta: i) ofensa ao art. 5º, XXXVI, 37,
XIV e 169, §1º , I e II, da Constituição Federal; ii) que o indeferimento da
compensação pelo TJRN dos aumentos com o índice de 11,98% ofende a
Súmula nº 339 do STF que veda o aumento da remuneração de
servidores pelo Poder Judiciário; iii) apenas lei estadual de iniciativa do
Governador do Estado poderia aumentar a remuneração de servidores
públicos; iv) não há direito adquirido por parte dos servidores públicos a
manutenção de um índice de reajuste, sob pena de ofensa ao instituto do
direito adquirido previsto no art. 5º , inciso XXXVI, da CRFB; v) o art. 37,
inciso XIV, da CRFB teria sido violado, porquanto não existe o direito de
manutenção ad aeternum do índice de perda, tornando inconstitucional a
incorporação do aludido índice pretendida. Ao final do recurso
interposto, postulou-se a reforma do acórdão recorrido, determinando-se
a compensação das perdas havidas por ocasião da conversão salarial para
a URV com os aumentos remuneratórios posteriores à referida conversão,
bem como a observância da Lei nº 8.880/94.
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Não foram apresentadas contrarrazões pela Recorrida,
Em decisão de fls. 137/140, o Tribunal de Justiça do estado do Rio
Grande do Norte admitiu o Recurso Extraordinário.
Chegando a esta Corte, foi reconhecida a repercussão geral deste
recurso extraordinário (fls. 144-147).
Em parecer de fls. 210-214, o Ministério Público Federal opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso extraordinário interposto, com
base nos seguintes fundamentos:, todos alicerçados em precedentes desta
Corte: i) competência privativa da União para disciplinar a conversão de
cruzeiros novos para URV; ii) a recomposição dos 11,98% aos servidores
públicos não importa em reajuste ou aumento de remuneração, sendo,
portanto, indevida qualquer compensação e limitação temporal
Foram admitidos nos autos os seguintes amici curiae: Sindicato dos
Servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina – SINJUSC (fls. 320),
Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte (fls.
457), Associação dos Pensionistas do Instituto de Previdência Municipal
de São Paulo - ARIPREM (fls. 481), Associação Nacional dos Magistrados
do Trabalho (fls. 618), Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público (fls. 670), Associação Piauiense do Ministério Público – APMP
(fls. 742), Estado da Bahia (fls. 766-767), Associação dos Defensores
Públicos da Bahia ADEP/BA (fls. 793-794), Associação dos Funcionários
Públicos do Estado da Bahia – AFPEB (decisão de 18/04/2013), Sindicato
dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (decisão de
25/04/2013).
Em decisão de 20/04/12, a União foi admitida na qualidade de
terceiro interessado (fls. 741/742).
É o breve relatório. Passo a votar.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE

ESCLARECIMENTO
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Agora teremos que decidir a respeito da sustentação
oral.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu sugeriria a
Vossa Excelência que tratasse os amici curiae como litisconsortes e
dividisse o prazo entre eles.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não. Eu queria assentar que há previsão expressa
no CPC.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - A previsão é
expressa. Repercussão geral.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Está no artigo 543-A, § 6º, do CPC, que remete ao nosso
Regimento (artigo 323, § 3º).
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - A própria Lei
Federal prevê.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Então Vossa Excelência está sugerindo que nós...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Sugiro tratarmos
os amici curiae como litisconsortes, como diferentes procuradores, e
dividirmos o prazo.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Temos, então, três amici curiae. Cada um teria quinze
minutos, o que totalizaria quarenta e cinco minutos.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não existe
uma regra que prevê trinta minutos?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Seria a dobra e a
divisão de tempo.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - A dobra e a divisão. Então seriam trinta minutos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Então seriam trinta
minutos. Cada um terá dez minutos.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Trinta minutos divididos por três. Dez minutos para
cada um.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE

EXPLICAÇÃO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, só uma pequena observação, porque é pertinente ao que o
eminente advogado traz à tribuna.
Realmente, os amici curiae e as audiências públicas dão uma visão
do novo processo participativo.
A única ótica que é importante é que as partes têm procuradores.
Então, os amigos da Corte devem atuar exatamente esclarecendo matérias
interdisciplinares que gravitam em torno do tema judicando, porque a
matéria jurídica deve ficar adstrita aos patronos do recorrente e do
recorrido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Das partes.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ou seja, é uma intervenção complementar.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836
PROCED. : RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RECDO.(A/S) : MARIA LUZINETE MARINHO
ADV.(A/S) : WALDEIR DANTAS E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : SINJUSC - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA.
ADV.(A/S) : PEDRO MAURÍCIO PITA MACHADO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : SINDIFERN - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADV.(A/S) : FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLANDA E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - APIPREM
ADV.(A/S) : RAFAEL JONATAN MARCATTO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO - ANAMATRA
ADV.(A/S) : ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - CONAMP
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
INTDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - APMP
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DA BAHIA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA
ADV.(A/S) : MARCONI DE SOUZA REIS
AM. CURIAE. : APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA
ADV.(A/S) : RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA
BAHIA - AFPEB
ADV.(A/S) : CESAR AUGUSTO PRISCO PARAISO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO
INSTITUTO DE ZOOTECNIA - AFIZ
ADV.(A/S) : KLEBER CURCIOL
Decisão: Retirado de pauta ante a aposentadoria do
Ministro Eros Grau (Relator). Ausente, licenciado, o

Senhor
Senhor
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Ministro Joaquim Barbosa. Presidência
Peluso. Plenário, 04.08.2010.

do

Senhor

Ministro

Cezar

Decisão: Após o relatório e as sustentações orais da Dra. Ana
Karenina de Figueiredo Ferreira Stábile, Procuradora do Estado,
pelo recorrente; do Dr. Thiago Luís Sombra, Procurador do Estado,
pelo amicus curiae Estado de São Paulo; do Dr. Alberto Pavie
Ribeiro, pelo amicus curiae Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho; do Dr. Pedro Maurício Pita Machado, pelo
amicus curiae Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de
Santa Catarina – SINJUSC, e do Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros, Procurador-Geral da República, pelo Ministério Público
Federal, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o
Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), em participação no Global
Constitutionalism Seminar, na Yale Law School, nos Estados Unidos
da América. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski (VicePresidente, no exercício da Presidência). Plenário, 25.09.2013.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (VicePresidente). Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de
Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli,
Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Senhor Presidente,
Senhores Ministros, Exmº Procurador-Geral da República, Senhores
advogados, é de se destacar, inicialmente, que o tema subjacente a estes
autos admitido em sede de repercussão geral gravita em torno de uma
tormentosa controvérsia em que inúmeros servidores públicos são parte e
que, atualmente, está sobrestando mais de 10.000 (dez mil) processos em
nosso país. Trata-se de matéria alusiva ao direito de incorporação dos
11,98% decorrentes de uma suposta conversão indevida do Cruzeiro Real
para a URV.
A Lei nº 8.880/94, instituidora do Plano Real, predicou a conversão
do Cruzeiro Real em um padrão monetário cognominado URV (Unidade
Real de Valor), parâmetro que, posteriormente, viabilizou a criação da
moeda Real. Na época, a taxa anual de inflação medida pelo IGP-DI
tendo como parâmetro o mês de maio de 1993 era de mais de 1.500%. Por
sua vez, em junho de 1994, mês que antecedeu a introdução da moeda
Real, a inflação anual era de mais de cinco mil porcento. 1 Em prefácio à
obra L`Indexation de Jean-Paul Doucet publicada na década de 1960 do
século passado, Henri Mazeud já destacava o quadro desfavorável que a
instabilidade monetária na França originava no plano econômico e
jurídico, verbis:
L`instabilité monetaire depuis trop d`années la vie des

1
OLIVEIRA, Marcos Cavalcante de. O sucesso continuado da
primeira reforma monetária da história brasileira feita em regime
verdadeiramente democrática. In: Revista da EMERJ, vol. Nº 12, nº 45, 2009,
p. 37-73, p. 48.
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Français. Sur le plan économique. Mais aussi sur le plan
juridique (…). Le législateur, les tribunaux, les particuliers
essaient de lutter par de expédients juridiques contre les
inconvénients économiques de l`inflation.2

No cenário caótico brasileiro do período que precedeu o Plano Real,
época de difícil desenvolvimento econômico, buscou-se a interrupção do
processo hiperinflacionário mediante a conversão da moeda corroída por
um novo padrão monetário, nos termos do que definido pela Lei nº
8.880/94, incumbindo, ex vi do art. 4º do aludido diploma legal, ao Banco
Central do Brasil estabelecer a paridade entre o Cruzeiro Real e a URV
com alicerce na perda do poder aquisitivo da moeda em vias de
extinção. .
No momento da conversão, inúmeros servidores públicos foram
prejudicados em decorrência dos critérios adotados, et pour cause tiveram
um decréscimo em seus vencimentos da ordem de 11,98%. Em algumas
circunstâncias, o prejuízo restou agravado por leis estaduais que, ao
modificarem os critérios de conversão estabelecidos pela Lei nº 8.880/94,
desfavoreceram os servidores públicos. Em outros casos, a legislação local
beneficiou os servidores criando critérios diferentes daqueles estipulados
pela lei editada pela União.

Da Competência privativa da União para Legislar sobre Conversão
de Padrão Monetário
O intervencionismo estatal na economia por meio da criação de
planos econômicos pelo Governo Federal pode, tal como in casu, reclamar
a conversão de padrões monetários. Na hipótese do Plano Real, por
exemplo, foi necessária a adoção da URV (Unidade Real de Valor) como
padrão de valor monetário visando à substituição da moeda Cruzeiro
2

DOUCET, Jean-Paul. L`Indexation. Paris: Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence, 1965, p. i.

2
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Real pelo Real.
Em relação a essa matéria, qual seja, o sistema monetário, a
Constituição da República preconiza que a competência será privativa da
União, verbis:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
(...)
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e
garantias dos metais;

Na doutrina, o reconhecimento da competência privativa da União
também é pacífico (OLIVEIRA, Marcos Cavalcante de. O sucesso
continuado da primeira reforma monetária da história brasileira feita em regime
verdadeiramente democrática. In: Revista da EMERJ, vol. Nº 12, nº 45, 2009,
p. 37-73, p. 37. JANSEN, Letácio. Limites Jurídicos da Moeda. Rio de Janeiro:
Lumen Juris: 2000, p. 17). Sobre o tópico da competência em relação ao
direito monetário, Arthur Nussbaum faz uma análise do Direito
Comparado e destaca que:
“In federations the monetary prerogative invariably vests
in the federation. The Constitution of the United States is not
explicit on this point, but federal prerogative has been gradually
attained in a long drawn historical process.”3

Com efeito, ao editar a Lei nº 8.880/94, a União legislou sobre o
sistema monetário do país e exerceu a sua competência insculpida no art.
22, inciso VI, da Constituição de 1988. Por essa razão, o preceito veiculado
pelo artigo 28 do referido diploma legal, que trata da conversão da
3

Tradução livre: “Nas federações, a prerrogativa monetária é invariavelmente de
titularidade do poder federal. A Constituição dos Estados Unidos da América não é explícita nesse
ponto, mas a prerrogativa do poder federal foi gradualmente alcançada por meio de um longo processo
histórico”. NUSSBAUM, Arthur. Money in te Law National and International. Brooklyn: The
Foundation Press, 1950, p. 36-37.

3
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remuneração de servidores públicos, tem caráter nacional, e não federal,
porquanto aplicável a todos os servidores públicos brasileiros, e não,
apenas, aos servidores públicos federais.
Por se tratar de competência da União, alicerçada no art. 22, inciso
VI, da Carta de 1988, ausente qualquer ofensa ao artigo 18 do texto
constitucional que assegura a autonomia aos entes da federação. Estados
e Municípios não estão autorizados a legislar sobre o tema em detrimento
do que previsto na Lei nº 8.880/94, consoante já reconhecido por esta
Corte, verbis:

EMENTA: Agravo regimental em agravo de
instrumento 2. Servidor público. Reposição salarial de
11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão em URV.
Competência privativa da União. 3. Impossibilidade de
lei estadual dispor de modo diverso. Lei estadual no
10.225/94. 4. Limitação temporal. Matéria pacificada neste
Tribunal. 5. Discussão sobre a vinculação dos agravados
ao Poder Executivo. Matéria não argüida nas fases
processuais anteriores. Impossível inovar o feito em
agravo regimental. Precedentes. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento.
Decisão Negado provimento ao agravo regimental.
Decisão unânime. Não participou do julgamento a
Senhora Ministra Ellen Gracie. Ausentes, justificadamente,
neste julgamento, os Senhores Ministros Joaquim Barbosa
e Eros Grau. Presidiu, este julgamento, o Senhor Ministro
Gilmar Mendes. 2ª Turma, 30.09.2008.
(AI 587741 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):
Min. GILMAR MENDES Julgamento: 30/09/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma Publicação Dje-222, DIVULG
20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-20,
PP-04014 Parte(s) AGTE.(S): ESTADO DO RIO GRANDE

4
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DO SUL, AGDO.(A/S): CARLOS MOACYR
MAGALHÃES TWEEDIE E OUTROS) (Grifamos)

DE

EMENTA : Agravo regimental em agravo de
instrumento 2. Servidor público. Reposição salarial de
11,98%. Lei n o 8.880/94. Conversão em URV. Competência
privativa da União. Impossibilidade de lei estadual dispor
de modo diverso. Precedentes. 3. Servidor Público do
Executivo. Inaplicabilidade dos critérios de correção.
Inovação da discussão no recurso. Impossibilidade.
Precedentes. 4. Limitação temporal. ADI 1.797.
Entendimento superado. Precedentes. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(AI 609505 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):
Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma. Publicação: Dje-070, DIVULG
17-04-2008, PUBLIC 18-04-2008).

EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CONVERSÃO EM URV. LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I - A recomposição de 11,98% aos servidores
públicos não importa em reajuste ou aumento de
vencimentos, sendo, portanto, incabíveis a compensação e
a limitação temporal, visto que o entendimento firmado
na ADI 1.797/PE foi superado quando do julgamento da
ADI 2.323-MC/DF. II - Agravo regimental improvido.
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo
regimental no recurso extraordinário, nos termos do voto
do Relator. Unânime. Ausentes, justificadamente, o
Ministro Carlos Britto e a Ministra Cármen Lúcia. 1ª.

5
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Turma, 02.10.2007.
(RE 529559 AgR / MA – MARANHÃO, AG.REG.NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):
Min.
RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 02/10/2007
Órgão Julgador: Primeira Turma, Publicação: Dje-134,
DIVULG 30-10-2007, PUBLIC 31-10-2007)

Nesse seguimento, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que
discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à
remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a
prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando
acarretar redução de vencimentos.
In casu, a Lei nº 6.612/94 do estado do Rio Grande do Norte teve
como objetivo implementar a conversão do Cruzeiro Real em URV no
âmbito do referido estado, tendo adotado, para os servidores do aludido
ente da federação, critérios distintos daqueles previstos na Lei nº 8.880/94.
Assim, a lei potiguar de nº 6.612/94 revela-se inconstitucional, porquanto
não poderia ter disciplinado a conversão do padrão monetário a ser
observado em relação aos servidores do referido estado, revelando-se
inconstitucional sob o prisma formal.

Da Diferença entre Conversão e Aumento da Remuneração dos
Servidores
Em decorrência da alteração da moeda promovida pelo Plano Real,
exsurgiu a necessidade de conversão dos valores pagos aos servidores de
Cruzeiro Real para URV, o que foi regulado pela Lei nº 8.880/94. No
momento da conversão, alguns servidores públicos tiveram um
decréscimo que chegou a alcançar 11,98%.
Nesse contexto, a Lei nº 8.880 não se destinou a assegurar um
aumento de remuneração a servidores públicos, medida que apenas
6
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poderia ser adotada pelo ente da federação a cujo quadro o servidor
integra, sob pena de ofensa à autonomia dos entes. Ao revés, o texto
normativo estipulou um método para a conversão da moeda.
Consoante se extrai do texto legal, o art. 22 da Lei nº 8.884/94 detalha
a forma de conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, in verbis:
Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos,
soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e
gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são
convertidos em URV em 1º de março de 1994,
considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º,
da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses
de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de
1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em
URV do último dia desses meses, respectivamente, de
acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da
data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores
resultantes do inciso anterior.
§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida
Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em
cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo
da média de que trata este artigo.
§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não
poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou
salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos,
relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros
reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e
95, inciso III, da Constituição.
§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao saláriofamília e às vantagens pessoais nominalmente
identificadas, de valor certo e determinado, percebidas
pelos servidores e que não são calculadas com base no
vencimento, soldo ou salário.

7
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§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por
base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas
conforme critérios específicos de apuração e cálculo
estabelecidos em legislação específica, terão seus valores
em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com
base no valor em URV do dia do pagamento.
§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos
servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer
que seja o regime jurídico de seu pessoal.
§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada
em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos
termos dos incisos I e II do caput deste artigo.
§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados
neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos
servidores públicos civis e militares expressas em URV
serão publicadas:
a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da
Administração Federal e do Estado Maior das Forças
Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de
Estado da Fazenda, para os servidores do Poder
Executivo;
b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos,
para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e
do Ministério Público da União.

Conversão de padrão monetário é matéria distinta de aumento de
remuneração de servidores, permanecendo os vencimentos no mesmo
patamar remuneratório. É isso, aliás, o que legitima o Poder Judiciário a
reconhecer que, no momento da conversão do padrão monetário, alguns
servidores tiveram uma perda remuneratória, sem que fique
caracterizada qualquer ofensa ao verbete da Súmula nº 339 do STF (Não
cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos
de servidores públicos sob fundamento de isonomia) ou mesmo ao art. 169, §1º,
I e II, da CRFB4. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte aresto desta
4

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do

8
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Corte:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos.
Perdas salariais. Erro na aplicação da Lei nº 8.880/94.
Conversão em URV. Incorporação do percentual de
11,98% aos estipêndios. Suspensão de liminar
indeferida. Agravo regimental improvido. A inclusão do
índice de 11,98% nos estipêndios dos servidores
públicos, resultante da conversão de antiga moeda em
URV, não constitui reajuste ou aumento de remuneração,
mas mera recomposição salarial.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos
do voto do Relator, Ministro Cezar Peluso (Presidente),
negou provimento ao recurso de agravo. Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e,
neste julgamento, os Senhores Ministros Gilmar Mendes e
Dias Toffoli. Plenário, 02.03.2011. (SL 308 AgR / CE CEARÁ AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO (Presidente) Julgamento:
02/03/2011 Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação:
DJe-063 DIVULG 01-04-2011 PUBLIC 04-04-2011
RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE AGTE.(S): ESTADO
DO
CEARÁ
AGDO.(A/S):
ASSOCIAÇÃO
DOS
SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ – ASSALCE)

De acordo com o art. 169, §1º, I e II, da CRFB, a concessão de
vantagem ou o aumento de remuneração é que dependerão de prévia
Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização
específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista.

9
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dotação orçamentária ou de autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias. In casu, não se está diante de nenhuma das duas hipóteses,
porquanto a incorporação do índice de 11,98%, ou daquele resultante de
um processo de liquidação, representa tão-somente uma medida para
evitar uma perda remuneratória e não um acréscimo nos vencimentos,
oque afasta a tese de inconstitucionalidade do referido preceito
constitucional.

Da limitação temporal do índice devido
Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao índice
de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação. os
servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de
trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do
Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o
pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo
federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos
termos do que decidido por esta Corte, verbis:
EMENTA:
Agravo
regimental
em
recurso
extraordinário 2. Servidor público. Reposição salarial de
11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão em URV. 3. Servidor
Público do Executivo. Inaplicabilidade dos critérios de
correção.
Inovação
da
discussão
no
recurso.
Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento.
Decisão: A Turma, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do
Relator. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o
Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 01.04.2008.
(RE 523793 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE
AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):
Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma. Publicação DJe-078 DIVULG
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30-04-2008, PUBLIC 02-05-2008 Parte(s) AGTE.(S):
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AGDO.(A/S):
MARIA CLÁUDIA ALVES DE BARROS). (Grifamos)

E
EMENTA:
RECURSO.
Extraordinário.
Admissibilidade. Servidor Público do Poder Executivo.
Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em URV. Art.
168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido.
Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada
improcedente. A recomposição de 11,98% na
remuneração dos servidores, por erro no critério de
conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo.
Decisão: A Turma deu provimento ao agravo
regimental no agravo de instrumento e acolheu o agravo
de instrumento para, desde logo, conhecer e dar
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto
do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.
(AI 394077 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):
Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão
Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 04-03-2005 PP00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: NELLY NOVAES
DE ASSUMPÇÃO MOFREITA) (Grifamos)

Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos servidores a
incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de
liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o
cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo
pagamento. Isso porque, nos termos do que já reconhecido por esta Corte
na ADI nº 1.797:

11
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EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA, DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 6ª REGIÃO (RECIFE/PE), PROFERIDA
NA SESSÃO DE 15 DE JANEIRO DE 1998. EXTENSÃO
AOS
VENCIMENTOS
DE
MAGISTRADOS
E
SERVIDORES
DA
DIFERENÇA
DE
11,98%
DECORRENTE
DE
ERRO
VERIFICADO
NA
CONVERSÃO DE SEUS VALORES EM URV. ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 62, 96, II, B , E 169 DA CF.
A Medida Provisória nº 434/94 não determinou que
a conversão, no caso sob enfoque, se fizesse na forma
prevista em seu art. 21, ou seja, com base na média dos
resultados da divisão dos vencimentos de novembro e
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pela
URV alusiva ao último dia do respectivo mês de
competência, mas, sim, pela regra geral do art. 18, que
indicava para divisor a URV correspondente à data do
efetivo pagamento. Interpretação autorizada não apenas
pela circunstância de não poderem os magistrados ser
considerados simples servidores mas, também, tendo em
vista que as folhas de pagamento, nos órgãos do Poder
Judiciário Federal, sempre foram pagas no dia 20 do mês,
em razão da norma do art. 168 da Constituição Federal,
como entendido pelo STF, ao editar as novas tabelas de
vencimentos do Poder Judiciário, em face da referida
Medida Provisória nº 434/94.
Não obstante o Chefe do Poder Executivo, ao
reeditar a referida medida provisória, por meio da de nº
457/94, houvesse dado nova redação ao art. 21 acima
mencionado, para nele abranger os membros dos
Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público
da União, a lei de conversão (Lei nº 8.880/94) não
reproduziu o novo texto do referido dispositivo, mas o
primitivo, da Medida Provisória nº 434, autorizando,
portanto, o entendimento de que, no cálculo de
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conversão dos vencimentos em referência, haveria de ser
tomada por divisor a URV do dia do efetivo pagamento.
Considerando, entretanto, que a decisão impugnada
não esclareceu os limites temporais de aplicação da
diferença sob enfoque, impõe-se dar-lhe interpretação
conforme à Carta, para o fim de deixar explicitado ser ela
devida, aos servidores, de abril de 1994 a dezembro de
1996; e, aos magistrados, de abril de 1994 a janeiro de 1995;
posto que, em janeiro de 1997, entrou em vigor a Lei nº
9.421/96, que, ao instituir as carreiras dos servidores do
Poder Judiciário, fixou novos padrões de vencimentos em
real; e, em fevereiro de 1995, os Decretos Legislativos nºs 6
e 7 (DOU de 23.01.95), que estipularam novas cifras para a
remuneração dos Ministros de Estado e membros do
Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do STF por
força da Lei nº 8.448, de 21.07.92, com reflexos sobre toda a
magistratura federal.
Ação julgada procedente, em parte, na forma
explicitada.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
por seu Tribunal Pleno, na conformidade da ata do
julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de
votos, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, em julgar
procedente, em parte, a ação, emprestando, ao ato
normativo objeto da causa, interpretação conforme à
Constituição, e, por isso mesmo, restringindo seus efeitos
até janeiro/1995, inclusive, quanto aos magistrados, e até
dezembro/1996, inclusive, referentemente aos servidores.
Votou o Presidente. Brasília, 21 de setembro de 2000.
CARLOS VELLOSO - PRESIDENTE ILMAR GALVÃO RELATOR (Grifamos)

Posteriormente, o tema foi reapreciado na ADI nº 2.323-MC, cuja
ementa possui o seguinte teor:
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EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO: DECISÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 04.10.2000, QUE
APROVOU
A
INCORPORAÇÃO,
AOS
VENCIMENTOS BÁSICOS DOS SERVIDORES DA
REFERIDA CORTE, DA DIFERENÇA DE 11,98%.
FUNDAMENTO: ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE E AOS ARTIGOS 96, II, B; E 169,
AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ausência de relevância do fundamento da inicial.
Plausibilidade do entendimento de que a diferença
em destaque resultou de erro — que o ato impugnado
visou corrigir — no critério de conversão dos respectivos
valores, de Cruzeiros Reais em URVs (Unidades Reais de
Valor), verificado em abril de 1994.
Medida cautelar indeferida. (O Tribunal , por
unanimidade , não conheceu dos embargos de
declaração . Votou o
Presidente .
Ausentes ,
justificadamente , os Senhores Ministros Celso de Mello
e Ellen Gracie , e , neste julgamento , o Senhor Ministro
Nelson Jobim .
- Plenário , 16.05.2001 . - Acórdão , DJ
24.08.2001. CARLOS VELLOSO – PRESIDENTE, ILMAR
GALVÃO – RELATOR). (Grifamos)

É de se observar, ainda, a ementa da ADI nº 2.321, verbis:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
RESOLUÇÃO
EMANADA
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL - MERA DECLARAÇÃO DE
“ACCERTAMENTO”, QUE NÃO IMPORTOU EM
AUMENTO DE REMUNERAÇÃO NEM IMPLICOU
CONCESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA NOVA INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO POSTULADO DA
RESERVA DE LEI FORMAL - RECONHECIMENTO DO
DIREITO DOS SERVIDORES (ATIVOS E INATIVOS) DA
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SECRETARIA DESSA ALTA CORTE ELEITORAL À
DIFERENÇA DE 11,98% (CONVERSÃO, EM URV, DOS
VALORES EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS) INCORPORAÇÃO
DESSA
PARCELA
AO
PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS AGENTES ESTATAIS IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE TAL PARCELA
(PERCENTUAL DE 11,98%), SOB PENA DE INDEVIDA
DIMINUIÇÃO DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL GARANTIA
CONSTITUCIONAL
DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - MEDIDA
CAUTELAR INDEFERIDA.
FISCALIZAÇÃO
NORMATIVA ABSTRATA - PROCESSO DE CARÁTER
OBJETIVO - INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DO
IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO - CONSEQÜENTE
POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (QUE ATUOU NO
TSE) NO JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA AJUIZADA
EM FACE DE ATO EMANADO DAQUELA ALTA CORTE
ELEITORAL.
(…)
- O Tribunal Superior Eleitoral, longe de
dispor sobre tema resguardado pelo princípio
constitucional da reserva absoluta de lei em sentido
formal, limitou-se a proceder, em sede administrativa, a
uma simples recomposição estipendiária, que não se
identifica com aumento de remuneração, que não veicula
o deferimento de vantagem pecuniária indevida nem
traduz, ainda, outorga, em caráter inovador, de qualquer
das situações financeiras de vantagem a que se refere o art.
169, § 1º, da Constituição.
- A resolução do TSE destinou-se a neutralizar e a
corrigir distorções, que, provocadas por inconstitucional
aplicação do critério de conversão pela URV, impuseram,
aos servidores administrativos do Poder Judiciário, em
decorrência da não-utilização do critério da URV
pertinente ao dia do efetivo pagamento (CF, art. 168), a
injusta
supressão
de
parcela
(11,98%)
que
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ordinariamente deveria compor a remuneração funcional
de tais agentes públicos.
A decisão administrativa emanada do Tribunal
Superior Eleitoral, precisamente por não se revestir de
índole constitutiva, traduziu, em essência, mera
declaração de “accertamento” de um direito à
recomposição estipendiária injustamente lesado por erro
do Estado, que, ao promover a incorreta conversão, em
URV, dos vencimentos/proventos expressos em cruzeiros
reais devidos aos servidores do Poder Judiciário,
transgrediu a cláusula de garantia inscrita no art. 168 da
Constituição da República.
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, AO EDITAR
O ATO QUESTIONADO NESTA SEDE DE CONTROLE
ABSTRATO, ADSTRINGIU-SE AOS LIMITES DE SUA
COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL E
CONFERIU
EFETIVIDADE À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
- A deliberação do TSE - ao determinar a correção de
erro cometido pelo Poder Público no cálculo de conversão,
em URV, de valores expressos em cruzeiros reais
correspondentes à remuneração funcional então devida
aos servidores administrativos da Secretaria do Tribunal
Superior Eleitoral e ao autorizar, ainda, a incorporação do
índice percentual de 11,98% ao estipêndio a que tais
agentes públicos fazem jus - nada mais refletiu senão a
estrita observância, por essa Egrégia Corte judiciária, dos
limites de sua própria competência, o que lhe permitiu
preservar a integridade da garantia constitucional da
irredutibilidade de vencimentos/proventos instituída em
favor dos agentes públicos (CF, art. 37, XV).
- Com tal decisão, ainda que adotada em sede
administrativa, o Tribunal Superior Eleitoral conferiu
efetividade à garantia constitucional da irredutibilidade
de vencimentos, pois impediu que os valores constantes
do Anexo II (que contém a tabela de vencimentos das
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carreiras judiciárias) e do Anexo VI (que se refere aos
valores-base das funções comissionadas), relativos a
agosto de 1995 e mencionados na Lei nº 9.421/96,
continuassem desfalcados da parcela de 11,98%, que havia
sido excluída, sem qualquer razão legítima, do cálculo de
conversão em URV erroneamente formulado pelo Poder
Público. (Grifamos)

Dessume-se, assim, que o entendimento exteriorizado na ADI nº
1.797 foi, no que concerne à limitação temporal do direito aos 11,98%,
superado no julgamento da ADI nº 2.323-MC/DF e no da ADI nº 2.321/DF,
o que, aliás, já foi reconhecido por esta Suprema Corte em outros
julgados, verbis:
EMENTA:
Agravo
regimental
em
recurso
extraordinário 2. Servidor público. Reposição salarial de
11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão em URV. Competência
privativa da União. Impossibilidade de lei estadual dispor
de modo diverso. 3. Alegação de intempestividade de
embargos interpostos perante o Tribunal de origem.
Matéria não discutida nas fases processuais anteriores.
Inovação. Impossibilidade. Precedentes. 4. Limitação
temporal.
ADI
1.797.
Entendimento
superado.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.
Decisão
A Turma, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator.
Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor
Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 01.04.2008.
(RE 541016 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE.
AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):
Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma. Publicação Dje-074. DIVULG
24-04-2008, PUBLIC 25-04-2008 Parte(s) AGTE.(S):
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AGDO.(A/S):
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FRANCISCO CANINDÉ DE ALBUQUERQUE DOS
SANTOS E OUTRO) (Grifamos)

E
EMENTA: VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CRITÉRIOS PARA A CONVERSÃO DE
CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR
(URV). PRECEDENTES. I - O Plenário do Supremo
Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.323-MC/DF, Rel.
Min. Ilmar Galvão, e a ADI 2.321-MC/DF, Re. Min. Celso
de Mello, concluiu que a conversão dos vencimentos em
data diversa da do pagamento efetuado aos servidores
resultou em diferença de 11,98%, que deve ser
incorporada, sob pena de redução de estipêndios, não se
podendo falar em aumento de vencimentos. Precedentes.
II - Ausência de novos argumentos III - Agravo regimental
improvido.
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo
regimental no agravo de instrumento, nos termos do voto
do Relator. Unânime. Presidiu o julgamento o Ministro
Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o
Ministro Marco Aurélio, Presidente. Não participou,
justificadamente, deste julgamento o Ministro Carlos
Britto. 1ª. Turma, 20.11.2007.
(AI 638226 AgR / BA - BAHIA AG.REG.NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 20/11/2007
Órgão Julgador: Primeira Turma) (Grifamos)
Publicação DJe-165 DIVULG 18-12-2007 PUBLIC 1912-2007 Parte(s) AGTE.(S): ESTADO DA BAHIA AGDO.
(A/S): ELIETE MOURA LIMA E OUTRO)

E
EMENTA:

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

-
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RECOMPOSIÇÃO ESTIPENDIÁRIA PERTINENTE À
PARCELA DE 11,98% (CONVERSÃO, EM URV, DOS
VALORES EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS) INCORPORAÇÃO
DESSA
PARCELA
AO
PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS AGENTES ESTATAIS –
IMPOSSIBILIDA DE DE SUPRESSÃO DE TAL
PARCELA (PERCENTUAL DE 11,98%), SOB PENA DE
INDEVIDA
DIMINUIÇÃO
DO
ESTIPÊNDIO
FUNCIONAL - GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS
PRETENDIDA
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
NA
APLICAÇÃO DE REFERIDO ÍNDICE - IMPOSSIB
ILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
Decisão: A Turma, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do
Relator. 2ª Turma, 23.10.2007.
(AI 440171 AgR / SC - SANTA CATARINA
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 23/10/2007 Órgão
Julgador: Segunda Turma, Publicação: DJe-152 DIVULG
29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007, Parte(s) AGRAVANTE (S):
UNIÃO, AGRAVADO (A/S): ALFEU VERÍSSIMO SPADA)

E
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO DO PODER
JUDICIÁRIO. CONVERSÃO EM URV. ÍNDICE DE
11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
JULGAMENTO DA ADI 1.797 NO JULGAMENTO DA
ADI 2.323. A questão relativa à limitação temporal do
acréscimo de 11,98% à remuneração dos servidores
públicos foi analisada por esta Corte no julgamento dos
pedidos de medida cautelar na ADI 2.321, Min. Celso de
Mello, DJ 10.06.2005 e na ADI 2.323, Min. Ilmar Galvão,
DJ 20.04.2001, restando superado o entendimento
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firmado na ADI 1.797 de incidência do aludido
percentual para o período de abril de 1994 a dezembro
de 1996. Agravo regimental a que se nega provimento.
Decisão
A Turma, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. 2ª
Turma, 19.06.2007. (RE 416940 AgR / RN - RIO GRANDE
DO NORTE AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento:
19/06/2007 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação:
Dje-072, DIVULG 02-08-2007, PUBLIC 03-08-2007 Parte(s)
AGTE.(S): UNIÃO, AGDO.(A/S): BETACELE PESSOA
REGO DE OLIVEIRA E OUTROS) (Grifamos)
E
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CONVERSÃO EM URV. LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO. I - A recomposição de 11,98% aos
servidores públicos não importa em reajuste ou aumento
de vencimentos, sendo, portanto, incabíveis a
compensação e a limitação temporal, visto que o
entendimento firmado na ADI 1.797/PE foi superado
quando do julgamento da ADI 2.323-MC/DF. II - Agravo
regimental improvido.
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo
regimental no recurso extraordinário, nos termos do voto
do Relator. Unânime. Ausentes, justificadamente, o
Ministro Carlos Britto e a Ministra Cármen Lúcia. (1ª.
Turma, 02.10.2007. RE 529559 AgR / MA - MARANHÃO
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 02/10/2007
Órgão Julgador: Primeira Turma, Dje-134, DIVULG 30-10-
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2007, PUBLIC 31-10-2007. DJ 31-10-2007, PP-00090,
EMENT VOL-02296-05, PP-00903).

Nesse diapasão, a incorporação do índice de 11,98%, ou de um
índice obtido em processo de liquidação, sem qualquer abatimento ou
compensação em decorrência de aumentos salariais supervenientes a
título de reajuste ou revisão, é medida legítima e necessária, sob pena
de a supressão originar uma autêntica ofensa ao princípio da
irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos. Ao contrário
do que sustentado pelo Recorrente, não se vislumbra qualquer ofensa ao
que previsto no art. 5º, inciso XXXVI, em particular ao direito adquirido.
A eventual supressão do índice durante período em que não fora alterada
a estrutura remuneratória do servidor é que representa medida ofensiva
ao direito adquirido. Nesse mesmo sentido, merece ser lido o seguinte
aresto da Corte:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. REPOSIÇÃO SALARIAL. 11,98%.
LEI 9421/96. INCORPORAÇÃO. Reposição Salarial no
percentual de 11,98%. Direito adquirido dos servidores
do Ministério Público Federal e dos Poderes Legislativo
e Judiciário. Precedente do Tribunal Pleno. Agravo
regimental a que se nega provimento.
Decisão: Por unanimidade, a Turma negou
provimento ao agravo regimental. 2a. Turma, 23.10.2001.
(AI 338712 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, AG.REG.NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min.
MAURÍCIO CORRÊA Julgamento: 23/10/2001 Órgão
Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 14-12-2001 PP00052. Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDOS.: ADAMOR DE
SOUSA OLIVEIRA E OUTROS).

Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos
servidores não podem acarretar a compensação pretendida pelo
Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de 11,98% é devido
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em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que não
impede o seu acúmulo com índices de aumento posteriormente
concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda.
Por sua vez, a incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice
obtido por processo de liquidação, não poderá subsistir quando a
remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que
inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de ilustração,
no caso da lei que criou o subsídio como forma de retribuição no âmbito
do Ministério Público da União e da Magistratura da União.
Com a entrada em vigor da Lei nº 10.475/2002 , que reestruturou as
carreiras dos cargos efetivos da Justiça Federal, os valores das parcelas
decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidos pela
nova tabela de vencimentos. É que o regime jurídico do servidor público
pode sofrer alterações, o que impede a tese de que o montante de 11,98%
deve ser mantido ad aeternum no contracheque do servidor público.
O tema foi decidido nesse mesmo sentido na esfera do Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO DO
FEITO.
TEMA
SOB
REPERCUSSÃO
GERAL.
DESNECESSIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. REAJUSTE DE 11,98%. ABSORÇÃO DA
DIFERENÇA
REMUNERATÓRIA
NA
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS PROMOVIDA
PELA LEI N. 10.475/2002. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DO CJF.
1. O reconhecimento da repercussão geral pela
Suprema Corte não enseja o sobrestamento do julgamento
dos recursos especiais que tramitam no Superior Tribunal
de Justiça.
2. Após a entrada em vigor da Lei n. 10.475/2002,
que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos da
Justiça Federal, os valores das parcelas decorrentes de
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decisões administrativas e judiciais foram absorvidos
pela nova tabela, sendo devidos possíveis decréscimos
resultantes da aplicação desse entendimento como
direito individual (art. 6º).
3. O Conselho da Justiça Federal, no Processo
Administrativo 2002.160238, de 30/5/2005, e no
cumprimento da Lei 10.475/2002 interpretada pela
Resolução 234/STF, consignou que as diferenças de
correção monetária e outras vantagens decorrentes de
decisões judiciais fossem absorvidas pela nova tabela de
vencimentos e proventos, mantidos como diferença
individual o que a ela excedessem.
Agravo regimental improvido.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos em
que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros
da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de Justiça: "A
Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator,
sem destaque e em bloco." Os Srs. Ministros Herman
Benjamin, Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon e
Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator. (AgRg
no
AgRg
no
AREsp
110184
/
CE
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0016055-6,
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Órgão Julgador:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 23/10/2012,
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/10/2012) (Grifamos)

A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é correto
vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do índice obtido por
processo de liquidação, com aumentos supervenientes concedidos aos
servidores públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto o
pagamento do aludido percentual não ostenta o caráter de aumento,
mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão
monetária calculada indevidamente.
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Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode
permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma
reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente
público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o
regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da
incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de
liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da
sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada
caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma
diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a
uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo
propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela
que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário
interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, porquanto
inconstitucional a lei potiguar de nº 6.612/94 e 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, e declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n°
6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte.
É como voto.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE
TRIBUNAL PLENO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
eu acompanhei atentamente o voto do eminente Ministro Luiz Fux e
estou de acordo, em linhas gerais, com todas as premissas lançadas por
Sua Excelência.
Penso sem menção a 11,98% e vou expressar em quatro proposições
a minha compreensão da questão e, portanto, os elementos que
incorrerão em repercussão geral.
Primeiro: não há dúvida de que a competência legislativa em
matéria de direito monetário é da União Federal. Portanto, essa é uma
premissa que o Ministro Fux assentou, com a qual eu estou de acordo.
A segunda: o Estado-membro tem competência para a fixação da
remuneração dos servidores estaduais. Mas não é disso que se trata.
Três: sobretudo, o Estado não pode, a pretexto de fazer a conversão
da moeda, reduzir a remuneração dos seus servidores, o que foi o que
aconteceu aqui. E, portanto - e esta é a conclusão -, a questão aqui
envolvida refere-se ao direito que possui o servidor de receber a diferença
entre o valor correto da conversão - o que é feito pela lei federal mais a
interpretação que o Supremo deu - e o valor de conversão que foi
invalidamente fixado pela lei estadual. Proponho que não haja um
comprometimento com qualquer índice, porque acho que esse índice vai
ter que ser fixado a partir da comparação entre lei federal mais
jurisprudência do Supremo, cobrindo a diferença do que foi dado a
menor pela lei estadual.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Ministro Barroso,
apenas para complementar exatamente o raciocínio de Vossa Excelência.
Senhor presidente, também não tenho compromisso específico,
muito embora tenha desenvolvido todo esse meu raciocínio, por conta de
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o próprio tribunal local ter determinado que a apuração desse quantum
debeatur fosse realizado em liquidação de sentença.
Então, estamos de acordo.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO Exatamente. O tribunal local... Este é o dispositivo do acórdão: “Dou
parcial provimento (...) para excluir da condenação a aplicação do índice
de 11,98%, que deve ser apurado em liquidação de sentença (...)”.
Portanto, depende de liquidação de sentença saber qual foi a
defasagem da conversão correta para a conversão feita pelo Estado.
De modo que, com essa observação, acompanho integralmente o
voto eminente ministro Luiz Fux.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não. Vejo que há uma divergência.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, não há
divergência. Acolho essa...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Não, é que Vossa Excelência dá parcial provimento; Sua
Excelência o Relator nega provimento.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não, não,
eu nego provimento.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ah, Vossa Excelência nega provimento?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Nego
provimento. Nego.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Está bem. Tive a impressão que Vossa Excelência estava
dando parcial provimento.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não. Quem
deu parcial provimento foi o acórdão local.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não. Perfeito.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Nego
provimento, acompanhando o Ministro Fux, e acho que estamos ambos
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afinados de que a nossa decisão não fixará índice.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Perfeito. Está certo, e não fixamos, desde já....
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ele será
apurado na liquidação.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Está certo. Isso é
muito prudente até, porque esse índice variará de Estado para Estado,
que têm leis também que estão sendo contestadas no Supremo Tribunal
Federal.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Exatamente.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Inclusive
isso. Inclusive por essa razão.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Doutora, a Senhora tem uma questão de fato, mas seja
muito objetiva, por favor, porque o julgamento está em plena realização.
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO) Obrigada, Excelência. Eu sei que é quebrar um pouco o protocolo, mas
realmente é uma questão de ordem fática.
No recurso, Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, acho que é
porque o Senhor estava com a relatoria tanto do recurso quanto da ADPF,
e talvez - essa matéria é muito árida, realmente reconheço - tenha havido
um mal entendimento do nosso recurso.
O próprio Tribunal de Justiça já havia excluído o índice de 11,98% na
apelação. Não há índice no acórdão. E a gente não recorreu, defendendo
aqui no RE - que é o que está sendo votado, salvo mal entendimento meu.
Não defendemos a lei estadual versus lei federal. Tanto que é que o
recurso quando foi...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Doutora, desculpe-me, Vossa Excelência já está
entrando em matéria de direito. Quero só matéria de fato
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO) Perdão.
Então, gostaria de dizer que o pedido do recurso é apenas para que
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seja observada a questão da compensação com leis supervenientes, certo?
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Está bem.
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO) Esse termo compensação foi mal utilizado, mas, enfim, se alguma lei
posterior vai ou não limitar essa... É só isso o recurso. Não estamos
questionando a lei federal no recurso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas isso está no
voto.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - O voto do
eminente Relator expressamente registra, com acerto, que, havendo
reestruturação na carreira, há compensação. E anota também - pelo que
entendi -, acompanhando a jurisprudência da Casa, que mero reajuste
não compensa, porque mero reajuste não é reestruturação da carreira.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Se bem
entendi, foi isso que Vossa Excelência disse, e estou de acordo.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Perfeito. Está claro.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Portanto,
na verdade se negou o provimento a esse pedido, mas Vossa Excelência
esclareceu bem, esse era o pedido.
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO) Era o pedido.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Agradeço a diligência de Vossa Excelência.
O SENHOR ADVOGADO - Senhor Presidente, só pra requerer que
seja apregoada também a ADPF Nº 174, em razão de ela estar sendo
julgada prejudicada em razão do voto do Ministro-Relator.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Fica registrado o seu pedido, mas a Corte decidirá
sobre isso.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE
VOTO
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, a
hipótese é de repercussão geral, mas julgamos a partir de um caso
concreto, de uma demanda concretamente estabelecida.
Aqui se trata de um caso - estou lendo a petição inicial - em que a
autora se diz funcionária pública estadual e diz que foi prejudicada em
11,89% dos seus vencimentos - 11,89%, é o que ela diz na inicial - em
função da disparidade de critérios de conversão entre uma lei estadual e
uma lei federal. Ela disse que, enquanto a Lei Estadual nº 6.612/94
determinou que a conversão dos vencimentos fosse feita com base em
Unidades Reais de Valor do dia 30 de março de 94, a Lei Federal
estabeleceu, determinou, que a URV fosse considerada no dia 1º de
março, e que isso, então, determinou uma desvantagem nesse percentual.
E o pedido é o seguinte: julgar procedente o pedido, confirmando-se
a tutela concedida, para incorporar definitivamente, ao salário da
demandante, o reajuste de 11,89%; e, ainda, condenar o Estado do Rio
Grande do Norte a pagar a quantia, a ser apurada em liquidação de
sentença, referente à aplicação do referido reajuste sobre a sua
remuneração total do período de março de 94 até a efetiva incorporação
do reajuste salarial.
Ou seja, na própria petição inicial já há esse pedido de fixação de um
marco temporal em que seria devida essa diferença; ou seja, até a data da
efetiva incorporação do reajuste ao salário mensal.
O Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, julgou procedente,
exceto quanto à questão do percentual. A conclusão do voto diz assim: no
mérito, conheço e dou parcial provimento à remessa necessária e
apelação, apenas para excluir, da condenação, a aplicação do índice de
11,98, que deve ser apurada em liquidação, mantendo-se a sentença a quo
nos demais fundamentos. E uma das determinações da sentença é a de
que não se pode incorporar, não se pode compensar esse valor com
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reajustes posteriores.
Essas são as questões que estão postas.
O recurso, a rigor, como agora voltou a salientar a eminente
Advogada, só se volta contra este segundo ponto: essa proibição de
compensar.
Então, temos aqui duas questões absolutamente distintas.
A primeira, que diz respeito aos critérios de conversão de moeda de
URV para Real; essa é matéria que diz respeito ao sistema monetário, e,
portanto, a competência para disciplinar é da lei federal. A lei estadual, se
não pode ser harmonizada com a lei federal, será inconstitucional.
Parece-me que é o caso. A lei federal claramente determina que URV
seja... que, nessa conversão de vencimentos e salário, considere-se o valor
da URV de 1º de março, e a lei estadual determina que seja do 30 de
março. Não há como compatibilizar esses dois regimes, de modo que
deve prevalecer uma das duas leis. E o acórdão, no meu entender
acertadamente, determinou que se seguisse o critério estabelecido pela lei
federal. Isso gerou uma diferença.
A segunda questão é definir até quando essa diferença será devida.
A própria petição inicial já estabelece um limite temporal: até a
incorporação do salário.
A questão relacionada à compensação, a que se refere o Recurso
Extraordinário, significa, na prática, saber se essa diferença de 11,98 deve
ser considerada como já incluída nas posteriores leis que fixaram, em
Reais, os valores dos vencimentos dos servidores, ou se, por não estar
incluído, esse percentual deve ser sempre acrescido aos referidos valores
estipulados por leis estaduais supervenientes.
Se nós optássemos por essa segunda hipótese, haveria um problema:
relativamente aos servidores que fossem admitidos depois da conversão,
teríamos vencimentos fixados segundo a lei estadual; e os que fossem
admitidos antes, ainda que no mesmo padrão, teriam os vencimentos da
lei posterior acrescidos de 11,98%, o que seria um absurdo.
Assim, a tese de que reajustes posteriores podem incorporar a
diferença tem de ser chancelada. E, nesse ponto, o acórdão recorrido deve
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ser modificado. Todavia, não se deve considerar essa compensação nos
estreitos limites que o Ministro-Relator colocou, ou seja, apenas quando
houver uma lei que opera a reestruturação de carreira.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Remuneração.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Pois é. Temos de
estabelecer isso claramente. O Ministro Barroso também fez essa distinção
entre reajuste de remuneração e reestruturação de carreira. Isso é uma
matéria de lei estadual. Entendo que nada impede que uma lei estadual,
ao reajustar valores, incorpore, sem promover propriamente uma
reestruturação na carreira ou uma reestruturação no sistema de
pagamento. Basta, no meu entender, que uma lei posterior fixe valores de
vencimentos que incorporem eventuais diferenças pagas anteriormente.
Essa questão, a toda evidência, supõe exame de conteúdo da lei
estadual. No caso, essa norma local sequer está indicada no acórdão e no
recurso. Diz-se, no acórdão, que não se pode compensar, e o recurso
extraordinário vem advogar que pode, mas não indica a lei estadual.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - A lei estadual é
mencionada textualmente no acórdão recorrido.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Qual é a lei estadual?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É a Lei nº
6.612/94.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Vossa Excelência está
fazendo confusão. Essa lei é a lei que operou a conversão. E não é disso
que nós estamos tratando, nós estamos tratando das leis posteriores.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Essas leis
posteriores não foram prequestionadas.
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O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - É o que estou
dizendo.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
O termo ad quem.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Então, como é
que nós vamos fixar uma tese?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Penso que se pode fazer uma distinção. É que uma lei de revisão
geral não altera isso.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - A lei de revisão geral
não é aumento, porque aí é reajustamento de valor.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A de revisão geral, não, porque ela está repondo perda inflacionária.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - De valor.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Uma revisão geral de todos os servidores do Poder Executivo, com
índice igual para todos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Um reajuste para
reposicionar o valor da moeda é que Vossa Excelência entende que não
pode, e que eu estou de acordo.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Penso que esse poderia ser afastado.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Agora, o reajuste no
sentido de aumentos poderia.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Isso tudo depende.
No âmbito federal, discutiu-se isso; deu-se aumento com esse mesmo
problema, estabelecendo anexos com os valores.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Reestruturando a carreira.
O SENHOR MINISTRO
reestruturou carreira.

TEORI

ZAVASCKI

-

Não,

não

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Manteve-se a
carreira e fez-se uma referência remuneratória diferente.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas reestruturando os padrões.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - O recado do voto
é simples: não pode compensar com reajuste.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É, mas o
Ministro Toffoli fez uma observação na linha do que disse o Ministro
Teori, quer dizer, talvez existam três situações: uma, a de reestruturação
de carreira, que Vossa Excelência expressamente ressalvou.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Reestruturação
de vencimentos.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Outra é a
do reajuste linear a todos os servidores públicos, na linha do que
mencionou o Ministro Toffoli, e eu estou de acordo.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Que eu também
ressalvei.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Também
não está incluído.
O que o Ministro Teori destacou, pelo que entendi, secundado pelo
Ministro Toffoli, é quando haja um reajuste específico para a carreira,
diferente do reajuste geral.
É isso, Ministro Toffoli, a que Vossa Excelência se referiu?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Exatamente.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Essa é uma
terceira situação de fato.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Vossa Excelência
não entendeu. Quando eu menciono a reestruturação da remuneração,
será que essa preocupação não estaria sanada?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Bom, se nós
conviermos isso, podemos explicitar.
É isso que Vossa Excelência quer destacar, Ministro Teori?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Não é isso. Eu quero
chamar atenção para o seguinte: nós temos que ter cuidado com a
terminologia. O que significa reestruturar a carreira? O que significa
reestruturar vencimentos? Qual é a diferença entre reestruturar
vencimentos e conceder aumento de vencimentos?
O SENHOR MINISTRO LUÍS
Reestruturar é criar um plano de carreira.

ROBERTO

BARROSO

-
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Vai para carreira,
Ministro, e nós estamos falando de vencimentos.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Pois é, mas nós
estamos tratando aqui de vinte e sete unidades da Federação e,
provavelmente, de muitos Municípios. Esse problema, nós tivemos no
âmbito federal e se considerou compensáveis em hipóteses em que não se
fez outra coisa senão dar aumento de vencimentos.
O que eu quero dizer é que essa é matéria que não pode ser decidida
sem exame de cada uma das leis supervenientes. Há o episódio da
conversão da URV em real. Não tem como examinar se uma lei posterior
compensou, ou não, sem examinar o conteúdo da lei estadual. E essa é
uma questão de exame de legislação local insuscetível de se examinar
aqui no âmbito do recurso extraordinário.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas, pelo menos,
a tese da repercussão geral fica assentada no sentido de que a lei local não
pode promover a conversão do padrão monetário, porque a competência
é exclusiva ...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - E nós
fixamos parâmetros para a liquidação lá embaixo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Exatamente,
fixamos parâmetros para a liquidação. E vai resolver o caso concreto.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Quanto a isso, estou
de pleno acordo.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: (Cancelado)
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Esse não pode,
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tem que estar lá dentro esses 11. É a mesma coisa que tirar depois.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Isso é apenas voltar
ao mesmo padrão monetário.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Não tem como
examinar sem fazer um exame da legislação local. A revisão, eu não
descartaria nem essa hipótese. Como a diferença de 11% pode ter
abrangido um número muito grande de servidores, uma revisão geral
pode incorporar. Por que não? Cabe examinar se, no caso concreto, houve
a incorporação ou não.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Qual é a
proposta de Vossa Excelência?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Se eu puder concluir
o voto, eu vou chegar lá.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - O tema tem que
ser esclarecido, cada ponto que Vossa Excelência suscita, para que os
Colegas tenham a informação correta.
No caso concreto, por força da conversão inconstitucional da lei
local, a servidora estava com decréscimo de vencimentos. Por isso é que
ela não recorreu. Ela ganhou. Mas o que o juiz disse: vamos apurar esse
decréscimo em liquidação por artigo. Então, há uma premissa inafastável:
lei local pode fazer a conversão monetária prevista no art. 22? Não pode.
Então, essa é a tese da repercussão geral, porque essa lei do Rio Grande
do Norte é textual, ela converte, faz em nível local o que fez a lei federal.
O título dela, a dicção dela é uma repetição da Lei nº 8.880, carreando os
seus interesses próprios. Isso é o que não pode.
Se ficar fixada essa tese, é importante para a repercussão geral. O
caso concreto está resolvido, vai para a liquidação de sentença e vai saber
se ganhou mais, e pode até, Ministro Teori, ganhar menos, porque a
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jurisprudência do Supremo é que não viola o princípio da
irredutibilidade lei constitucional que defere uma quantia qualquer. Eu
citava, ad exemplum, na ADPF, um acórdão nosso lá da Primeira Turma;
quer dizer, a irredutibilidade não é amparada se o aumento foi conferido
sob o germe da ilegalidade.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu gostaria
de ouvir a conclusão do voto do Ministro Teori.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Eu vou recapitular,
porque, com essa matéria colocada agora pelo Ministro Luiz Fux, estou
de pleno acordo.
O que eu disse no meu voto, recapitulando, é que são duas questões
bem diferentes. Uma questão é a relacionada com a conversão de moeda,
que é a matéria que trata de sistema financeiro e que é da competência
federal.
De modo que, quanto a ela, acompanho o Ministro Luiz Fux na tese
de que a Lei Estadual nº 6.612/94, por ser incompatível com a Lei nº
8.880/94, que é lei federal, não pode subsistir. Essa é a primeira questão,
mas ela sequer está abordada no Recurso Extraordinário. O que se
aborda, no Recurso Extraordinário, é apenas saber se as diferenças
decorrentes dessa equivocada conversão podem ou não ser incorporadas
por reajuste posterior.
O que eu estou afirmando é que essa compensação, que está se
pedindo no Recurso Extraordinário, nada mais significa do que saber se a
lei posterior incorporou ou não. Ora, não há como decidir a respeito sem
examinar as leis posteriores. Essas leis posteriores não estão indicadas no
acórdão recorrido e não estão indicadas no Recurso Extraordinário.
Minha proposta é que, como tese jurídica de repercussão geral, fique
assentado que não há ilegitimidade alguma na absorção, por lei estadual
que fixe vencimentos de servidores públicos, de parcelas e vencimentos
antes pagas destacadamente em virtude de lei ou de ordem judicial
editada em um momento anterior. Não vejo, em tese, nenhuma
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incompatibilidade que a lei estadual faça isso. Se a lei incorporou ou não,
é outro problema, que teria que examinar.
Agora, no caso concreto, se é certo que sobreveio lei posterior, ou se
não é certo, o fato é que não há como saber qual é o conteúdo dessa lei
posterior. Assim, no caso concreto, nesse ponto, eu não conheceria do
recurso. Para conhecer do recurso, nós teríamos de afirmar se houve, ou
não, a absorção posterior.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, na
verdade...
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Não há como saber
isso sem, pelo menos, examinar a lei local.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não julguei pela
petição inicial. Essa, talvez, seja a diferença de ótica. O Ministro Teori foi
à petição inicial. Eu fui ao recurso extraído do aresto.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ministro
Fux, eu tive a impressão, ao ler o voto de Vossa Excelência, que o Tribunal
houvesse assentado em precedentes que, no caso de simples reajuste
linear, pelo menos, não havia compensação.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Isso seria recomposição de perda inflacionária.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ministro
Marco Aurélio, indago a Vossa Excelência, que possivelmente esteve
presente: é fato que os precedentes anteriores diziam isso quando foi
discutida a conversão? Vossa Excelência lembrará?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Penso que está
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havendo uma pequena confusão, porque estamos muito impressionados
com a consequência em termos de diferença e abandonamos, com isso, o
instituto em jogo, que é o de simples conversão, para ter-se o novo
vencimento do servidor. Articulou-se com os 11,98%, mas essa
percentagem foi a diferença que se encontrou levando-se em conta que o
repasse para o Legislativo e para o Judiciário ocorre no dia 20. O Tribunal
reconheceu o direito à diferença, reportando-se à conversão, porquanto a
lei federal apenas versou a do cruzeiro real em URV e previu que se
considerasse o valor nominal do vencimento. Então, não podemos cogitar,
se o instituto é de simples conversão, para ter-se realmente o vencimento
do servidor, de compensação futura. Com a incidência do artigo 22 da Lei
Federal, surgiu outra realidade em termos de vencimento.
O ministro Luiz Fux teve o cuidado, Presidente – penso que de
forma procedente –, de excluir a problemática da reclassificação, de
mudança dos parâmetros remuneratórios da carreira, e, evidentemente,
diante dessa modificação, não se tem o vencimento pretérito. Isso
ocorreu, por exemplo, no âmbito da magistratura quando veio à balha o
subsídio.
Acompanho integralmente o voto do relator. É consentâneo com a
jurisprudência do Tribunal e com a natureza do que está em jogo, a
simples conversão. Não estamos a discutir direito a reajuste, direito a
aumento salarial. É elucidar como se deveria ter procedido à conversão
dos vencimentos dos servidores, considerada a mudança do padrão
monetário, de cruzeiro real para URV.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Ministro Marco
Aurélio, Vossa Excelência me permite?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, tenho
muito receio de, em caso concreto – há balizas próprias –, pretender-se
disciplinar questões outras, mesmo porque atuamos em sede
extraordinária. Julgamos segundo o que decidido pelo Tribunal de
origem e as razões do recurso interposto.
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Concordo com o ministro Teori Zavascki. No recurso, apenas se
coloca a questão da compensação. Não há compensação. Compensar o
quê? Será que, naquela conversão dos vencimentos, houve um plus? A
resposta é desenganadamente negativa. Por isso, não se pode compensar
o que resultou em, talvez, novo vencimento com reajustes futuros, com
aumentos futuros.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Isso está no voto.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Aliás, se me permitem, Ministro Marco Aurélio, eu
estou vendo aqui a manifestação do eminente Ministro Luiz Fux quando
apresentou, ao Plenário Virtual, a sua proposta de que fosse reconhecida
a repercussão geral do tema. E ele transcreve aqui a ementa do acórdão
recorrido e que me parece que a questão está bem posta e bem
circunscrita. Eu leio apenas uma frase:
Aplicação do índice de correção de 11,98% e compensação com
aumento posterior. Impossibilidade.
É a única coisa que nós estamos discutindo aqui, parece-me, data
venia.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, não está
em jogo a percentagem de 11,98%, porque se trata de servidora do
Executivo e não do Legislativo ou do Judiciário.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É porque ele
levou para liquidação.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - O que eu quero dizer, Ministro, é que a tese aqui é a
seguinte: não se trata de uma compensação; Vossa Excelência bem
assentou.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Podem fazer a
compensação, como diz o Ministro Marco Aurélio.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É que o recurso tem
esse alcance, questiona justamente o afastamento, pela Corte de origem,
do instituto da compensação e não cabe qualquer compensação.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Exatamente. Essa é a tese lançada para repercussão
geral.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Agora, se houve
reestruturação, a questão é outra, que não está colocada no processo. Fica
no acórdão apenas como opinião do relator, que endosso. Claro, se
ocorreu reestruturação, surgindo novos valores absolutos, não se pode
cogitar daquele vencimento que resultou da conversão do cruzeiro real
em URV.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Ela é pedagógica,
só esse plus.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
E essa rubrica não vai ficar lá indefinidamente
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro- Presidente,
o que foi reconhecido como repercussão geral foi exatamente:
EMENTA. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO
EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.880. SISTEMA
MONETÁRIO.
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DA
UNIÃO.
REPERCUSSÃO GERAL.
Sobre isso é que nós nos pronunciamos no Plenário Virtual.
O

SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI
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(PRESIDENTE) - Exatamente. Esse é o cerne da questão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Embutido nessa
matéria, considerados os parâmetros do recurso, porque, senão, não há
sequer o recurso, porque apenas versa a compensação.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas é exatamente
para dizer qual era o núcleo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - No passar por
esse antecedente da Lei nº 8.880, o Tribunal não poderia prover no vácuo.
Ele vai saltar direto para a compensação. Ele falou da Lei nº 8.880 e da
compensação.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sua Excelência diz:
não cabe a compensação, porque não houve, na conversão, reajuste ou
aumento salarial, mas mudança de padrão monetário: de cruzeiro real
para URV.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Eu tenho a impressão de que, quando o Tribunal
aceitou discutir essa tese, reconheceu a repercussão geral, cingiu-se
apenas a esse tema, quer dizer, da inconstitucionalidade da lei local em
face da lei federal e dizendo que a lei estadual não poderia dispor de
forma contrária à lei federal. Essa é a tese, parece-me que se circunscreve
apenas a isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu tenho ela
aqui.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Com um
pequeno complemento, Presidente: e, portanto, em tendo sido feita a
conversão por lei estadual, o servidor tem direito à diferença.

14
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5228204.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. TEORI ZAVASCKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 57 de 90

RE 561836 / RN

O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Perfeitamente, tem direito à diferença, que será feita de
alguma forma que nós, talvez, não tenhamos que cogitar aqui, porque
estaremos até fazendo o exercício de futurologia.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Evidentemente, não
teremos que executar o acórdão!
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Eu acho que estamos bem esclarecidos, podemos colher
os votos.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente,
considerando-se que se trata de repercussão geral, quanto à tese a
respeito dos critérios de conversão, eu acompanho o Relator. Quanto à
tese da impossibilidade de compensação, o próprio voto do Ministro Luiz
Fux contraria substancialmente o acórdão recorrido. O Ministro Fux
admite a possibilidade de reajustes posteriores incorporarem, enfim, das
leis estaduais posteriores incorporarem.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Absorver essa rubrica deferida por ordem judicial.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas não pode
absorver, porque a rubrica que surgiu com a conversão foi vencimento, é
a base da incidência dos reajustes futuros.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Há um momento no tempo que se faz essa conversão
pela URV.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Não. Aí é que está. A
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rigor, com base nas premissas do próprio voto do Relator, nós teríamos de
reformar a tese do acórdão recorrido, que diz que não há possibilidade de
incorporação nenhuma.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, não. Aqui, o
Tribunal não diz que é ad aeternum, foi eu que acrescentei isso. O
Tribunal, ele se contém nos limites da demanda. Ele não diz isso não. O
Tribunal diz exatamente o contrário. O Tribunal, na sua evolução, ele vem
e fala que a lei estadual, veja só, a lei estadual adota um critério de
conversão de vencimentos, salários e soldos, uma vez que é em razão do
estabelecimento de conversão da moeda de cruzeiro real para URV. Quer
dizer, uma lei estadual que veio fazer as vezes da lei federal.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Está bem, quanto a
isso, nenhuma dúvida. Mas, na questão da compensação, o que que diz o
Tribunal?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Permite-me, Ministro
Fux, posso fazer a leitura?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Claro.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É o acórdão regional:
"No tocante à compensação requerida pelo apelante,..."

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Qual é o item? só
para eu acompanhar, pois estou com o acórdão.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Página 117 dos autos.
Acórdão do Tribunal de Justiça.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - 117, estou aqui.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É o acórdão regional:
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"No tocante à compensação requerida pelo apelante, a ser
realizada em virtude de aumento salarial concedido aos
servidores estaduais, entendo que tal pleito não merece
acatamento."

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Por isso é que eu
neguei provimento.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER "Esclareço, por oportuno, que em casos outros vinha
decidindo pela possibilidade da compensação com base na
ADIN 1797-PE. Entretanto, entendo que tal compensação não
mais pode ser aplicada, já que a decisão proferida pelo STF na
ADIN 2323, afasta o entendimento da incidência do lapso
temporal a ser observado para correção, não determinando
qualquer tipo de compensação com aumento salarial futuro,
por serem matérias distintas" - outro tema.
"Além do mais" - concluo já -", a existência de reajuste
salarial posterior à conversão da moeda, não corrige o erro
ocorrido na aplicação dos critérios de conversão, conforme
entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal."

Por isso, parece-me que, com todo respeito, a matéria posta, o voto
do eminente Ministro Fux
abrange, no sentido da negativa de
provimento, o que está sendo tratado no recurso a partir da decisão e dos
limites da decisão regional, pelo menos, é o meu sentimento.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Estado empresta,
em última análise, à conversão verificada, não a natureza própria de
conversão, mas de reajuste e, com isso, pretende compensar valores
diversos decorrentes de reajuste ou aumento.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, se
nós dermos essa compreensão para o acórdão recorrido, a conclusão que
extrai daí é a de que o índice de 11,98% vai sempre incidir sobre a tabela
17
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de reajuste, ad aeternum, se não pode ser feito compensação nenhuma
em qualquer circunstância.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu acho que o
voto do Plenário do Supremo Tribunal Federal é bem claro nesse sentido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Esse índice surgiu
ante a erronia na conversão, na observância do artigo 22. Por isso é que a
magistratura recebeu diferenças. Não foi a título de reajuste.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Agora, não posso
votar in mente Dei. Eu não sei.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO – O Ministro
Marco Aurélio já tinha observado isso. Esse índice de 11,98% se refere
àquele interstício.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Há um erro de
conversão.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Era o
interstício até o dia 20. Portanto, eu nem sei se ele se aplica neste caso. Por
isso que a gente está mandando para liquidação.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, não se aplica,
tanto que o Tribunal de Justiça excluiu, porque se trata de servidora do
Executivo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Bom, essa foi a
razão.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Estadual e
não federal.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Exato.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, porque o
Executivo não recebe, porque recebe depois.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A norma de repasse
até o dia 20 aplica-se, quanto ao Legislativo e ao Judiciário, também nos
Estados.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Por isso
mesmo, no meu voto, eu propus tirar o 11,98%.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Esse foi o índice
utilizado para a conversão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Já houve a exclusão,
tanto que se projetou o levantamento dos valores para a liquidação.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Para a
liquidação; então, estamos todos de acordo quanto a isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas o voto está
claro enfrentando essas questões.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não, eu só
voltei ao 11,98%, porque o Ministro Teori suscitou essa questão.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Porque é o índice
apontado no próprio recurso em todo o processo.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É, é o
índice da sentença de primeiro grau, mas o acórdão não acolheu esse...
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Também? Não,
não. O acórdão menciona o índice.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - O acórdão
menciona para dizer que não se aplica.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, aí ele disse,
no final, manda apurar em liquidação.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – O acórdão manda
apurar.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É isso que
nós estamos decidindo. Nós estamos ratificando isso.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ministro Teori, Vossa Excelência, então, nega
provimento também?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - A dificuldade que
existe em julgar uma repercussão geral é essa. Nós temos que julgar o
caso concreto - não podemos fugir dele -, mas, ao mesmo tempo, temos
de fixar teses.
No caso concreto, a própria petição inicial já fixa um limite temporal
até a incorporação do reajuste. Então, não podemos dar mais do que o
próprio autos está pedindo.
O acórdão recorrido, por sua vez, diz - a Ministra Rosa acabou de ler
– que não pode compensar com qualquer aumento posterior, em
qualquer circunstância. Então, a impressão que eu tenho é a de que o
acórdão recorrido, pelo menos precisa ser esclarecido, que o índice fixado
seria um índice in a eternis, vamos dizer assim. Se essa é a interpretação,
no meu entender, esse acórdão tem de ser modificado, porque o próprio
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Ministro-Relator...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, Ministro, o
sentido não foi esse. Apenas se concluiu que, no tocante à transformação
de cruzeiro real em URV, deveria ser observada a lei federal. Agora, em
liquidação, será definido o prejuízo sofrido pela servidora, por não se ter
observado a lei federal.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Aliás, aqui, só
complementando o trecho que Vossa Excelência leu, e como o Ministro
Barroso destacou, diz assim:
"Todavia, o percentual de 11,98% aplicado no dispositivo
sentencial deve ser excluído da sentença para ser apurado na
fase de liquidação do julgado, conforme pedido da apelante."

Aí cita os precedentes deles, que sempre mandaram para liquidação.
É porque o Estado do Rio Grande do Norte parece que já perdeu centenas
de ações sobre esse, lá no Tribunal, perdeu todas. A ADPF teria quase que
uma função rescisória.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Então, Ministro Teori, com esses esclarecimentos, Vossa
Excelência nega provimento também?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Eu tenho a impressão
que tecnicamente seria o caso de não conhecer, mas como foi...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Depois da
repercussão geral?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Como foi
repercussão geral, foi conhecido, eu nego provimento, mas assentando
claramente isso: quanto à questão do sistema de conversão, considero
ilegítima a forma como foi feita, mas assento a tese de que não será
21
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ilegítima uma norma estadual superveniente que absorva essa diferença
ad futurum.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É de 94.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A mim me parece,
Ministro Teori, só do ponto de vista técnico, que Vossa Excelência estaria
dando provimento parcial.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI – Talvez ficasse mais
claro se desse provimento.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim, porque, ao que
parece, há esta contradição.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Mas aí o Ministro
Fux também daria, porque acho que todos concordamos em que esse
percentual de 11,98%, ou o que for estabelecido, não pode in a eternis.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não há percentual. O
que existe é o surgimento de nova realidade remuneratória ante a
conversão determinada pela lei federal.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - É como Vossa Excelência diz, que vai ser a base de
qualquer reajuste futuro ou compensação.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Ministro-Presidente,
com esses fundamentos, que não são os fundamentos do acórdão, eu vou
acompanhar o Relator.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE

VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu gostaria de indagar à Procuradoria do Estado
como se dá, na prática, o cumprimento dessa decisão judicial.
Nos termos do Regimento Interno, que permite a qualquer Juiz
indagar do advogado questões outras que não se encontram nos autos,
indago: como isso se operacionaliza?
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE) - Obrigada, Excelência.
O Estado, gostaria de dizer que essas implantações estão sendo
determinadas em execução no índice apurado. Exemplificativamente: se
se aplicar 10% de perda após a liquidação, o Juiz de Execução manda
implantar hoje a perda. Nós temos vários casos já de implantação em
folha, sendo pagos há anos, justamente porque não se observam essas
leis todas ao longo de dezenove anos. Daí o pedido e a preocupação do
Estado, porque o Tribunal de Justiça, sim, tem negado qualquer tipo de
compensação, mesmo em moeda.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Ou seja, determina-se a aplicação do índice em cima da remuneração
atual.
A SENHORA ANA KARENINA )PROCURADORA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE) - Atual, Excelência.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Então, é o caso de se dar provimento parcial.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não está no acórdão.
Simplesmente concluiu-se que é aplicável a lei federal e não a estadual.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - A dificuldade está
em julgar o caso concreto.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Para quê? Para ter-se o
vencimento ante a conversão. É o que está no acórdão.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - As vicissitudes
por que passa a execução do acórdão na instância a qua - porque parece
que o certo é a qua -, isso é problema que deverá ser resolvido no
incidente da execução.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Descabe raciocinar
como se houvesse percentagem passível de ser enquadrada como reajuste
ou aumento salarial. O fenômeno é de simples conversão. Em vez de terse a remuneração estampada em cruzeiro real, passou-se a ter em URV.
Em liquidação serão apuradas as diferenças.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Essa foi a tese que se assentou na ADI 2.323, em que se
disse o seguinte, e eu depois repliquei isso num Agravo no RE:
"A recomposição de 11,98% aos servidores públicos não importa
em reajuste ou aumento de vencimentos, sendo, portanto, incabíveis a
compensação e a limitação temporal, visto que o entendimento
firmado" nessa ADI à qual me referi.

Esta é a tese do Tribunal.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Exatamente!
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Agora, se nós
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não estivéssemos no âmbito de repercussão geral, estivesse num Tribunal
de Apelação reiterada, aí dá para nós analisarmos, compararmos tabela.
Agora, isso não dá para fazer na jurisdição constitucional, não.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A questão que se coloca - falando em tese, por conta da repercussão
geral - é que se determina que se paguem esses valores até o período em
que isso é incorporado à remuneração, como ocorreu.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, não há
incorporação. O que se determina é que se retorne ao estágio anterior – de
1994 – para levantar-se a remuneração do servidor. A diferença é
consequência, simples consequência: não se trata de reajuste ou de
aumento salarial.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Nós estamos dizendo que houve um erro na conversão.
Ponto. Então, retroagimos àquele momento em que o erro se deu e que se
corrija isso. Agora, as consequências...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Como ocorreu quanto
à magistratura, presentes os 11,98% apurados. Apenas houve a satisfação
no período entre a conversão errônea e o implemento da correta.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Observem Vossas
Excelências o seguinte. O acórdão foi prudente, determinou a remessa
dessas questões para liquidação. Na liquidação, é defeso discutir de novo
a lide. Então, ninguém vai discutir essa questão da conversão.
Esses fatos posteriores são passíveis de discussão, por exemplo, na
liquidação por artigos quando se faz necessário. E, mutatis mutandis, é a
mesma coisa: não é necessário aguardar que o dano se exaura para se
apurar o quantum debeatur. É possível que, na liquidação por artigos,
comprovem-se fatos novos, leis novas que vieram. Por exemplo, é
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possível dizer-se: surgiu uma lei reestruturando a carreira num sentido
geral e que incorporou esse percentual.
Mas isso não é problema da repercussão geral.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, se
o Ministro Fux mantiver essa observação: de que, na liquidação de
sentença, se for o caso, poder-se-á apurar se uma Lei Estadual
superveniente absorveu ou não, eu concordaria integralmente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas é liquidação.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Só que, nesse caso,
nós estaremos modificando o acórdão recorrido, porque o acórdão
recorrido vedou essa prática.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não admitiu.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, o acórdão
recorrido mandou para a liquidação.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Foi expressamente,
de modo que eu me alinharia com o Ministro Fux, com essa colocação que
ele acabou de fazer.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, eu coloquei
isso no voto. Eu estou dizendo: no curso dos debates, foi dada a palavra a
uma parte, a outra não está presente, nós também não podemos fazer a
outra parte do contraditório. Então, de forma neutra, eu não estou nem
sugerindo nada, estou dizendo o que é inerente ao sistema processual:
por vezes, na liquidação, é possível deduzir fatos novos ligados ao fato-
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base que levam à apuração de um quantum debeatur que seja desejável.
O acórdão não está ...
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas o acórdão nega
expressamente essa possibilidade.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Esse caso talvez...
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Essa possibilidade.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, o acórdão
não nega a compensação.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Nega!
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Com
reajuste.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Nega a
compensação com reajuste.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas nega!
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas manda
apurar o índice e a liquidação, e, na nossa repercussão geral, nós
estabelecemos uma premissa e acrescentamos a essa premissa o seguinte:
na hora em que houver uma reestruturação geral da carreira - como
houve com a Magistratura -, aquela rubrica desaparece.
Eu acho que mais prudente do que está, a proposição do voto,
procurando cercar por todos os... O que o acórdão local estabeleceu foi
essa menção que o Ministro Barroso se referiu, quer dizer, pode não ser
11,98%, pode ser um outro valor, um outro percentual, aí vai para a
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liquidação.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - E, na linha
de observação do Ministro Gilmar e do Ministro Teori, quer dizer, se nós
dissermos reestruturação, eu acho que nós podemos negar provimento; se
for para dizer no caso de reajuste, aí tem que dar provimento parcial,
porque o acórdão expressamente exclui o reajuste. Mas nós não estamos
dando no caso de reajuste, só no caso de reestruturação, nos termos do
voto do Ministro Fux.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Isso tudo são
questões terminológicas, cujo conteúdo não está definido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E o que pretende o
Estado – está com todas as letras, à folha 129 – é a compensação,
considerados os reajustes futuros. Vou ler:
"(...) denegou a compensação das perdas salariais
porventura havidas por ocasião da conversão de moeda de
cruzeiros reais para URV, com os reajustes remuneratórios
posteriores (...)."

Tem-se coisas diversas, heterogêneas.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - E eu vou
mencionar no voto que quando houver reestruturação da remuneração,
que isso tiver incluído, como ocorreu - eu estou até citando o exemplo da
Magistratura -, isso vai cessar.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O ministro relator
explicita bem...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Claro! Imagina se
o Supremo vai mandar incorporar ad aeternum.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – ... que, se surgiu uma
nova realidade remuneratória decorrente da reestruturação da carreira,
evidentemente, sobrepõe-se àqueles vencimentos resultantes da
conversão.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Se isso aí não for
esclarecido, tal como está no voto, amanhã ou depois, não foi incorporado
como vantagem pessoal, VPNI, ele pode até superar o teto.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Ministro Fux, ocorre
que o acórdão recorrido, do modo como ele está colocado, impede até
mesmo em caso de estruturação de carreira, ele impede em qualquer
hipótese.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Exatamente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Bom, mas não é
essa a tese firmada na repercussão geral. Se o acórdão diz isso, nós não
estamos dizendo isso.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Pois é, Ministro Fux,
mas então a questão é saber se dá...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Agasalhar a teoria do
Estado, quanto à compensação com reajustes, a implicarem simples
reposição do poder aquisitivo da moeda, é ferir de morte o princípio da
irredutibilidade de vencimentos.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, eu acho que é uma questão de terminologia. A essência do
voto, e a ratio essendi do que se decidiu, alcança as finalidades que nós
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pretendemos, e que o Estado também pretende. Até um determinado
momento, não poderia ter feito a conversão, o Estado fez a conversão
irregularmente; disso, decorreu uma diferença que o contador vai apurar.
A parte tinha razão e, por esse motivo, a sentença foi reformada, e o
Estado recorreu, e nós queremos manter o acórdão. A solução é negar
provimento para manter o acórdão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Dois integrantes do
Plenário mataram a saudade da época de atuação na Justiça do Trabalho –
eu próprio e a ministra Rosa Weber.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Ah, sim, que
bom!
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Mas, de qualquer
forma, parece-me também que o acórdão resolveu em função da própria
limitação do pedido, porque o pedido já fixava um termo ad quem, até a
definitiva incorporação - acho que foi o Ministro Teori que fez a leitura do
próprio pedido. Por isso que eu tenho dificuldade.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Do próprio pedido, o
próprio pedido não refere isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas o nosso
acórdão ele é mais cauteloso, porque o nosso acórdão não pode ficar
adstrito ao pedido, porque é repercussão geral.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Eu acompanho o voto
de Vossa Excelência, por isso fiz essa leitura: o acórdão decidiu a partir do
pedido deduzido que foi aquele com o termo ad quem.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Isso que eu disse:
se nós estivéssemos julgando uma apelação, aí dava para pegar planilha,
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fazer cálculo, mas nós estamos numa repercussão geral, que transcende
aos interesses das partes em conflito.
Então, eu tenho impressão de que essas cautelas...
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu vou pedir vênia, em parte, ao Relator para dar
provimento parcial, excluindo da vedação imposta pelo acórdão
recorrido a impossibilidade da incorporação às novas remunerações. Eu
mantenho apenas a exclusão em relação ao 37, X, da Constituição, que
trata da recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda. Essa
recomposição pela perda do poder aquisitivo da moeda, evidentemente, é
para assegurar a irredutibilidade do vencimento em relação à corrosão
inflacionária. Então, eu dou parcial provimento para afastar a vedação do
acórdão recorrido em relação à referida compensação, mantendo, todavia,
a vedação no que concerne à eventual compensação, ou à eventual
absorção, em relação à revisão geral do art. 37, X.
É como voto.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, eu
também vou pedir vênia ao Ministro-Relator, embora, do seu voto, se
possa extrair, parece-me, que haveria a vedação da compensação só em
relação à reestruturação.
Entretanto, como o acórdão recorrido é taxativo quanto a esse ponto
do impedimento geral, parece-me que essa parte teria de ser alterada para
afastar essa vedação de forma taxativa, porque a lei é nacional - e quanto
a isso estou de acordo; a lei, sendo nacional, o Estado não pode intervir
nessa matéria - estou plenamente de acordo com o belíssimo voto do
Ministro-Relator. Entretanto, na parte final do acórdão, no que afasta a
possibilidade, mesmo mandando para a liquidação, parece-me que a
clareza do nosso julgado teria de enfrentar essa questão. E, como eu estou
seguindo exatamente a orientação nesse sentido, eu peço vênia ao
Ministro-Relator apenas nessa parte para acompanhar a divergência,
portanto, dando provimento parcial nesta pequena extensão, em que
afasta a possibilidade. Eu acho ser possível, nessa liquidação, que seja
compensado por eventuais alterações, fora essas que o Ministro-Relator já
expressamente afastou.
*****
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VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, eu
também já tinha mencionado que subsiste, sobretudo em razão de
estarmos lidando com repercussão geral, esse estado de perplexidade,
uma vez que, como foi lido pela Ministra Rosa, e já agora repetido, o
Tribunal claramente diz que, no tocante à compensação requerida, a ser
realizada em virtude de aumento salarial concedido aos servidores
estaduais, entende-se que tal pleito não merece acatamento. E ainda diz
mais, e a gente sabe das circunstâncias da ADI nº 2.323, que sequer foi
julgada; acho que só houve julgamento da liminar, nunca houve o próprio
julgamento de mérito.
Esclareço, por oportuno, que em casos outros vinha decidindo pela
possibilidade da compensação com base na ADI nº 1797-PE. Entretanto,
entendo que tal compensação não mais pode ser aplicada, já que a
decisão proferida pelo STF na ADI nº 2323 afasta o entendimento da
incidência do lapso temporal a ser observado para a correção.
E vejam: o caso da ADI nº 2.323 é aquela tal resolução do STJ e,
portanto, tinha uma situação peculiar: afasta o entendimento da
incidência do lapso temporal a ser observado para a correção, não
determinando qualquer tipo de compensação com aumento salarial
futuro, por serem matérias distintas.
Quer dizer, veja que o acórdão veda qualquer possibilidade de se
fazer esse ajuste.
Além do mais, a existência de reajuste salarial posterior à conversão
da moeda não corrige o erro ocorrido na aplicação dos critérios de
conversão, conforme entendimento adotado pelo Supremo.
Então, parece-me, como já tinha sido ressaltado agora pelo Ministro
Teori Zavascki, que exatamente por esse fato da vedação de
compensação, o que gera na execução – e isso tem importância; quer
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dizer, o entendimento que o Tribunal está adotando é de permanência
desse quantum de forma contínua, de forma a eternizar, o que me parece
um contrassenso no sistema.
A mim me parece que a solução adequada, a despeito de se buscar
uma outra técnica, há de ser, sim, a do provimento parcial, para assentar
a incompatibilidade dessa orientação com aquilo que, de fato, vem sendo
assentado a partir da mudança de um paradigma ou de um modelo
monetário.
Então, reconhecendo, como fez o Relator, que a lei agiu ultra vires ao
não executar aquilo que fora preconizado na lei federal, eu também
entendo aqui cabível – tal como agora destacado pelo Ministro Toffoli e
pela Ministra Cármen Lúcia – o provimento parcial do recurso.
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RETIFICAÇÃO DE VOTO
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, o
meu voto coincide, no seu conteúdo, com os votos que estão dando
parcial provimento. Embora tenha, na conclusão, acompanhado o relator,
o fiz contra essa outra fundamentação, de modo que, talvez, seja mais
adequado me alinhar pelo parcial provimento. Proponho, portanto, que o
meu voto seja de parcial provimento.
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DEBATE
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Presidente, eu
tenho a impressão que nós estamos falando a mesma coisa e, apesar da
contrariedade, todos têm razão pelo seguinte - no item cinco da minha
Ementa, eu digo assim: O término da incorporação na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma
reestruturação remuneratória, porquanto não há direito a percepção ad
aeternum de parcela de remuneração para o servidor público.
Está dito no meu voto. Foi o que eu li. Agora, isso é uma maneira
de...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Vossa Excelência, então, não se animaria a dar
provimento parcial para que isso ficasse bem esclarecido?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu li o meu voto.
O
SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Pois não.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Neguei
provimento, porque entendi que o acórdão estava correto no caso
concreto. E a tese que nós iríamos fixar era a tese da conversão pura e
simples.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É que a leitura do
acórdão pode conduzir ao afastamento da reestruturação, das
consequências da reestruturação.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, no meu
voto, não.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas Vossa Excelência
explicita esse ponto.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) – Explicito.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Há um trecho do memorial da AGU que me parece
muito ilustrativo, mas que ressalta exatamente essa concordância que o
Plenário tem em termos da tese, enfim, geral que nos estamos adotando.
A AGU diz o seguinte:
A atualização decorrente do erro no cálculo de conversão da URV,
deve incidir apenas uma vez sobre o vencimento dos servidores...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Com ela surgiu uma
realidade remuneratória projetada no tempo.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - ...que fazem jus, de sorte a recuperar o valor nominal.
Isso não importa, todavia, em direito a incorporação permanente do
resíduo de 11,98% ou de outro, eventualmente, apurado em liquidação de
sentença, pois tal circunstância implicaria aumento ilimitado e indevido
dos vencimentos do servidor no decorrer do tempo.
E diz mais:
Dessa forma, os reajustes supervenientes que tenham assimilado a
defasagem ocasionada pelo equívoco da conversão dos vencimentos
devem ser objeto de compensação, no tocante ao índice de 11,98%, sob
pena de pagamento em duplicidade pelo Poder Público e de
enriquecimento sem causa por parte do servidor.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É que esse índice
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ia ser podado em algum momento.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois é, isso me parece que esclarece bem e nós estamos
de acordo com relação a isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Agora, Ministro
Lewandowski, aceitando a ponderação de Vossa Excelência, como no
meu voto há explicitamente essa afirmação, mas eu não fiz essa leitura
mais preocupada com a extensão do acórdão recorrido, eu, mantidas
essas premissas, acho que, se a Corte, no seu todo - tem de computar os
votos -, entender que na parte dispositiva deve-se dar provimento
parcial... É o que está no meu voto.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Porque, no
conteúdo, combinamos.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
acho que a questão terminológica é o menos importante. Acho que
podemos perfeitamente dizer que se está dando provimento parcial.
A questão central é estabelecer o que que pode ser compensado,
porque, senão, vamos transferir o problema para a execução.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, não. Aí
coloco aqui, Ministro Barroso: o término da incorporação na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma
reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção, ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Estamos há dezenove
anos, e eles estão com os penduricalhos.
O

SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI
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(PRESIDENTE) - É exatamente isso.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Se todos
estiverem de acordo com essa proposição, tanto faz provimento.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro, porque, se
não for assim... Proposição, não, este é o voto.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Pode ser
provimento parcial.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Exatamente. Sabe por que estou propondo que,
eventualmente, o Relator reajuste? Porque estou vendo que teremos uma
divisão: parte dará provimento parcial, e parte dará provimento integral,
ou negará provimento.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Vossa Excelência
está dizendo é o seguinte: que todos nós temos razão.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas o fundamento é
o mesmo.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - O
importante é a substância. Se a substância é essa, estamos de acordo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Está todo mundo
certo. Estamos falando a mesma coisa.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - E estamos com entendimento absolutamente
uniformizado. Como o nosso entendimento é o mesmo, e mais a
conclusão do voto, a parte dispositiva vai se dispersar, isso pode
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eventualmente sinalizar no sentido, enfim, diverso daquilo que estamos
querendo. Se Vossa Excelência reajustar, e todos os Colegas derem
provimento parcial, a tese central fica mantida.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não tenho
nenhuma...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Estou de
acordo com a proposta de Vossa Excelência.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Senhor Presidente,
apenas duas palavras.
Em que pese à duração dos debates, estamos de acordo. Estamos há
uma hora e meia a discutir essa matéria. De início – apenas para que fique
no acórdão –, não cabe confundir coisas heterogêneas. Um instituto é o da
conversão, tal como previsto na lei federal. Outro é o do reajuste dos
vencimentos, reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, bem como
o do aumento dos vencimentos. Não há como compensar coisas
heterogêneas.
Encontrado à época, 1994, o patamar de vencimentos, ocorrida
posteriormente – como consignou o relator – a reestruturação da carreira,
surgindo novos valores absolutos, prevalecerá o que constante dessa
reestruturação. Não se cogita do direito a percentagem que pudesse ser
paga mediante rubrica própria. Não é isso. Estamos a versar – repito – a
conversão do cruzeiro real em URV.
Agora, o que pleiteia o Estado? Pede não só que se considere o que
resultante da reestruturação da carreira, como também reajustes, revelada
uma pérola no tocante a esses reajustes:
"(...) determinando-se a imperiosa observância da
compensação das eventuais perdas havidas por ocasião da
conversão salarial para URV" – admite que a lei estadual se
mostrou inconstitucional, tendo-se que declarar, no ponto, a
inconstitucionalidade da lei estadual – "com os aumentos
remuneratórios" – aumento gênero, pegando também a
reposição do poder aquisitivo e, portanto, o reajuste –
"posteriores à referida conversão, além da aplicação da Lei
8.880/94, ainda que resulte em decesso remuneratório aos
recorridos (...)".

Nessa última explicitação é que está a pérola: "… ainda que resulte
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em decesso...", ou seja, o Estado quer dar com uma das mãos e retirar com
a outra.
Presidente, com o reajuste do voto pelo relator, há consenso no
Plenário. Provemos o recurso parcialmente para se considerar – se for o
caso, porque não sei se houve reestruturação – em liquidação, esta última.
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ADITAMENTO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Presidente, no
meu modo de ver, estava tudo bem fechado. As frestas estavam fechadas.
Mas, de toda maneira, nada que não prejudica esse excesso, para não
usarmos a máxima latina.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, eu já
estava a pensar nas reclamações, porque, na verdade, como disse o
Ministro Marco Aurélio, todos nós estamos pensando a mesma coisa.
Algo, uma coisa é um reajuste salarial, outra coisa é atribuição por uma
lei posterior de um novo padrão remuneratório.
E, parece-me que toda a tese, tão enfatizada da tribuna, resulta de
algum, com todo o respeito, absurdo, que esteja sendo considerado, ou
feito, na execução, no sentido de manter um percentual "x" incidente ad
eternum, que não existe.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Isso não existe.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Exatamente.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Não existe. São coisas
diversas.
Então, o meu reajuste seria para acompanhar o primeiro voto do
Ministro Teori. Eu não conheço, porque não é o que está sendo discutido
aqui, em que se fez um pedido com um termo final certo.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Ministra Rosa Weber,
Vossa Excelência me permite?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Mas, de qualquer sorte,
para não complicar e não acharem que estou divergindo daquilo a que
todos nós convergimos, altero também.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Isso, pois não, a bem da harmonia ...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - É que o Tribunal de
Justiça não esclareceu o que afastado em termos de compensação. Tem-se
recurso a alcançar não só o resultante da reestruturação, ou seja, a nova
realidade remuneratória, como também os reajustes.
O relator, então, concordou em prover, para não se dar a
compensação, mas se houver surgido novo padrão de vencimentos
decorrente de reestruturação da carreira, evidentemente, não se
continuará com a diferença que seria fruto da conversão errônea do
cruzeiro real em URV.
Está bem explicitado.
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VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Acho que chegamos a uma conclusão muito evidente,
que vai dispensar embargos declaratórios, reclamações, tudo mais.
Acompanho, também, o Relator nesse reajuste, incorporando todas
as manifestações que foram feitas para esclarecer bem a matéria, e
também dou provimento parcial.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836
PROCED. : RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RECDO.(A/S) : MARIA LUZINETE MARINHO
ADV.(A/S) : WALDEIR DANTAS E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : SINJUSC - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA.
ADV.(A/S) : PEDRO MAURÍCIO PITA MACHADO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : SINDIFERN - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADV.(A/S) : FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLANDA E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - APIPREM
ADV.(A/S) : RAFAEL JONATAN MARCATTO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO - ANAMATRA
ADV.(A/S) : ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - CONAMP
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
INTDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - APMP
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DA BAHIA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA
ADV.(A/S) : MARCONI DE SOUZA REIS
AM. CURIAE. : APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA
ADV.(A/S) : RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA
BAHIA - AFPEB
ADV.(A/S) : CESAR AUGUSTO PRISCO PARAISO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO
INSTITUTO DE ZOOTECNIA - AFIZ
ADV.(A/S) : KLEBER CURCIOL
Decisão: Retirado de pauta ante a aposentadoria do
Ministro Eros Grau (Relator). Ausente, licenciado, o

Senhor
Senhor
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Ministro Joaquim Barbosa. Presidência
Peluso. Plenário, 04.08.2010.

do

Senhor

Ministro

Cezar

Decisão: Após o relatório e as sustentações orais da Dra. Ana
Karenina de Figueiredo Ferreira Stábile, Procuradora do Estado,
pelo recorrente; do Dr. Thiago Luís Sombra, Procurador do Estado,
pelo amicus curiae Estado de São Paulo; do Dr. Alberto Pavie
Ribeiro, pelo amicus curiae Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho; do Dr. Pedro Maurício Pita Machado, pelo
amicus curiae Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de
Santa Catarina – SINJUSC, e do Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros, Procurador-Geral da República, pelo Ministério Público
Federal, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o
Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), em participação no Global
Constitutionalism Seminar, na Yale Law School, nos Estados Unidos
da América. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski (VicePresidente, no exercício da Presidência). Plenário, 25.09.2013.
Decisão:
Prosseguindo
no
julgamento,
o
Tribunal,
por
unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu parcial
provimento ao recurso extraordinário e declarou incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do
Estado do Rio Grande do Norte. Votou o Ministro Ricardo
Lewandowski, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Ausente
na declaração de inconstitucionalidade o Ministro Dias Toffoli.
Ausentes,
justificadamente,
o
Ministro
Joaquim
Barbosa
(Presidente), em participação no Global Constitutionalism Seminar,
na Yale Law School, nos Estados Unidos da América, e o Ministro
Celso de Mello. Plenário, 26.09.2013.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (VicePresidente). Presentes à sessão os Senhores Ministros Marco
Aurélio, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa
Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Documento 80

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008443-71.2013.827.0000
ORIGEM
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRENTE
ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
SINDIFISCAL - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL DO TOCANTINS

DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DO
TOCANTINS, em que se discute a conversão da URV, como forma de recomposição
das perdas remuneratórias, ocorridas com o advento da Lei n.º 8.880/94.
O recurso deve ter seu andamento suspenso, em razão do
reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Repercussão Geral da matéria
relativa à URV, no Recurso Extraordinário n.º 56.183-6/RN.
Assim sendo, considerando o reconhecimento da repercussão geral
determinada pelo Supremo Tribunal Federal, cuja decisão final vinculará todos os
demais Tribunais brasileiros, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, DETERMINO o
sobrestamento do presente Recurso Especial até final julgamento da controvérsia
pela Corte Superior.
Intime-se. Cumpra-se.
Palmas-TO, 15 de setembro de 2015.

Desembargador RONALDO EURÍPEDES
Presidente

Signature Not Verified
Assinado por: RONALDO EURIPEDES DE SOUZA:353110
Data: 2015.09.15 21:03:07
Selo Emitido por: Tribunal de Justiça do Tocantins
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR
RECTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)

ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
: MARIA LUZINETE MARINHO
: WALDEIR DANTAS E OUTRO(A/S)
: SINJUSC - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA.
: PEDRO MAURÍCIO PITA MACHADO E OUTRO(A/S)
: SINDIFERN - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
: FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLANDA E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO APIPREM
: RAFAEL JONATAN MARCATTO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAMATRA
: ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP
: ARISTIDES
JUNQUEIRA
ALVARENGA
E
OUTRO(A/S)
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
: PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: ASSOCIAÇÃO
PIAUIENSE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO - APMP
: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO E
OUTRO(A/S)
: ESTADO DA BAHIA
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
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AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)

: ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA
BAHIA
: MARCONI DE SOUZA REIS
: APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
: RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA
: ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO
ESTADO DA BAHIA - AFPEB
: CESAR AUGUSTO PRISCO PARAISO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E
SERVIDORES DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA - AFIZ
: KLEBER CURCIOL

EMENTA: 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
2
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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 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 n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado
do Rio Grande do Norte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos este autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de
julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos e nos
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termos do voto do Relator, em dar parcial provimento ao recurso
extraordinário e declarou incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei
n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte.
Brasília, 26 de setembro de 2013.
Ministro LUIZ FUX – Relator
Documento assinado digitalmente
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR
RECTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)

ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
: MARIA LUZINETE MARINHO
: WALDEIR DANTAS E OUTRO(A/S)
: SINJUSC - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA.
: PEDRO MAURÍCIO PITA MACHADO E OUTRO(A/S)
: SINDIFERN - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
: FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLANDA E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO APIPREM
: RAFAEL JONATAN MARCATTO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAMATRA
: ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP
: ARISTIDES
JUNQUEIRA
ALVARENGA
E
OUTRO(A/S)
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
: PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: ASSOCIAÇÃO
PIAUIENSE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO - APMP
: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO E
OUTRO(A/S)
: ESTADO DA BAHIA
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
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AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)

: ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA
BAHIA
: MARCONI DE SOUZA REIS
: APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
: RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA
: ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO
ESTADO DA BAHIA - AFPEB
: CESAR AUGUSTO PRISCO PARAISO E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E
SERVIDORES DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA - AFIZ
: KLEBER CURCIOL
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Cuidam os autos de
Recurso Extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte, cuja ementa possui o seguinte teor:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS PARA URV. INOBSERVÂNCIA DA
LEI FEDERAL 8.880/94. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DE
FUNDO DE DIREITO, DE COMPETENCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO,
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR E DE NULIDADE DO JULGADO.
TRANFERÊNCIA PARA O MÉRITO. SISTEMA MONETÁRIO.
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DA
UNIÃO.
PERDA
REMUNERATÓRIA.
APLICAÇÃO
DO
INDÍCE
DE
CORREÇÃO DE 11,98% E COMPENSAÇÃO COM AUMENTO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ADIN Nº 2.323-STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO

2
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RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E STF.

EM

PARTE.

Esta ação foi movida por servidora pública estadual integrante do
Poder Executivo que alegou a ocorrência de erro na conversão da moeda
Cruzeiro Real para URV, nos moldes do que estabelecido pela Lei nº
8.880/94, o que teria acarretado um decréscimo em seus rendimentos.
Em sentença de primeiro grau, o MM Juiz de Direito julgou
procedente o pedido formulado na exordial para determinar que o Estado
do Rio Grande do Norte procedesse à incorporação à remuneração da
autora do percentual de 11,98%, condenando, ainda, o referido ente da
federação ao pagamento de quantia a ser apurada em liquidação de
sentença, referente à aplicação do citado índice sobre a remuneração da
parte autora no período de março de 1994 ate a data da efetiva
incorporação do reajuste ao salário mensal, com juros de mora a razão de
0,5% ao mês, a partir da citação (art. 1º - F, da Lei nº 9.494/97), incidência
de correção monetária desde a propositura da ação, de acordo com a
tabela da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal. Condenou,
também, o Estado réu ao pagamento do ônus de sucumbência, cujos
honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor total da
condenação.
No acórdão recorrido (fls. 105-123), reconheceu-se: i) em sede de
preliminar, i.1) a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar
conflitos relacionados a agentes públicos celetistas que, em razão da
criação do Regime Jurídico Único, transformaram-se em servidores
públicos (estatutários), tendo restado reconhecida a competência da
Justiça Comum para julgar feitos ajuizados por servidores públicos após a
transformação do regime jurídico celetista para o estatutário; i.2) a
incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar originariamente
esta ação, por não vislumbrar se tratar de matéria de interesse privativo
de toda a magistratura; ii) quanto ao mérito: ii.1) que a competência para
disciplinar a conversão de padrão monetário é da União, nos termos do
3
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que previsto no art. 22, inciso VI, da CRFB, e não dos Estados-membros;
ii.2) que não há direito à compensação do percentual devido com
aumento salarial concedido aos servidores estaduais, porquanto a
existência de reajuste salarial posterior à conversão da moeda não corrige
o erro ocorrido na aplicação dos critérios de conversão; ii.3) que não
ocorreu qualquer ofensa ao devido processo legal, e nem mesmo
nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação; ii.4) que
há interesse de agir, na medida em que resta patente o interesse da parte
de ver aplicada a lei nº 8.880/94 ao seu caso; ii.5) que não houve ofensa ao
art. 5º, XXXVI, e 37, XIV, da CRFB, tendo em vista que a lei nº 8.880/94 não
pretendeu aumentar os vencimentos dos servidores, mas unicamente
oferecer um critério de equivalência no momento da conversão, e ii.5) que
o percentual de 11,98% deve ser excluído da sentença para ser apurado na
fase de liquidação.
Em suas razões recursais do Recurso Extraordinário interposto, o
estado do Rio Grande do Norte sustenta: i) ofensa ao art. 5º, XXXVI, 37,
XIV e 169, §1º , I e II, da Constituição Federal; ii) que o indeferimento da
compensação pelo TJRN dos aumentos com o índice de 11,98% ofende a
Súmula nº 339 do STF que veda o aumento da remuneração de
servidores pelo Poder Judiciário; iii) apenas lei estadual de iniciativa do
Governador do Estado poderia aumentar a remuneração de servidores
públicos; iv) não há direito adquirido por parte dos servidores públicos a
manutenção de um índice de reajuste, sob pena de ofensa ao instituto do
direito adquirido previsto no art. 5º , inciso XXXVI, da CRFB; v) o art. 37,
inciso XIV, da CRFB teria sido violado, porquanto não existe o direito de
manutenção ad aeternum do índice de perda, tornando inconstitucional a
incorporação do aludido índice pretendida. Ao final do recurso
interposto, postulou-se a reforma do acórdão recorrido, determinando-se
a compensação das perdas havidas por ocasião da conversão salarial para
a URV com os aumentos remuneratórios posteriores à referida conversão,
bem como a observância da Lei nº 8.880/94.

4
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Não foram apresentadas contrarrazões pela Recorrida,
Em decisão de fls. 137/140, o Tribunal de Justiça do estado do Rio
Grande do Norte admitiu o Recurso Extraordinário.
Chegando a esta Corte, foi reconhecida a repercussão geral deste
recurso extraordinário (fls. 144-147).
Em parecer de fls. 210-214, o Ministério Público Federal opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso extraordinário interposto, com
base nos seguintes fundamentos:, todos alicerçados em precedentes desta
Corte: i) competência privativa da União para disciplinar a conversão de
cruzeiros novos para URV; ii) a recomposição dos 11,98% aos servidores
públicos não importa em reajuste ou aumento de remuneração, sendo,
portanto, indevida qualquer compensação e limitação temporal
Foram admitidos nos autos os seguintes amici curiae: Sindicato dos
Servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina – SINJUSC (fls. 320),
Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte (fls.
457), Associação dos Pensionistas do Instituto de Previdência Municipal
de São Paulo - ARIPREM (fls. 481), Associação Nacional dos Magistrados
do Trabalho (fls. 618), Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público (fls. 670), Associação Piauiense do Ministério Público – APMP
(fls. 742), Estado da Bahia (fls. 766-767), Associação dos Defensores
Públicos da Bahia ADEP/BA (fls. 793-794), Associação dos Funcionários
Públicos do Estado da Bahia – AFPEB (decisão de 18/04/2013), Sindicato
dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (decisão de
25/04/2013).
Em decisão de 20/04/12, a União foi admitida na qualidade de
terceiro interessado (fls. 741/742).
É o breve relatório. Passo a votar.

5
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE

ESCLARECIMENTO
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Agora teremos que decidir a respeito da sustentação
oral.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu sugeriria a
Vossa Excelência que tratasse os amici curiae como litisconsortes e
dividisse o prazo entre eles.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não. Eu queria assentar que há previsão expressa
no CPC.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - A previsão é
expressa. Repercussão geral.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Está no artigo 543-A, § 6º, do CPC, que remete ao nosso
Regimento (artigo 323, § 3º).
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - A própria Lei
Federal prevê.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Então Vossa Excelência está sugerindo que nós...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Sugiro tratarmos
os amici curiae como litisconsortes, como diferentes procuradores, e
dividirmos o prazo.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Temos, então, três amici curiae. Cada um teria quinze
minutos, o que totalizaria quarenta e cinco minutos.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não existe
uma regra que prevê trinta minutos?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Seria a dobra e a
divisão de tempo.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - A dobra e a divisão. Então seriam trinta minutos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Então seriam trinta
minutos. Cada um terá dez minutos.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Trinta minutos divididos por três. Dez minutos para
cada um.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE

EXPLICAÇÃO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, só uma pequena observação, porque é pertinente ao que o
eminente advogado traz à tribuna.
Realmente, os amici curiae e as audiências públicas dão uma visão
do novo processo participativo.
A única ótica que é importante é que as partes têm procuradores.
Então, os amigos da Corte devem atuar exatamente esclarecendo matérias
interdisciplinares que gravitam em torno do tema judicando, porque a
matéria jurídica deve ficar adstrita aos patronos do recorrente e do
recorrido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Das partes.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ou seja, é uma intervenção complementar.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836
PROCED. : RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RECDO.(A/S) : MARIA LUZINETE MARINHO
ADV.(A/S) : WALDEIR DANTAS E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : SINJUSC - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA.
ADV.(A/S) : PEDRO MAURÍCIO PITA MACHADO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : SINDIFERN - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADV.(A/S) : FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLANDA E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - APIPREM
ADV.(A/S) : RAFAEL JONATAN MARCATTO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO - ANAMATRA
ADV.(A/S) : ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - CONAMP
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
INTDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - APMP
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DA BAHIA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA
ADV.(A/S) : MARCONI DE SOUZA REIS
AM. CURIAE. : APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA
ADV.(A/S) : RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA
BAHIA - AFPEB
ADV.(A/S) : CESAR AUGUSTO PRISCO PARAISO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO
INSTITUTO DE ZOOTECNIA - AFIZ
ADV.(A/S) : KLEBER CURCIOL
Decisão: Retirado de pauta ante a aposentadoria do
Ministro Eros Grau (Relator). Ausente, licenciado, o

Senhor
Senhor
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Ministro Joaquim Barbosa. Presidência
Peluso. Plenário, 04.08.2010.

do

Senhor

Ministro

Cezar

Decisão: Após o relatório e as sustentações orais da Dra. Ana
Karenina de Figueiredo Ferreira Stábile, Procuradora do Estado,
pelo recorrente; do Dr. Thiago Luís Sombra, Procurador do Estado,
pelo amicus curiae Estado de São Paulo; do Dr. Alberto Pavie
Ribeiro, pelo amicus curiae Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho; do Dr. Pedro Maurício Pita Machado, pelo
amicus curiae Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de
Santa Catarina – SINJUSC, e do Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros, Procurador-Geral da República, pelo Ministério Público
Federal, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o
Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), em participação no Global
Constitutionalism Seminar, na Yale Law School, nos Estados Unidos
da América. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski (VicePresidente, no exercício da Presidência). Plenário, 25.09.2013.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (VicePresidente). Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de
Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli,
Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Senhor Presidente,
Senhores Ministros, Exmº Procurador-Geral da República, Senhores
advogados, é de se destacar, inicialmente, que o tema subjacente a estes
autos admitido em sede de repercussão geral gravita em torno de uma
tormentosa controvérsia em que inúmeros servidores públicos são parte e
que, atualmente, está sobrestando mais de 10.000 (dez mil) processos em
nosso país. Trata-se de matéria alusiva ao direito de incorporação dos
11,98% decorrentes de uma suposta conversão indevida do Cruzeiro Real
para a URV.
A Lei nº 8.880/94, instituidora do Plano Real, predicou a conversão
do Cruzeiro Real em um padrão monetário cognominado URV (Unidade
Real de Valor), parâmetro que, posteriormente, viabilizou a criação da
moeda Real. Na época, a taxa anual de inflação medida pelo IGP-DI
tendo como parâmetro o mês de maio de 1993 era de mais de 1.500%. Por
sua vez, em junho de 1994, mês que antecedeu a introdução da moeda
Real, a inflação anual era de mais de cinco mil porcento. 1 Em prefácio à
obra L`Indexation de Jean-Paul Doucet publicada na década de 1960 do
século passado, Henri Mazeud já destacava o quadro desfavorável que a
instabilidade monetária na França originava no plano econômico e
jurídico, verbis:
L`instabilité monetaire depuis trop d`années la vie des

1
OLIVEIRA, Marcos Cavalcante de. O sucesso continuado da
primeira reforma monetária da história brasileira feita em regime
verdadeiramente democrática. In: Revista da EMERJ, vol. Nº 12, nº 45, 2009,
p. 37-73, p. 48.
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Français. Sur le plan économique. Mais aussi sur le plan
juridique (…). Le législateur, les tribunaux, les particuliers
essaient de lutter par de expédients juridiques contre les
inconvénients économiques de l`inflation.2

No cenário caótico brasileiro do período que precedeu o Plano Real,
época de difícil desenvolvimento econômico, buscou-se a interrupção do
processo hiperinflacionário mediante a conversão da moeda corroída por
um novo padrão monetário, nos termos do que definido pela Lei nº
8.880/94, incumbindo, ex vi do art. 4º do aludido diploma legal, ao Banco
Central do Brasil estabelecer a paridade entre o Cruzeiro Real e a URV
com alicerce na perda do poder aquisitivo da moeda em vias de
extinção. .
No momento da conversão, inúmeros servidores públicos foram
prejudicados em decorrência dos critérios adotados, et pour cause tiveram
um decréscimo em seus vencimentos da ordem de 11,98%. Em algumas
circunstâncias, o prejuízo restou agravado por leis estaduais que, ao
modificarem os critérios de conversão estabelecidos pela Lei nº 8.880/94,
desfavoreceram os servidores públicos. Em outros casos, a legislação local
beneficiou os servidores criando critérios diferentes daqueles estipulados
pela lei editada pela União.

Da Competência privativa da União para Legislar sobre Conversão
de Padrão Monetário
O intervencionismo estatal na economia por meio da criação de
planos econômicos pelo Governo Federal pode, tal como in casu, reclamar
a conversão de padrões monetários. Na hipótese do Plano Real, por
exemplo, foi necessária a adoção da URV (Unidade Real de Valor) como
padrão de valor monetário visando à substituição da moeda Cruzeiro
2

DOUCET, Jean-Paul. L`Indexation. Paris: Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence, 1965, p. i.

2
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Real pelo Real.
Em relação a essa matéria, qual seja, o sistema monetário, a
Constituição da República preconiza que a competência será privativa da
União, verbis:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
(...)
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e
garantias dos metais;

Na doutrina, o reconhecimento da competência privativa da União
também é pacífico (OLIVEIRA, Marcos Cavalcante de. O sucesso
continuado da primeira reforma monetária da história brasileira feita em regime
verdadeiramente democrática. In: Revista da EMERJ, vol. Nº 12, nº 45, 2009,
p. 37-73, p. 37. JANSEN, Letácio. Limites Jurídicos da Moeda. Rio de Janeiro:
Lumen Juris: 2000, p. 17). Sobre o tópico da competência em relação ao
direito monetário, Arthur Nussbaum faz uma análise do Direito
Comparado e destaca que:
“In federations the monetary prerogative invariably vests
in the federation. The Constitution of the United States is not
explicit on this point, but federal prerogative has been gradually
attained in a long drawn historical process.”3

Com efeito, ao editar a Lei nº 8.880/94, a União legislou sobre o
sistema monetário do país e exerceu a sua competência insculpida no art.
22, inciso VI, da Constituição de 1988. Por essa razão, o preceito veiculado
pelo artigo 28 do referido diploma legal, que trata da conversão da
3

Tradução livre: “Nas federações, a prerrogativa monetária é invariavelmente de
titularidade do poder federal. A Constituição dos Estados Unidos da América não é explícita nesse
ponto, mas a prerrogativa do poder federal foi gradualmente alcançada por meio de um longo processo
histórico”. NUSSBAUM, Arthur. Money in te Law National and International. Brooklyn: The
Foundation Press, 1950, p. 36-37.

3
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remuneração de servidores públicos, tem caráter nacional, e não federal,
porquanto aplicável a todos os servidores públicos brasileiros, e não,
apenas, aos servidores públicos federais.
Por se tratar de competência da União, alicerçada no art. 22, inciso
VI, da Carta de 1988, ausente qualquer ofensa ao artigo 18 do texto
constitucional que assegura a autonomia aos entes da federação. Estados
e Municípios não estão autorizados a legislar sobre o tema em detrimento
do que previsto na Lei nº 8.880/94, consoante já reconhecido por esta
Corte, verbis:

EMENTA: Agravo regimental em agravo de
instrumento 2. Servidor público. Reposição salarial de
11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão em URV.
Competência privativa da União. 3. Impossibilidade de
lei estadual dispor de modo diverso. Lei estadual no
10.225/94. 4. Limitação temporal. Matéria pacificada neste
Tribunal. 5. Discussão sobre a vinculação dos agravados
ao Poder Executivo. Matéria não argüida nas fases
processuais anteriores. Impossível inovar o feito em
agravo regimental. Precedentes. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento.
Decisão Negado provimento ao agravo regimental.
Decisão unânime. Não participou do julgamento a
Senhora Ministra Ellen Gracie. Ausentes, justificadamente,
neste julgamento, os Senhores Ministros Joaquim Barbosa
e Eros Grau. Presidiu, este julgamento, o Senhor Ministro
Gilmar Mendes. 2ª Turma, 30.09.2008.
(AI 587741 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):
Min. GILMAR MENDES Julgamento: 30/09/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma Publicação Dje-222, DIVULG
20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-20,
PP-04014 Parte(s) AGTE.(S): ESTADO DO RIO GRANDE

4
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DO SUL, AGDO.(A/S): CARLOS MOACYR
MAGALHÃES TWEEDIE E OUTROS) (Grifamos)

DE

EMENTA : Agravo regimental em agravo de
instrumento 2. Servidor público. Reposição salarial de
11,98%. Lei n o 8.880/94. Conversão em URV. Competência
privativa da União. Impossibilidade de lei estadual dispor
de modo diverso. Precedentes. 3. Servidor Público do
Executivo. Inaplicabilidade dos critérios de correção.
Inovação da discussão no recurso. Impossibilidade.
Precedentes. 4. Limitação temporal. ADI 1.797.
Entendimento superado. Precedentes. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(AI 609505 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):
Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma. Publicação: Dje-070, DIVULG
17-04-2008, PUBLIC 18-04-2008).

EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CONVERSÃO EM URV. LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I - A recomposição de 11,98% aos servidores
públicos não importa em reajuste ou aumento de
vencimentos, sendo, portanto, incabíveis a compensação e
a limitação temporal, visto que o entendimento firmado
na ADI 1.797/PE foi superado quando do julgamento da
ADI 2.323-MC/DF. II - Agravo regimental improvido.
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo
regimental no recurso extraordinário, nos termos do voto
do Relator. Unânime. Ausentes, justificadamente, o
Ministro Carlos Britto e a Ministra Cármen Lúcia. 1ª.

5
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Turma, 02.10.2007.
(RE 529559 AgR / MA – MARANHÃO, AG.REG.NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):
Min.
RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 02/10/2007
Órgão Julgador: Primeira Turma, Publicação: Dje-134,
DIVULG 30-10-2007, PUBLIC 31-10-2007)

Nesse seguimento, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que
discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à
remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a
prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando
acarretar redução de vencimentos.
In casu, a Lei nº 6.612/94 do estado do Rio Grande do Norte teve
como objetivo implementar a conversão do Cruzeiro Real em URV no
âmbito do referido estado, tendo adotado, para os servidores do aludido
ente da federação, critérios distintos daqueles previstos na Lei nº 8.880/94.
Assim, a lei potiguar de nº 6.612/94 revela-se inconstitucional, porquanto
não poderia ter disciplinado a conversão do padrão monetário a ser
observado em relação aos servidores do referido estado, revelando-se
inconstitucional sob o prisma formal.

Da Diferença entre Conversão e Aumento da Remuneração dos
Servidores
Em decorrência da alteração da moeda promovida pelo Plano Real,
exsurgiu a necessidade de conversão dos valores pagos aos servidores de
Cruzeiro Real para URV, o que foi regulado pela Lei nº 8.880/94. No
momento da conversão, alguns servidores públicos tiveram um
decréscimo que chegou a alcançar 11,98%.
Nesse contexto, a Lei nº 8.880 não se destinou a assegurar um
aumento de remuneração a servidores públicos, medida que apenas
6
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poderia ser adotada pelo ente da federação a cujo quadro o servidor
integra, sob pena de ofensa à autonomia dos entes. Ao revés, o texto
normativo estipulou um método para a conversão da moeda.
Consoante se extrai do texto legal, o art. 22 da Lei nº 8.884/94 detalha
a forma de conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, in verbis:
Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos,
soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e
gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são
convertidos em URV em 1º de março de 1994,
considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º,
da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses
de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de
1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em
URV do último dia desses meses, respectivamente, de
acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da
data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores
resultantes do inciso anterior.
§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida
Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em
cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo
da média de que trata este artigo.
§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não
poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou
salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos,
relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros
reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e
95, inciso III, da Constituição.
§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao saláriofamília e às vantagens pessoais nominalmente
identificadas, de valor certo e determinado, percebidas
pelos servidores e que não são calculadas com base no
vencimento, soldo ou salário.

7
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§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por
base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas
conforme critérios específicos de apuração e cálculo
estabelecidos em legislação específica, terão seus valores
em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com
base no valor em URV do dia do pagamento.
§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos
servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer
que seja o regime jurídico de seu pessoal.
§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada
em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos
termos dos incisos I e II do caput deste artigo.
§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados
neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos
servidores públicos civis e militares expressas em URV
serão publicadas:
a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da
Administração Federal e do Estado Maior das Forças
Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de
Estado da Fazenda, para os servidores do Poder
Executivo;
b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos,
para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e
do Ministério Público da União.

Conversão de padrão monetário é matéria distinta de aumento de
remuneração de servidores, permanecendo os vencimentos no mesmo
patamar remuneratório. É isso, aliás, o que legitima o Poder Judiciário a
reconhecer que, no momento da conversão do padrão monetário, alguns
servidores tiveram uma perda remuneratória, sem que fique
caracterizada qualquer ofensa ao verbete da Súmula nº 339 do STF (Não
cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos
de servidores públicos sob fundamento de isonomia) ou mesmo ao art. 169, §1º,
I e II, da CRFB4. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte aresto desta
4

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do

8
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Corte:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos.
Perdas salariais. Erro na aplicação da Lei nº 8.880/94.
Conversão em URV. Incorporação do percentual de
11,98% aos estipêndios. Suspensão de liminar
indeferida. Agravo regimental improvido. A inclusão do
índice de 11,98% nos estipêndios dos servidores
públicos, resultante da conversão de antiga moeda em
URV, não constitui reajuste ou aumento de remuneração,
mas mera recomposição salarial.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos
do voto do Relator, Ministro Cezar Peluso (Presidente),
negou provimento ao recurso de agravo. Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e,
neste julgamento, os Senhores Ministros Gilmar Mendes e
Dias Toffoli. Plenário, 02.03.2011. (SL 308 AgR / CE CEARÁ AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO (Presidente) Julgamento:
02/03/2011 Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação:
DJe-063 DIVULG 01-04-2011 PUBLIC 04-04-2011
RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE AGTE.(S): ESTADO
DO
CEARÁ
AGDO.(A/S):
ASSOCIAÇÃO
DOS
SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ – ASSALCE)

De acordo com o art. 169, §1º, I e II, da CRFB, a concessão de
vantagem ou o aumento de remuneração é que dependerão de prévia
Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização
específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista.

9
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dotação orçamentária ou de autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias. In casu, não se está diante de nenhuma das duas hipóteses,
porquanto a incorporação do índice de 11,98%, ou daquele resultante de
um processo de liquidação, representa tão-somente uma medida para
evitar uma perda remuneratória e não um acréscimo nos vencimentos,
oque afasta a tese de inconstitucionalidade do referido preceito
constitucional.

Da limitação temporal do índice devido
Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao índice
de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação. os
servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de
trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do
Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o
pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo
federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos
termos do que decidido por esta Corte, verbis:
EMENTA:
Agravo
regimental
em
recurso
extraordinário 2. Servidor público. Reposição salarial de
11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão em URV. 3. Servidor
Público do Executivo. Inaplicabilidade dos critérios de
correção.
Inovação
da
discussão
no
recurso.
Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento.
Decisão: A Turma, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do
Relator. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o
Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 01.04.2008.
(RE 523793 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE
AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):
Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma. Publicação DJe-078 DIVULG
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30-04-2008, PUBLIC 02-05-2008 Parte(s) AGTE.(S):
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AGDO.(A/S):
MARIA CLÁUDIA ALVES DE BARROS). (Grifamos)

E
EMENTA:
RECURSO.
Extraordinário.
Admissibilidade. Servidor Público do Poder Executivo.
Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em URV. Art.
168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido.
Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada
improcedente. A recomposição de 11,98% na
remuneração dos servidores, por erro no critério de
conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo.
Decisão: A Turma deu provimento ao agravo
regimental no agravo de instrumento e acolheu o agravo
de instrumento para, desde logo, conhecer e dar
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto
do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.
(AI 394077 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):
Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão
Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 04-03-2005 PP00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: NELLY NOVAES
DE ASSUMPÇÃO MOFREITA) (Grifamos)

Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos servidores a
incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de
liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o
cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo
pagamento. Isso porque, nos termos do que já reconhecido por esta Corte
na ADI nº 1.797:

11
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EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA, DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 6ª REGIÃO (RECIFE/PE), PROFERIDA
NA SESSÃO DE 15 DE JANEIRO DE 1998. EXTENSÃO
AOS
VENCIMENTOS
DE
MAGISTRADOS
E
SERVIDORES
DA
DIFERENÇA
DE
11,98%
DECORRENTE
DE
ERRO
VERIFICADO
NA
CONVERSÃO DE SEUS VALORES EM URV. ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 62, 96, II, B , E 169 DA CF.
A Medida Provisória nº 434/94 não determinou que
a conversão, no caso sob enfoque, se fizesse na forma
prevista em seu art. 21, ou seja, com base na média dos
resultados da divisão dos vencimentos de novembro e
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pela
URV alusiva ao último dia do respectivo mês de
competência, mas, sim, pela regra geral do art. 18, que
indicava para divisor a URV correspondente à data do
efetivo pagamento. Interpretação autorizada não apenas
pela circunstância de não poderem os magistrados ser
considerados simples servidores mas, também, tendo em
vista que as folhas de pagamento, nos órgãos do Poder
Judiciário Federal, sempre foram pagas no dia 20 do mês,
em razão da norma do art. 168 da Constituição Federal,
como entendido pelo STF, ao editar as novas tabelas de
vencimentos do Poder Judiciário, em face da referida
Medida Provisória nº 434/94.
Não obstante o Chefe do Poder Executivo, ao
reeditar a referida medida provisória, por meio da de nº
457/94, houvesse dado nova redação ao art. 21 acima
mencionado, para nele abranger os membros dos
Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público
da União, a lei de conversão (Lei nº 8.880/94) não
reproduziu o novo texto do referido dispositivo, mas o
primitivo, da Medida Provisória nº 434, autorizando,
portanto, o entendimento de que, no cálculo de
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conversão dos vencimentos em referência, haveria de ser
tomada por divisor a URV do dia do efetivo pagamento.
Considerando, entretanto, que a decisão impugnada
não esclareceu os limites temporais de aplicação da
diferença sob enfoque, impõe-se dar-lhe interpretação
conforme à Carta, para o fim de deixar explicitado ser ela
devida, aos servidores, de abril de 1994 a dezembro de
1996; e, aos magistrados, de abril de 1994 a janeiro de 1995;
posto que, em janeiro de 1997, entrou em vigor a Lei nº
9.421/96, que, ao instituir as carreiras dos servidores do
Poder Judiciário, fixou novos padrões de vencimentos em
real; e, em fevereiro de 1995, os Decretos Legislativos nºs 6
e 7 (DOU de 23.01.95), que estipularam novas cifras para a
remuneração dos Ministros de Estado e membros do
Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do STF por
força da Lei nº 8.448, de 21.07.92, com reflexos sobre toda a
magistratura federal.
Ação julgada procedente, em parte, na forma
explicitada.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
por seu Tribunal Pleno, na conformidade da ata do
julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de
votos, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, em julgar
procedente, em parte, a ação, emprestando, ao ato
normativo objeto da causa, interpretação conforme à
Constituição, e, por isso mesmo, restringindo seus efeitos
até janeiro/1995, inclusive, quanto aos magistrados, e até
dezembro/1996, inclusive, referentemente aos servidores.
Votou o Presidente. Brasília, 21 de setembro de 2000.
CARLOS VELLOSO - PRESIDENTE ILMAR GALVÃO RELATOR (Grifamos)

Posteriormente, o tema foi reapreciado na ADI nº 2.323-MC, cuja
ementa possui o seguinte teor:
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EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO: DECISÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 04.10.2000, QUE
APROVOU
A
INCORPORAÇÃO,
AOS
VENCIMENTOS BÁSICOS DOS SERVIDORES DA
REFERIDA CORTE, DA DIFERENÇA DE 11,98%.
FUNDAMENTO: ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE E AOS ARTIGOS 96, II, B; E 169,
AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ausência de relevância do fundamento da inicial.
Plausibilidade do entendimento de que a diferença
em destaque resultou de erro — que o ato impugnado
visou corrigir — no critério de conversão dos respectivos
valores, de Cruzeiros Reais em URVs (Unidades Reais de
Valor), verificado em abril de 1994.
Medida cautelar indeferida. (O Tribunal , por
unanimidade , não conheceu dos embargos de
declaração . Votou o
Presidente .
Ausentes ,
justificadamente , os Senhores Ministros Celso de Mello
e Ellen Gracie , e , neste julgamento , o Senhor Ministro
Nelson Jobim .
- Plenário , 16.05.2001 . - Acórdão , DJ
24.08.2001. CARLOS VELLOSO – PRESIDENTE, ILMAR
GALVÃO – RELATOR). (Grifamos)

É de se observar, ainda, a ementa da ADI nº 2.321, verbis:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
RESOLUÇÃO
EMANADA
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL - MERA DECLARAÇÃO DE
“ACCERTAMENTO”, QUE NÃO IMPORTOU EM
AUMENTO DE REMUNERAÇÃO NEM IMPLICOU
CONCESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA NOVA INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO POSTULADO DA
RESERVA DE LEI FORMAL - RECONHECIMENTO DO
DIREITO DOS SERVIDORES (ATIVOS E INATIVOS) DA
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SECRETARIA DESSA ALTA CORTE ELEITORAL À
DIFERENÇA DE 11,98% (CONVERSÃO, EM URV, DOS
VALORES EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS) INCORPORAÇÃO
DESSA
PARCELA
AO
PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS AGENTES ESTATAIS IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE TAL PARCELA
(PERCENTUAL DE 11,98%), SOB PENA DE INDEVIDA
DIMINUIÇÃO DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL GARANTIA
CONSTITUCIONAL
DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - MEDIDA
CAUTELAR INDEFERIDA.
FISCALIZAÇÃO
NORMATIVA ABSTRATA - PROCESSO DE CARÁTER
OBJETIVO - INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DO
IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO - CONSEQÜENTE
POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (QUE ATUOU NO
TSE) NO JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA AJUIZADA
EM FACE DE ATO EMANADO DAQUELA ALTA CORTE
ELEITORAL.
(…)
- O Tribunal Superior Eleitoral, longe de
dispor sobre tema resguardado pelo princípio
constitucional da reserva absoluta de lei em sentido
formal, limitou-se a proceder, em sede administrativa, a
uma simples recomposição estipendiária, que não se
identifica com aumento de remuneração, que não veicula
o deferimento de vantagem pecuniária indevida nem
traduz, ainda, outorga, em caráter inovador, de qualquer
das situações financeiras de vantagem a que se refere o art.
169, § 1º, da Constituição.
- A resolução do TSE destinou-se a neutralizar e a
corrigir distorções, que, provocadas por inconstitucional
aplicação do critério de conversão pela URV, impuseram,
aos servidores administrativos do Poder Judiciário, em
decorrência da não-utilização do critério da URV
pertinente ao dia do efetivo pagamento (CF, art. 168), a
injusta
supressão
de
parcela
(11,98%)
que
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ordinariamente deveria compor a remuneração funcional
de tais agentes públicos.
A decisão administrativa emanada do Tribunal
Superior Eleitoral, precisamente por não se revestir de
índole constitutiva, traduziu, em essência, mera
declaração de “accertamento” de um direito à
recomposição estipendiária injustamente lesado por erro
do Estado, que, ao promover a incorreta conversão, em
URV, dos vencimentos/proventos expressos em cruzeiros
reais devidos aos servidores do Poder Judiciário,
transgrediu a cláusula de garantia inscrita no art. 168 da
Constituição da República.
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, AO EDITAR
O ATO QUESTIONADO NESTA SEDE DE CONTROLE
ABSTRATO, ADSTRINGIU-SE AOS LIMITES DE SUA
COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL E
CONFERIU
EFETIVIDADE À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
- A deliberação do TSE - ao determinar a correção de
erro cometido pelo Poder Público no cálculo de conversão,
em URV, de valores expressos em cruzeiros reais
correspondentes à remuneração funcional então devida
aos servidores administrativos da Secretaria do Tribunal
Superior Eleitoral e ao autorizar, ainda, a incorporação do
índice percentual de 11,98% ao estipêndio a que tais
agentes públicos fazem jus - nada mais refletiu senão a
estrita observância, por essa Egrégia Corte judiciária, dos
limites de sua própria competência, o que lhe permitiu
preservar a integridade da garantia constitucional da
irredutibilidade de vencimentos/proventos instituída em
favor dos agentes públicos (CF, art. 37, XV).
- Com tal decisão, ainda que adotada em sede
administrativa, o Tribunal Superior Eleitoral conferiu
efetividade à garantia constitucional da irredutibilidade
de vencimentos, pois impediu que os valores constantes
do Anexo II (que contém a tabela de vencimentos das
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carreiras judiciárias) e do Anexo VI (que se refere aos
valores-base das funções comissionadas), relativos a
agosto de 1995 e mencionados na Lei nº 9.421/96,
continuassem desfalcados da parcela de 11,98%, que havia
sido excluída, sem qualquer razão legítima, do cálculo de
conversão em URV erroneamente formulado pelo Poder
Público. (Grifamos)

Dessume-se, assim, que o entendimento exteriorizado na ADI nº
1.797 foi, no que concerne à limitação temporal do direito aos 11,98%,
superado no julgamento da ADI nº 2.323-MC/DF e no da ADI nº 2.321/DF,
o que, aliás, já foi reconhecido por esta Suprema Corte em outros
julgados, verbis:
EMENTA:
Agravo
regimental
em
recurso
extraordinário 2. Servidor público. Reposição salarial de
11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão em URV. Competência
privativa da União. Impossibilidade de lei estadual dispor
de modo diverso. 3. Alegação de intempestividade de
embargos interpostos perante o Tribunal de origem.
Matéria não discutida nas fases processuais anteriores.
Inovação. Impossibilidade. Precedentes. 4. Limitação
temporal.
ADI
1.797.
Entendimento
superado.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.
Decisão
A Turma, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator.
Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor
Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 01.04.2008.
(RE 541016 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE.
AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):
Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma. Publicação Dje-074. DIVULG
24-04-2008, PUBLIC 25-04-2008 Parte(s) AGTE.(S):
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AGDO.(A/S):
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FRANCISCO CANINDÉ DE ALBUQUERQUE DOS
SANTOS E OUTRO) (Grifamos)

E
EMENTA: VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CRITÉRIOS PARA A CONVERSÃO DE
CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR
(URV). PRECEDENTES. I - O Plenário do Supremo
Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.323-MC/DF, Rel.
Min. Ilmar Galvão, e a ADI 2.321-MC/DF, Re. Min. Celso
de Mello, concluiu que a conversão dos vencimentos em
data diversa da do pagamento efetuado aos servidores
resultou em diferença de 11,98%, que deve ser
incorporada, sob pena de redução de estipêndios, não se
podendo falar em aumento de vencimentos. Precedentes.
II - Ausência de novos argumentos III - Agravo regimental
improvido.
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo
regimental no agravo de instrumento, nos termos do voto
do Relator. Unânime. Presidiu o julgamento o Ministro
Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o
Ministro Marco Aurélio, Presidente. Não participou,
justificadamente, deste julgamento o Ministro Carlos
Britto. 1ª. Turma, 20.11.2007.
(AI 638226 AgR / BA - BAHIA AG.REG.NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 20/11/2007
Órgão Julgador: Primeira Turma) (Grifamos)
Publicação DJe-165 DIVULG 18-12-2007 PUBLIC 1912-2007 Parte(s) AGTE.(S): ESTADO DA BAHIA AGDO.
(A/S): ELIETE MOURA LIMA E OUTRO)

E
EMENTA:

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

-

18
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4615295.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. LUIZ FUX

Inteiro Teor do Acórdão - Página 33 de 90

RE 561836 / RN
RECOMPOSIÇÃO ESTIPENDIÁRIA PERTINENTE À
PARCELA DE 11,98% (CONVERSÃO, EM URV, DOS
VALORES EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS) INCORPORAÇÃO
DESSA
PARCELA
AO
PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS AGENTES ESTATAIS –
IMPOSSIBILIDA DE DE SUPRESSÃO DE TAL
PARCELA (PERCENTUAL DE 11,98%), SOB PENA DE
INDEVIDA
DIMINUIÇÃO
DO
ESTIPÊNDIO
FUNCIONAL - GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS
PRETENDIDA
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
NA
APLICAÇÃO DE REFERIDO ÍNDICE - IMPOSSIB
ILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
Decisão: A Turma, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do
Relator. 2ª Turma, 23.10.2007.
(AI 440171 AgR / SC - SANTA CATARINA
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 23/10/2007 Órgão
Julgador: Segunda Turma, Publicação: DJe-152 DIVULG
29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007, Parte(s) AGRAVANTE (S):
UNIÃO, AGRAVADO (A/S): ALFEU VERÍSSIMO SPADA)

E
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO DO PODER
JUDICIÁRIO. CONVERSÃO EM URV. ÍNDICE DE
11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
JULGAMENTO DA ADI 1.797 NO JULGAMENTO DA
ADI 2.323. A questão relativa à limitação temporal do
acréscimo de 11,98% à remuneração dos servidores
públicos foi analisada por esta Corte no julgamento dos
pedidos de medida cautelar na ADI 2.321, Min. Celso de
Mello, DJ 10.06.2005 e na ADI 2.323, Min. Ilmar Galvão,
DJ 20.04.2001, restando superado o entendimento
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firmado na ADI 1.797 de incidência do aludido
percentual para o período de abril de 1994 a dezembro
de 1996. Agravo regimental a que se nega provimento.
Decisão
A Turma, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. 2ª
Turma, 19.06.2007. (RE 416940 AgR / RN - RIO GRANDE
DO NORTE AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento:
19/06/2007 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação:
Dje-072, DIVULG 02-08-2007, PUBLIC 03-08-2007 Parte(s)
AGTE.(S): UNIÃO, AGDO.(A/S): BETACELE PESSOA
REGO DE OLIVEIRA E OUTROS) (Grifamos)
E
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CONVERSÃO EM URV. LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO. I - A recomposição de 11,98% aos
servidores públicos não importa em reajuste ou aumento
de vencimentos, sendo, portanto, incabíveis a
compensação e a limitação temporal, visto que o
entendimento firmado na ADI 1.797/PE foi superado
quando do julgamento da ADI 2.323-MC/DF. II - Agravo
regimental improvido.
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo
regimental no recurso extraordinário, nos termos do voto
do Relator. Unânime. Ausentes, justificadamente, o
Ministro Carlos Britto e a Ministra Cármen Lúcia. (1ª.
Turma, 02.10.2007. RE 529559 AgR / MA - MARANHÃO
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 02/10/2007
Órgão Julgador: Primeira Turma, Dje-134, DIVULG 30-10-
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2007, PUBLIC 31-10-2007. DJ 31-10-2007, PP-00090,
EMENT VOL-02296-05, PP-00903).

Nesse diapasão, a incorporação do índice de 11,98%, ou de um
índice obtido em processo de liquidação, sem qualquer abatimento ou
compensação em decorrência de aumentos salariais supervenientes a
título de reajuste ou revisão, é medida legítima e necessária, sob pena
de a supressão originar uma autêntica ofensa ao princípio da
irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos. Ao contrário
do que sustentado pelo Recorrente, não se vislumbra qualquer ofensa ao
que previsto no art. 5º, inciso XXXVI, em particular ao direito adquirido.
A eventual supressão do índice durante período em que não fora alterada
a estrutura remuneratória do servidor é que representa medida ofensiva
ao direito adquirido. Nesse mesmo sentido, merece ser lido o seguinte
aresto da Corte:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. REPOSIÇÃO SALARIAL. 11,98%.
LEI 9421/96. INCORPORAÇÃO. Reposição Salarial no
percentual de 11,98%. Direito adquirido dos servidores
do Ministério Público Federal e dos Poderes Legislativo
e Judiciário. Precedente do Tribunal Pleno. Agravo
regimental a que se nega provimento.
Decisão: Por unanimidade, a Turma negou
provimento ao agravo regimental. 2a. Turma, 23.10.2001.
(AI 338712 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, AG.REG.NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min.
MAURÍCIO CORRÊA Julgamento: 23/10/2001 Órgão
Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 14-12-2001 PP00052. Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDOS.: ADAMOR DE
SOUSA OLIVEIRA E OUTROS).

Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos
servidores não podem acarretar a compensação pretendida pelo
Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de 11,98% é devido
21
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em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que não
impede o seu acúmulo com índices de aumento posteriormente
concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda.
Por sua vez, a incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice
obtido por processo de liquidação, não poderá subsistir quando a
remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que
inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de ilustração,
no caso da lei que criou o subsídio como forma de retribuição no âmbito
do Ministério Público da União e da Magistratura da União.
Com a entrada em vigor da Lei nº 10.475/2002 , que reestruturou as
carreiras dos cargos efetivos da Justiça Federal, os valores das parcelas
decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidos pela
nova tabela de vencimentos. É que o regime jurídico do servidor público
pode sofrer alterações, o que impede a tese de que o montante de 11,98%
deve ser mantido ad aeternum no contracheque do servidor público.
O tema foi decidido nesse mesmo sentido na esfera do Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO DO
FEITO.
TEMA
SOB
REPERCUSSÃO
GERAL.
DESNECESSIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. REAJUSTE DE 11,98%. ABSORÇÃO DA
DIFERENÇA
REMUNERATÓRIA
NA
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS PROMOVIDA
PELA LEI N. 10.475/2002. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DO CJF.
1. O reconhecimento da repercussão geral pela
Suprema Corte não enseja o sobrestamento do julgamento
dos recursos especiais que tramitam no Superior Tribunal
de Justiça.
2. Após a entrada em vigor da Lei n. 10.475/2002,
que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos da
Justiça Federal, os valores das parcelas decorrentes de
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decisões administrativas e judiciais foram absorvidos
pela nova tabela, sendo devidos possíveis decréscimos
resultantes da aplicação desse entendimento como
direito individual (art. 6º).
3. O Conselho da Justiça Federal, no Processo
Administrativo 2002.160238, de 30/5/2005, e no
cumprimento da Lei 10.475/2002 interpretada pela
Resolução 234/STF, consignou que as diferenças de
correção monetária e outras vantagens decorrentes de
decisões judiciais fossem absorvidas pela nova tabela de
vencimentos e proventos, mantidos como diferença
individual o que a ela excedessem.
Agravo regimental improvido.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos em
que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros
da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de Justiça: "A
Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator,
sem destaque e em bloco." Os Srs. Ministros Herman
Benjamin, Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon e
Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator. (AgRg
no
AgRg
no
AREsp
110184
/
CE
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0016055-6,
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Órgão Julgador:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 23/10/2012,
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/10/2012) (Grifamos)

A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é correto
vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do índice obtido por
processo de liquidação, com aumentos supervenientes concedidos aos
servidores públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto o
pagamento do aludido percentual não ostenta o caráter de aumento,
mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão
monetária calculada indevidamente.
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Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode
permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma
reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente
público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o
regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da
incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de
liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da
sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada
caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma
diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a
uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo
propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela
que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário
interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, porquanto
inconstitucional a lei potiguar de nº 6.612/94 e 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, e declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n°
6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte.
É como voto.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE
TRIBUNAL PLENO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
eu acompanhei atentamente o voto do eminente Ministro Luiz Fux e
estou de acordo, em linhas gerais, com todas as premissas lançadas por
Sua Excelência.
Penso sem menção a 11,98% e vou expressar em quatro proposições
a minha compreensão da questão e, portanto, os elementos que
incorrerão em repercussão geral.
Primeiro: não há dúvida de que a competência legislativa em
matéria de direito monetário é da União Federal. Portanto, essa é uma
premissa que o Ministro Fux assentou, com a qual eu estou de acordo.
A segunda: o Estado-membro tem competência para a fixação da
remuneração dos servidores estaduais. Mas não é disso que se trata.
Três: sobretudo, o Estado não pode, a pretexto de fazer a conversão
da moeda, reduzir a remuneração dos seus servidores, o que foi o que
aconteceu aqui. E, portanto - e esta é a conclusão -, a questão aqui
envolvida refere-se ao direito que possui o servidor de receber a diferença
entre o valor correto da conversão - o que é feito pela lei federal mais a
interpretação que o Supremo deu - e o valor de conversão que foi
invalidamente fixado pela lei estadual. Proponho que não haja um
comprometimento com qualquer índice, porque acho que esse índice vai
ter que ser fixado a partir da comparação entre lei federal mais
jurisprudência do Supremo, cobrindo a diferença do que foi dado a
menor pela lei estadual.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Ministro Barroso,
apenas para complementar exatamente o raciocínio de Vossa Excelência.
Senhor presidente, também não tenho compromisso específico,
muito embora tenha desenvolvido todo esse meu raciocínio, por conta de
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o próprio tribunal local ter determinado que a apuração desse quantum
debeatur fosse realizado em liquidação de sentença.
Então, estamos de acordo.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO Exatamente. O tribunal local... Este é o dispositivo do acórdão: “Dou
parcial provimento (...) para excluir da condenação a aplicação do índice
de 11,98%, que deve ser apurado em liquidação de sentença (...)”.
Portanto, depende de liquidação de sentença saber qual foi a
defasagem da conversão correta para a conversão feita pelo Estado.
De modo que, com essa observação, acompanho integralmente o
voto eminente ministro Luiz Fux.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não. Vejo que há uma divergência.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, não há
divergência. Acolho essa...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Não, é que Vossa Excelência dá parcial provimento; Sua
Excelência o Relator nega provimento.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não, não,
eu nego provimento.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ah, Vossa Excelência nega provimento?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Nego
provimento. Nego.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Está bem. Tive a impressão que Vossa Excelência estava
dando parcial provimento.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não. Quem
deu parcial provimento foi o acórdão local.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não. Perfeito.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Nego
provimento, acompanhando o Ministro Fux, e acho que estamos ambos
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afinados de que a nossa decisão não fixará índice.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Perfeito. Está certo, e não fixamos, desde já....
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ele será
apurado na liquidação.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Está certo. Isso é
muito prudente até, porque esse índice variará de Estado para Estado,
que têm leis também que estão sendo contestadas no Supremo Tribunal
Federal.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Exatamente.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Inclusive
isso. Inclusive por essa razão.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Doutora, a Senhora tem uma questão de fato, mas seja
muito objetiva, por favor, porque o julgamento está em plena realização.
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO) Obrigada, Excelência. Eu sei que é quebrar um pouco o protocolo, mas
realmente é uma questão de ordem fática.
No recurso, Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, acho que é
porque o Senhor estava com a relatoria tanto do recurso quanto da ADPF,
e talvez - essa matéria é muito árida, realmente reconheço - tenha havido
um mal entendimento do nosso recurso.
O próprio Tribunal de Justiça já havia excluído o índice de 11,98% na
apelação. Não há índice no acórdão. E a gente não recorreu, defendendo
aqui no RE - que é o que está sendo votado, salvo mal entendimento meu.
Não defendemos a lei estadual versus lei federal. Tanto que é que o
recurso quando foi...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Doutora, desculpe-me, Vossa Excelência já está
entrando em matéria de direito. Quero só matéria de fato
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO) Perdão.
Então, gostaria de dizer que o pedido do recurso é apenas para que

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4608704.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROBERTO BARROSO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 42 de 90

RE 561836 / RN
seja observada a questão da compensação com leis supervenientes, certo?
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Está bem.
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO) Esse termo compensação foi mal utilizado, mas, enfim, se alguma lei
posterior vai ou não limitar essa... É só isso o recurso. Não estamos
questionando a lei federal no recurso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas isso está no
voto.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - O voto do
eminente Relator expressamente registra, com acerto, que, havendo
reestruturação na carreira, há compensação. E anota também - pelo que
entendi -, acompanhando a jurisprudência da Casa, que mero reajuste
não compensa, porque mero reajuste não é reestruturação da carreira.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Se bem
entendi, foi isso que Vossa Excelência disse, e estou de acordo.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Perfeito. Está claro.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Portanto,
na verdade se negou o provimento a esse pedido, mas Vossa Excelência
esclareceu bem, esse era o pedido.
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO) Era o pedido.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Agradeço a diligência de Vossa Excelência.
O SENHOR ADVOGADO - Senhor Presidente, só pra requerer que
seja apregoada também a ADPF Nº 174, em razão de ela estar sendo
julgada prejudicada em razão do voto do Ministro-Relator.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Fica registrado o seu pedido, mas a Corte decidirá
sobre isso.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE
VOTO
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, a
hipótese é de repercussão geral, mas julgamos a partir de um caso
concreto, de uma demanda concretamente estabelecida.
Aqui se trata de um caso - estou lendo a petição inicial - em que a
autora se diz funcionária pública estadual e diz que foi prejudicada em
11,89% dos seus vencimentos - 11,89%, é o que ela diz na inicial - em
função da disparidade de critérios de conversão entre uma lei estadual e
uma lei federal. Ela disse que, enquanto a Lei Estadual nº 6.612/94
determinou que a conversão dos vencimentos fosse feita com base em
Unidades Reais de Valor do dia 30 de março de 94, a Lei Federal
estabeleceu, determinou, que a URV fosse considerada no dia 1º de
março, e que isso, então, determinou uma desvantagem nesse percentual.
E o pedido é o seguinte: julgar procedente o pedido, confirmando-se
a tutela concedida, para incorporar definitivamente, ao salário da
demandante, o reajuste de 11,89%; e, ainda, condenar o Estado do Rio
Grande do Norte a pagar a quantia, a ser apurada em liquidação de
sentença, referente à aplicação do referido reajuste sobre a sua
remuneração total do período de março de 94 até a efetiva incorporação
do reajuste salarial.
Ou seja, na própria petição inicial já há esse pedido de fixação de um
marco temporal em que seria devida essa diferença; ou seja, até a data da
efetiva incorporação do reajuste ao salário mensal.
O Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, julgou procedente,
exceto quanto à questão do percentual. A conclusão do voto diz assim: no
mérito, conheço e dou parcial provimento à remessa necessária e
apelação, apenas para excluir, da condenação, a aplicação do índice de
11,98, que deve ser apurada em liquidação, mantendo-se a sentença a quo
nos demais fundamentos. E uma das determinações da sentença é a de
que não se pode incorporar, não se pode compensar esse valor com
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reajustes posteriores.
Essas são as questões que estão postas.
O recurso, a rigor, como agora voltou a salientar a eminente
Advogada, só se volta contra este segundo ponto: essa proibição de
compensar.
Então, temos aqui duas questões absolutamente distintas.
A primeira, que diz respeito aos critérios de conversão de moeda de
URV para Real; essa é matéria que diz respeito ao sistema monetário, e,
portanto, a competência para disciplinar é da lei federal. A lei estadual, se
não pode ser harmonizada com a lei federal, será inconstitucional.
Parece-me que é o caso. A lei federal claramente determina que URV
seja... que, nessa conversão de vencimentos e salário, considere-se o valor
da URV de 1º de março, e a lei estadual determina que seja do 30 de
março. Não há como compatibilizar esses dois regimes, de modo que
deve prevalecer uma das duas leis. E o acórdão, no meu entender
acertadamente, determinou que se seguisse o critério estabelecido pela lei
federal. Isso gerou uma diferença.
A segunda questão é definir até quando essa diferença será devida.
A própria petição inicial já estabelece um limite temporal: até a
incorporação do salário.
A questão relacionada à compensação, a que se refere o Recurso
Extraordinário, significa, na prática, saber se essa diferença de 11,98 deve
ser considerada como já incluída nas posteriores leis que fixaram, em
Reais, os valores dos vencimentos dos servidores, ou se, por não estar
incluído, esse percentual deve ser sempre acrescido aos referidos valores
estipulados por leis estaduais supervenientes.
Se nós optássemos por essa segunda hipótese, haveria um problema:
relativamente aos servidores que fossem admitidos depois da conversão,
teríamos vencimentos fixados segundo a lei estadual; e os que fossem
admitidos antes, ainda que no mesmo padrão, teriam os vencimentos da
lei posterior acrescidos de 11,98%, o que seria um absurdo.
Assim, a tese de que reajustes posteriores podem incorporar a
diferença tem de ser chancelada. E, nesse ponto, o acórdão recorrido deve
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ser modificado. Todavia, não se deve considerar essa compensação nos
estreitos limites que o Ministro-Relator colocou, ou seja, apenas quando
houver uma lei que opera a reestruturação de carreira.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Remuneração.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Pois é. Temos de
estabelecer isso claramente. O Ministro Barroso também fez essa distinção
entre reajuste de remuneração e reestruturação de carreira. Isso é uma
matéria de lei estadual. Entendo que nada impede que uma lei estadual,
ao reajustar valores, incorpore, sem promover propriamente uma
reestruturação na carreira ou uma reestruturação no sistema de
pagamento. Basta, no meu entender, que uma lei posterior fixe valores de
vencimentos que incorporem eventuais diferenças pagas anteriormente.
Essa questão, a toda evidência, supõe exame de conteúdo da lei
estadual. No caso, essa norma local sequer está indicada no acórdão e no
recurso. Diz-se, no acórdão, que não se pode compensar, e o recurso
extraordinário vem advogar que pode, mas não indica a lei estadual.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - A lei estadual é
mencionada textualmente no acórdão recorrido.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Qual é a lei estadual?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É a Lei nº
6.612/94.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Vossa Excelência está
fazendo confusão. Essa lei é a lei que operou a conversão. E não é disso
que nós estamos tratando, nós estamos tratando das leis posteriores.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Essas leis
posteriores não foram prequestionadas.
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O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - É o que estou
dizendo.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
O termo ad quem.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Então, como é
que nós vamos fixar uma tese?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Penso que se pode fazer uma distinção. É que uma lei de revisão
geral não altera isso.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - A lei de revisão geral
não é aumento, porque aí é reajustamento de valor.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A de revisão geral, não, porque ela está repondo perda inflacionária.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - De valor.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Uma revisão geral de todos os servidores do Poder Executivo, com
índice igual para todos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Um reajuste para
reposicionar o valor da moeda é que Vossa Excelência entende que não
pode, e que eu estou de acordo.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Penso que esse poderia ser afastado.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Agora, o reajuste no
sentido de aumentos poderia.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Isso tudo depende.
No âmbito federal, discutiu-se isso; deu-se aumento com esse mesmo
problema, estabelecendo anexos com os valores.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Reestruturando a carreira.
O SENHOR MINISTRO
reestruturou carreira.

TEORI

ZAVASCKI

-

Não,

não

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Manteve-se a
carreira e fez-se uma referência remuneratória diferente.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas reestruturando os padrões.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - O recado do voto
é simples: não pode compensar com reajuste.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É, mas o
Ministro Toffoli fez uma observação na linha do que disse o Ministro
Teori, quer dizer, talvez existam três situações: uma, a de reestruturação
de carreira, que Vossa Excelência expressamente ressalvou.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Reestruturação
de vencimentos.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Outra é a
do reajuste linear a todos os servidores públicos, na linha do que
mencionou o Ministro Toffoli, e eu estou de acordo.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Que eu também
ressalvei.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Também
não está incluído.
O que o Ministro Teori destacou, pelo que entendi, secundado pelo
Ministro Toffoli, é quando haja um reajuste específico para a carreira,
diferente do reajuste geral.
É isso, Ministro Toffoli, a que Vossa Excelência se referiu?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Exatamente.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Essa é uma
terceira situação de fato.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Vossa Excelência
não entendeu. Quando eu menciono a reestruturação da remuneração,
será que essa preocupação não estaria sanada?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Bom, se nós
conviermos isso, podemos explicitar.
É isso que Vossa Excelência quer destacar, Ministro Teori?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Não é isso. Eu quero
chamar atenção para o seguinte: nós temos que ter cuidado com a
terminologia. O que significa reestruturar a carreira? O que significa
reestruturar vencimentos? Qual é a diferença entre reestruturar
vencimentos e conceder aumento de vencimentos?
O SENHOR MINISTRO LUÍS
Reestruturar é criar um plano de carreira.

ROBERTO

BARROSO

-
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Vai para carreira,
Ministro, e nós estamos falando de vencimentos.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Pois é, mas nós
estamos tratando aqui de vinte e sete unidades da Federação e,
provavelmente, de muitos Municípios. Esse problema, nós tivemos no
âmbito federal e se considerou compensáveis em hipóteses em que não se
fez outra coisa senão dar aumento de vencimentos.
O que eu quero dizer é que essa é matéria que não pode ser decidida
sem exame de cada uma das leis supervenientes. Há o episódio da
conversão da URV em real. Não tem como examinar se uma lei posterior
compensou, ou não, sem examinar o conteúdo da lei estadual. E essa é
uma questão de exame de legislação local insuscetível de se examinar
aqui no âmbito do recurso extraordinário.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas, pelo menos,
a tese da repercussão geral fica assentada no sentido de que a lei local não
pode promover a conversão do padrão monetário, porque a competência
é exclusiva ...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - E nós
fixamos parâmetros para a liquidação lá embaixo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Exatamente,
fixamos parâmetros para a liquidação. E vai resolver o caso concreto.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Quanto a isso, estou
de pleno acordo.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: (Cancelado)
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Esse não pode,
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tem que estar lá dentro esses 11. É a mesma coisa que tirar depois.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Isso é apenas voltar
ao mesmo padrão monetário.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Não tem como
examinar sem fazer um exame da legislação local. A revisão, eu não
descartaria nem essa hipótese. Como a diferença de 11% pode ter
abrangido um número muito grande de servidores, uma revisão geral
pode incorporar. Por que não? Cabe examinar se, no caso concreto, houve
a incorporação ou não.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Qual é a
proposta de Vossa Excelência?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Se eu puder concluir
o voto, eu vou chegar lá.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - O tema tem que
ser esclarecido, cada ponto que Vossa Excelência suscita, para que os
Colegas tenham a informação correta.
No caso concreto, por força da conversão inconstitucional da lei
local, a servidora estava com decréscimo de vencimentos. Por isso é que
ela não recorreu. Ela ganhou. Mas o que o juiz disse: vamos apurar esse
decréscimo em liquidação por artigo. Então, há uma premissa inafastável:
lei local pode fazer a conversão monetária prevista no art. 22? Não pode.
Então, essa é a tese da repercussão geral, porque essa lei do Rio Grande
do Norte é textual, ela converte, faz em nível local o que fez a lei federal.
O título dela, a dicção dela é uma repetição da Lei nº 8.880, carreando os
seus interesses próprios. Isso é o que não pode.
Se ficar fixada essa tese, é importante para a repercussão geral. O
caso concreto está resolvido, vai para a liquidação de sentença e vai saber
se ganhou mais, e pode até, Ministro Teori, ganhar menos, porque a
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jurisprudência do Supremo é que não viola o princípio da
irredutibilidade lei constitucional que defere uma quantia qualquer. Eu
citava, ad exemplum, na ADPF, um acórdão nosso lá da Primeira Turma;
quer dizer, a irredutibilidade não é amparada se o aumento foi conferido
sob o germe da ilegalidade.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu gostaria
de ouvir a conclusão do voto do Ministro Teori.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Eu vou recapitular,
porque, com essa matéria colocada agora pelo Ministro Luiz Fux, estou
de pleno acordo.
O que eu disse no meu voto, recapitulando, é que são duas questões
bem diferentes. Uma questão é a relacionada com a conversão de moeda,
que é a matéria que trata de sistema financeiro e que é da competência
federal.
De modo que, quanto a ela, acompanho o Ministro Luiz Fux na tese
de que a Lei Estadual nº 6.612/94, por ser incompatível com a Lei nº
8.880/94, que é lei federal, não pode subsistir. Essa é a primeira questão,
mas ela sequer está abordada no Recurso Extraordinário. O que se
aborda, no Recurso Extraordinário, é apenas saber se as diferenças
decorrentes dessa equivocada conversão podem ou não ser incorporadas
por reajuste posterior.
O que eu estou afirmando é que essa compensação, que está se
pedindo no Recurso Extraordinário, nada mais significa do que saber se a
lei posterior incorporou ou não. Ora, não há como decidir a respeito sem
examinar as leis posteriores. Essas leis posteriores não estão indicadas no
acórdão recorrido e não estão indicadas no Recurso Extraordinário.
Minha proposta é que, como tese jurídica de repercussão geral, fique
assentado que não há ilegitimidade alguma na absorção, por lei estadual
que fixe vencimentos de servidores públicos, de parcelas e vencimentos
antes pagas destacadamente em virtude de lei ou de ordem judicial
editada em um momento anterior. Não vejo, em tese, nenhuma
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incompatibilidade que a lei estadual faça isso. Se a lei incorporou ou não,
é outro problema, que teria que examinar.
Agora, no caso concreto, se é certo que sobreveio lei posterior, ou se
não é certo, o fato é que não há como saber qual é o conteúdo dessa lei
posterior. Assim, no caso concreto, nesse ponto, eu não conheceria do
recurso. Para conhecer do recurso, nós teríamos de afirmar se houve, ou
não, a absorção posterior.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, na
verdade...
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Não há como saber
isso sem, pelo menos, examinar a lei local.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não julguei pela
petição inicial. Essa, talvez, seja a diferença de ótica. O Ministro Teori foi
à petição inicial. Eu fui ao recurso extraído do aresto.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ministro
Fux, eu tive a impressão, ao ler o voto de Vossa Excelência, que o Tribunal
houvesse assentado em precedentes que, no caso de simples reajuste
linear, pelo menos, não havia compensação.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Isso seria recomposição de perda inflacionária.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ministro
Marco Aurélio, indago a Vossa Excelência, que possivelmente esteve
presente: é fato que os precedentes anteriores diziam isso quando foi
discutida a conversão? Vossa Excelência lembrará?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Penso que está
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havendo uma pequena confusão, porque estamos muito impressionados
com a consequência em termos de diferença e abandonamos, com isso, o
instituto em jogo, que é o de simples conversão, para ter-se o novo
vencimento do servidor. Articulou-se com os 11,98%, mas essa
percentagem foi a diferença que se encontrou levando-se em conta que o
repasse para o Legislativo e para o Judiciário ocorre no dia 20. O Tribunal
reconheceu o direito à diferença, reportando-se à conversão, porquanto a
lei federal apenas versou a do cruzeiro real em URV e previu que se
considerasse o valor nominal do vencimento. Então, não podemos cogitar,
se o instituto é de simples conversão, para ter-se realmente o vencimento
do servidor, de compensação futura. Com a incidência do artigo 22 da Lei
Federal, surgiu outra realidade em termos de vencimento.
O ministro Luiz Fux teve o cuidado, Presidente – penso que de
forma procedente –, de excluir a problemática da reclassificação, de
mudança dos parâmetros remuneratórios da carreira, e, evidentemente,
diante dessa modificação, não se tem o vencimento pretérito. Isso
ocorreu, por exemplo, no âmbito da magistratura quando veio à balha o
subsídio.
Acompanho integralmente o voto do relator. É consentâneo com a
jurisprudência do Tribunal e com a natureza do que está em jogo, a
simples conversão. Não estamos a discutir direito a reajuste, direito a
aumento salarial. É elucidar como se deveria ter procedido à conversão
dos vencimentos dos servidores, considerada a mudança do padrão
monetário, de cruzeiro real para URV.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Ministro Marco
Aurélio, Vossa Excelência me permite?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, tenho
muito receio de, em caso concreto – há balizas próprias –, pretender-se
disciplinar questões outras, mesmo porque atuamos em sede
extraordinária. Julgamos segundo o que decidido pelo Tribunal de
origem e as razões do recurso interposto.
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Concordo com o ministro Teori Zavascki. No recurso, apenas se
coloca a questão da compensação. Não há compensação. Compensar o
quê? Será que, naquela conversão dos vencimentos, houve um plus? A
resposta é desenganadamente negativa. Por isso, não se pode compensar
o que resultou em, talvez, novo vencimento com reajustes futuros, com
aumentos futuros.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Isso está no voto.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Aliás, se me permitem, Ministro Marco Aurélio, eu
estou vendo aqui a manifestação do eminente Ministro Luiz Fux quando
apresentou, ao Plenário Virtual, a sua proposta de que fosse reconhecida
a repercussão geral do tema. E ele transcreve aqui a ementa do acórdão
recorrido e que me parece que a questão está bem posta e bem
circunscrita. Eu leio apenas uma frase:
Aplicação do índice de correção de 11,98% e compensação com
aumento posterior. Impossibilidade.
É a única coisa que nós estamos discutindo aqui, parece-me, data
venia.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, não está
em jogo a percentagem de 11,98%, porque se trata de servidora do
Executivo e não do Legislativo ou do Judiciário.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É porque ele
levou para liquidação.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - O que eu quero dizer, Ministro, é que a tese aqui é a
seguinte: não se trata de uma compensação; Vossa Excelência bem
assentou.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Podem fazer a
compensação, como diz o Ministro Marco Aurélio.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É que o recurso tem
esse alcance, questiona justamente o afastamento, pela Corte de origem,
do instituto da compensação e não cabe qualquer compensação.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Exatamente. Essa é a tese lançada para repercussão
geral.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Agora, se houve
reestruturação, a questão é outra, que não está colocada no processo. Fica
no acórdão apenas como opinião do relator, que endosso. Claro, se
ocorreu reestruturação, surgindo novos valores absolutos, não se pode
cogitar daquele vencimento que resultou da conversão do cruzeiro real
em URV.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Ela é pedagógica,
só esse plus.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
E essa rubrica não vai ficar lá indefinidamente
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro- Presidente,
o que foi reconhecido como repercussão geral foi exatamente:
EMENTA. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO
EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.880. SISTEMA
MONETÁRIO.
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DA
UNIÃO.
REPERCUSSÃO GERAL.
Sobre isso é que nós nos pronunciamos no Plenário Virtual.
O

SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI
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(PRESIDENTE) - Exatamente. Esse é o cerne da questão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Embutido nessa
matéria, considerados os parâmetros do recurso, porque, senão, não há
sequer o recurso, porque apenas versa a compensação.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas é exatamente
para dizer qual era o núcleo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - No passar por
esse antecedente da Lei nº 8.880, o Tribunal não poderia prover no vácuo.
Ele vai saltar direto para a compensação. Ele falou da Lei nº 8.880 e da
compensação.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sua Excelência diz:
não cabe a compensação, porque não houve, na conversão, reajuste ou
aumento salarial, mas mudança de padrão monetário: de cruzeiro real
para URV.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Eu tenho a impressão de que, quando o Tribunal
aceitou discutir essa tese, reconheceu a repercussão geral, cingiu-se
apenas a esse tema, quer dizer, da inconstitucionalidade da lei local em
face da lei federal e dizendo que a lei estadual não poderia dispor de
forma contrária à lei federal. Essa é a tese, parece-me que se circunscreve
apenas a isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu tenho ela
aqui.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Com um
pequeno complemento, Presidente: e, portanto, em tendo sido feita a
conversão por lei estadual, o servidor tem direito à diferença.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Perfeitamente, tem direito à diferença, que será feita de
alguma forma que nós, talvez, não tenhamos que cogitar aqui, porque
estaremos até fazendo o exercício de futurologia.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Evidentemente, não
teremos que executar o acórdão!
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Eu acho que estamos bem esclarecidos, podemos colher
os votos.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente,
considerando-se que se trata de repercussão geral, quanto à tese a
respeito dos critérios de conversão, eu acompanho o Relator. Quanto à
tese da impossibilidade de compensação, o próprio voto do Ministro Luiz
Fux contraria substancialmente o acórdão recorrido. O Ministro Fux
admite a possibilidade de reajustes posteriores incorporarem, enfim, das
leis estaduais posteriores incorporarem.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Absorver essa rubrica deferida por ordem judicial.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas não pode
absorver, porque a rubrica que surgiu com a conversão foi vencimento, é
a base da incidência dos reajustes futuros.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Há um momento no tempo que se faz essa conversão
pela URV.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Não. Aí é que está. A
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rigor, com base nas premissas do próprio voto do Relator, nós teríamos de
reformar a tese do acórdão recorrido, que diz que não há possibilidade de
incorporação nenhuma.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, não. Aqui, o
Tribunal não diz que é ad aeternum, foi eu que acrescentei isso. O
Tribunal, ele se contém nos limites da demanda. Ele não diz isso não. O
Tribunal diz exatamente o contrário. O Tribunal, na sua evolução, ele vem
e fala que a lei estadual, veja só, a lei estadual adota um critério de
conversão de vencimentos, salários e soldos, uma vez que é em razão do
estabelecimento de conversão da moeda de cruzeiro real para URV. Quer
dizer, uma lei estadual que veio fazer as vezes da lei federal.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Está bem, quanto a
isso, nenhuma dúvida. Mas, na questão da compensação, o que que diz o
Tribunal?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Permite-me, Ministro
Fux, posso fazer a leitura?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Claro.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É o acórdão regional:
"No tocante à compensação requerida pelo apelante,..."

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Qual é o item? só
para eu acompanhar, pois estou com o acórdão.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Página 117 dos autos.
Acórdão do Tribunal de Justiça.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - 117, estou aqui.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É o acórdão regional:
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"No tocante à compensação requerida pelo apelante, a ser
realizada em virtude de aumento salarial concedido aos
servidores estaduais, entendo que tal pleito não merece
acatamento."

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Por isso é que eu
neguei provimento.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER "Esclareço, por oportuno, que em casos outros vinha
decidindo pela possibilidade da compensação com base na
ADIN 1797-PE. Entretanto, entendo que tal compensação não
mais pode ser aplicada, já que a decisão proferida pelo STF na
ADIN 2323, afasta o entendimento da incidência do lapso
temporal a ser observado para correção, não determinando
qualquer tipo de compensação com aumento salarial futuro,
por serem matérias distintas" - outro tema.
"Além do mais" - concluo já -", a existência de reajuste
salarial posterior à conversão da moeda, não corrige o erro
ocorrido na aplicação dos critérios de conversão, conforme
entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal."

Por isso, parece-me que, com todo respeito, a matéria posta, o voto
do eminente Ministro Fux
abrange, no sentido da negativa de
provimento, o que está sendo tratado no recurso a partir da decisão e dos
limites da decisão regional, pelo menos, é o meu sentimento.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Estado empresta,
em última análise, à conversão verificada, não a natureza própria de
conversão, mas de reajuste e, com isso, pretende compensar valores
diversos decorrentes de reajuste ou aumento.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, se
nós dermos essa compreensão para o acórdão recorrido, a conclusão que
extrai daí é a de que o índice de 11,98% vai sempre incidir sobre a tabela
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de reajuste, ad aeternum, se não pode ser feito compensação nenhuma
em qualquer circunstância.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu acho que o
voto do Plenário do Supremo Tribunal Federal é bem claro nesse sentido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Esse índice surgiu
ante a erronia na conversão, na observância do artigo 22. Por isso é que a
magistratura recebeu diferenças. Não foi a título de reajuste.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Agora, não posso
votar in mente Dei. Eu não sei.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO – O Ministro
Marco Aurélio já tinha observado isso. Esse índice de 11,98% se refere
àquele interstício.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Há um erro de
conversão.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Era o
interstício até o dia 20. Portanto, eu nem sei se ele se aplica neste caso. Por
isso que a gente está mandando para liquidação.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, não se aplica,
tanto que o Tribunal de Justiça excluiu, porque se trata de servidora do
Executivo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Bom, essa foi a
razão.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Estadual e
não federal.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Exato.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, porque o
Executivo não recebe, porque recebe depois.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A norma de repasse
até o dia 20 aplica-se, quanto ao Legislativo e ao Judiciário, também nos
Estados.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Por isso
mesmo, no meu voto, eu propus tirar o 11,98%.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Esse foi o índice
utilizado para a conversão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Já houve a exclusão,
tanto que se projetou o levantamento dos valores para a liquidação.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Para a
liquidação; então, estamos todos de acordo quanto a isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas o voto está
claro enfrentando essas questões.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não, eu só
voltei ao 11,98%, porque o Ministro Teori suscitou essa questão.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Porque é o índice
apontado no próprio recurso em todo o processo.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É, é o
índice da sentença de primeiro grau, mas o acórdão não acolheu esse...
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Também? Não,
não. O acórdão menciona o índice.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - O acórdão
menciona para dizer que não se aplica.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, aí ele disse,
no final, manda apurar em liquidação.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – O acórdão manda
apurar.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É isso que
nós estamos decidindo. Nós estamos ratificando isso.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ministro Teori, Vossa Excelência, então, nega
provimento também?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - A dificuldade que
existe em julgar uma repercussão geral é essa. Nós temos que julgar o
caso concreto - não podemos fugir dele -, mas, ao mesmo tempo, temos
de fixar teses.
No caso concreto, a própria petição inicial já fixa um limite temporal
até a incorporação do reajuste. Então, não podemos dar mais do que o
próprio autos está pedindo.
O acórdão recorrido, por sua vez, diz - a Ministra Rosa acabou de ler
– que não pode compensar com qualquer aumento posterior, em
qualquer circunstância. Então, a impressão que eu tenho é a de que o
acórdão recorrido, pelo menos precisa ser esclarecido, que o índice fixado
seria um índice in a eternis, vamos dizer assim. Se essa é a interpretação,
no meu entender, esse acórdão tem de ser modificado, porque o próprio
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Ministro-Relator...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, Ministro, o
sentido não foi esse. Apenas se concluiu que, no tocante à transformação
de cruzeiro real em URV, deveria ser observada a lei federal. Agora, em
liquidação, será definido o prejuízo sofrido pela servidora, por não se ter
observado a lei federal.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Aliás, aqui, só
complementando o trecho que Vossa Excelência leu, e como o Ministro
Barroso destacou, diz assim:
"Todavia, o percentual de 11,98% aplicado no dispositivo
sentencial deve ser excluído da sentença para ser apurado na
fase de liquidação do julgado, conforme pedido da apelante."

Aí cita os precedentes deles, que sempre mandaram para liquidação.
É porque o Estado do Rio Grande do Norte parece que já perdeu centenas
de ações sobre esse, lá no Tribunal, perdeu todas. A ADPF teria quase que
uma função rescisória.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Então, Ministro Teori, com esses esclarecimentos, Vossa
Excelência nega provimento também?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Eu tenho a impressão
que tecnicamente seria o caso de não conhecer, mas como foi...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Depois da
repercussão geral?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Como foi
repercussão geral, foi conhecido, eu nego provimento, mas assentando
claramente isso: quanto à questão do sistema de conversão, considero
ilegítima a forma como foi feita, mas assento a tese de que não será
21
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ilegítima uma norma estadual superveniente que absorva essa diferença
ad futurum.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É de 94.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A mim me parece,
Ministro Teori, só do ponto de vista técnico, que Vossa Excelência estaria
dando provimento parcial.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI – Talvez ficasse mais
claro se desse provimento.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim, porque, ao que
parece, há esta contradição.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Mas aí o Ministro
Fux também daria, porque acho que todos concordamos em que esse
percentual de 11,98%, ou o que for estabelecido, não pode in a eternis.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não há percentual. O
que existe é o surgimento de nova realidade remuneratória ante a
conversão determinada pela lei federal.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - É como Vossa Excelência diz, que vai ser a base de
qualquer reajuste futuro ou compensação.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Ministro-Presidente,
com esses fundamentos, que não são os fundamentos do acórdão, eu vou
acompanhar o Relator.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE

VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu gostaria de indagar à Procuradoria do Estado
como se dá, na prática, o cumprimento dessa decisão judicial.
Nos termos do Regimento Interno, que permite a qualquer Juiz
indagar do advogado questões outras que não se encontram nos autos,
indago: como isso se operacionaliza?
A SENHORA ANA KARENINA (PROCURADORA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE) - Obrigada, Excelência.
O Estado, gostaria de dizer que essas implantações estão sendo
determinadas em execução no índice apurado. Exemplificativamente: se
se aplicar 10% de perda após a liquidação, o Juiz de Execução manda
implantar hoje a perda. Nós temos vários casos já de implantação em
folha, sendo pagos há anos, justamente porque não se observam essas
leis todas ao longo de dezenove anos. Daí o pedido e a preocupação do
Estado, porque o Tribunal de Justiça, sim, tem negado qualquer tipo de
compensação, mesmo em moeda.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Ou seja, determina-se a aplicação do índice em cima da remuneração
atual.
A SENHORA ANA KARENINA )PROCURADORA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE) - Atual, Excelência.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Então, é o caso de se dar provimento parcial.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não está no acórdão.
Simplesmente concluiu-se que é aplicável a lei federal e não a estadual.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - A dificuldade está
em julgar o caso concreto.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Para quê? Para ter-se o
vencimento ante a conversão. É o que está no acórdão.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - As vicissitudes
por que passa a execução do acórdão na instância a qua - porque parece
que o certo é a qua -, isso é problema que deverá ser resolvido no
incidente da execução.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Descabe raciocinar
como se houvesse percentagem passível de ser enquadrada como reajuste
ou aumento salarial. O fenômeno é de simples conversão. Em vez de terse a remuneração estampada em cruzeiro real, passou-se a ter em URV.
Em liquidação serão apuradas as diferenças.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Essa foi a tese que se assentou na ADI 2.323, em que se
disse o seguinte, e eu depois repliquei isso num Agravo no RE:
"A recomposição de 11,98% aos servidores públicos não importa
em reajuste ou aumento de vencimentos, sendo, portanto, incabíveis a
compensação e a limitação temporal, visto que o entendimento
firmado" nessa ADI à qual me referi.

Esta é a tese do Tribunal.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Exatamente!
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Agora, se nós
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não estivéssemos no âmbito de repercussão geral, estivesse num Tribunal
de Apelação reiterada, aí dá para nós analisarmos, compararmos tabela.
Agora, isso não dá para fazer na jurisdição constitucional, não.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A questão que se coloca - falando em tese, por conta da repercussão
geral - é que se determina que se paguem esses valores até o período em
que isso é incorporado à remuneração, como ocorreu.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, não há
incorporação. O que se determina é que se retorne ao estágio anterior – de
1994 – para levantar-se a remuneração do servidor. A diferença é
consequência, simples consequência: não se trata de reajuste ou de
aumento salarial.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Nós estamos dizendo que houve um erro na conversão.
Ponto. Então, retroagimos àquele momento em que o erro se deu e que se
corrija isso. Agora, as consequências...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Como ocorreu quanto
à magistratura, presentes os 11,98% apurados. Apenas houve a satisfação
no período entre a conversão errônea e o implemento da correta.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Observem Vossas
Excelências o seguinte. O acórdão foi prudente, determinou a remessa
dessas questões para liquidação. Na liquidação, é defeso discutir de novo
a lide. Então, ninguém vai discutir essa questão da conversão.
Esses fatos posteriores são passíveis de discussão, por exemplo, na
liquidação por artigos quando se faz necessário. E, mutatis mutandis, é a
mesma coisa: não é necessário aguardar que o dano se exaura para se
apurar o quantum debeatur. É possível que, na liquidação por artigos,
comprovem-se fatos novos, leis novas que vieram. Por exemplo, é
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possível dizer-se: surgiu uma lei reestruturando a carreira num sentido
geral e que incorporou esse percentual.
Mas isso não é problema da repercussão geral.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, se
o Ministro Fux mantiver essa observação: de que, na liquidação de
sentença, se for o caso, poder-se-á apurar se uma Lei Estadual
superveniente absorveu ou não, eu concordaria integralmente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas é liquidação.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Só que, nesse caso,
nós estaremos modificando o acórdão recorrido, porque o acórdão
recorrido vedou essa prática.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não admitiu.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, o acórdão
recorrido mandou para a liquidação.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Foi expressamente,
de modo que eu me alinharia com o Ministro Fux, com essa colocação que
ele acabou de fazer.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, eu coloquei
isso no voto. Eu estou dizendo: no curso dos debates, foi dada a palavra a
uma parte, a outra não está presente, nós também não podemos fazer a
outra parte do contraditório. Então, de forma neutra, eu não estou nem
sugerindo nada, estou dizendo o que é inerente ao sistema processual:
por vezes, na liquidação, é possível deduzir fatos novos ligados ao fato-
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base que levam à apuração de um quantum debeatur que seja desejável.
O acórdão não está ...
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas o acórdão nega
expressamente essa possibilidade.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Esse caso talvez...
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Essa possibilidade.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, o acórdão
não nega a compensação.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Nega!
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Com
reajuste.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Nega a
compensação com reajuste.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas nega!
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas manda
apurar o índice e a liquidação, e, na nossa repercussão geral, nós
estabelecemos uma premissa e acrescentamos a essa premissa o seguinte:
na hora em que houver uma reestruturação geral da carreira - como
houve com a Magistratura -, aquela rubrica desaparece.
Eu acho que mais prudente do que está, a proposição do voto,
procurando cercar por todos os... O que o acórdão local estabeleceu foi
essa menção que o Ministro Barroso se referiu, quer dizer, pode não ser
11,98%, pode ser um outro valor, um outro percentual, aí vai para a
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liquidação.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - E, na linha
de observação do Ministro Gilmar e do Ministro Teori, quer dizer, se nós
dissermos reestruturação, eu acho que nós podemos negar provimento; se
for para dizer no caso de reajuste, aí tem que dar provimento parcial,
porque o acórdão expressamente exclui o reajuste. Mas nós não estamos
dando no caso de reajuste, só no caso de reestruturação, nos termos do
voto do Ministro Fux.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Isso tudo são
questões terminológicas, cujo conteúdo não está definido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E o que pretende o
Estado – está com todas as letras, à folha 129 – é a compensação,
considerados os reajustes futuros. Vou ler:
"(...) denegou a compensação das perdas salariais
porventura havidas por ocasião da conversão de moeda de
cruzeiros reais para URV, com os reajustes remuneratórios
posteriores (...)."

Tem-se coisas diversas, heterogêneas.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - E eu vou
mencionar no voto que quando houver reestruturação da remuneração,
que isso tiver incluído, como ocorreu - eu estou até citando o exemplo da
Magistratura -, isso vai cessar.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O ministro relator
explicita bem...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Claro! Imagina se
o Supremo vai mandar incorporar ad aeternum.
6
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – ... que, se surgiu uma
nova realidade remuneratória decorrente da reestruturação da carreira,
evidentemente, sobrepõe-se àqueles vencimentos resultantes da
conversão.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Se isso aí não for
esclarecido, tal como está no voto, amanhã ou depois, não foi incorporado
como vantagem pessoal, VPNI, ele pode até superar o teto.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Ministro Fux, ocorre
que o acórdão recorrido, do modo como ele está colocado, impede até
mesmo em caso de estruturação de carreira, ele impede em qualquer
hipótese.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Exatamente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Bom, mas não é
essa a tese firmada na repercussão geral. Se o acórdão diz isso, nós não
estamos dizendo isso.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Pois é, Ministro Fux,
mas então a questão é saber se dá...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Agasalhar a teoria do
Estado, quanto à compensação com reajustes, a implicarem simples
reposição do poder aquisitivo da moeda, é ferir de morte o princípio da
irredutibilidade de vencimentos.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, eu acho que é uma questão de terminologia. A essência do
voto, e a ratio essendi do que se decidiu, alcança as finalidades que nós
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pretendemos, e que o Estado também pretende. Até um determinado
momento, não poderia ter feito a conversão, o Estado fez a conversão
irregularmente; disso, decorreu uma diferença que o contador vai apurar.
A parte tinha razão e, por esse motivo, a sentença foi reformada, e o
Estado recorreu, e nós queremos manter o acórdão. A solução é negar
provimento para manter o acórdão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Dois integrantes do
Plenário mataram a saudade da época de atuação na Justiça do Trabalho –
eu próprio e a ministra Rosa Weber.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Ah, sim, que
bom!
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Mas, de qualquer
forma, parece-me também que o acórdão resolveu em função da própria
limitação do pedido, porque o pedido já fixava um termo ad quem, até a
definitiva incorporação - acho que foi o Ministro Teori que fez a leitura do
próprio pedido. Por isso que eu tenho dificuldade.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Do próprio pedido, o
próprio pedido não refere isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas o nosso
acórdão ele é mais cauteloso, porque o nosso acórdão não pode ficar
adstrito ao pedido, porque é repercussão geral.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Eu acompanho o voto
de Vossa Excelência, por isso fiz essa leitura: o acórdão decidiu a partir do
pedido deduzido que foi aquele com o termo ad quem.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Isso que eu disse:
se nós estivéssemos julgando uma apelação, aí dava para pegar planilha,
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fazer cálculo, mas nós estamos numa repercussão geral, que transcende
aos interesses das partes em conflito.
Então, eu tenho impressão de que essas cautelas...
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu vou pedir vênia, em parte, ao Relator para dar
provimento parcial, excluindo da vedação imposta pelo acórdão
recorrido a impossibilidade da incorporação às novas remunerações. Eu
mantenho apenas a exclusão em relação ao 37, X, da Constituição, que
trata da recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda. Essa
recomposição pela perda do poder aquisitivo da moeda, evidentemente, é
para assegurar a irredutibilidade do vencimento em relação à corrosão
inflacionária. Então, eu dou parcial provimento para afastar a vedação do
acórdão recorrido em relação à referida compensação, mantendo, todavia,
a vedação no que concerne à eventual compensação, ou à eventual
absorção, em relação à revisão geral do art. 37, X.
É como voto.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, eu
também vou pedir vênia ao Ministro-Relator, embora, do seu voto, se
possa extrair, parece-me, que haveria a vedação da compensação só em
relação à reestruturação.
Entretanto, como o acórdão recorrido é taxativo quanto a esse ponto
do impedimento geral, parece-me que essa parte teria de ser alterada para
afastar essa vedação de forma taxativa, porque a lei é nacional - e quanto
a isso estou de acordo; a lei, sendo nacional, o Estado não pode intervir
nessa matéria - estou plenamente de acordo com o belíssimo voto do
Ministro-Relator. Entretanto, na parte final do acórdão, no que afasta a
possibilidade, mesmo mandando para a liquidação, parece-me que a
clareza do nosso julgado teria de enfrentar essa questão. E, como eu estou
seguindo exatamente a orientação nesse sentido, eu peço vênia ao
Ministro-Relator apenas nessa parte para acompanhar a divergência,
portanto, dando provimento parcial nesta pequena extensão, em que
afasta a possibilidade. Eu acho ser possível, nessa liquidação, que seja
compensado por eventuais alterações, fora essas que o Ministro-Relator já
expressamente afastou.
*****
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VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, eu
também já tinha mencionado que subsiste, sobretudo em razão de
estarmos lidando com repercussão geral, esse estado de perplexidade,
uma vez que, como foi lido pela Ministra Rosa, e já agora repetido, o
Tribunal claramente diz que, no tocante à compensação requerida, a ser
realizada em virtude de aumento salarial concedido aos servidores
estaduais, entende-se que tal pleito não merece acatamento. E ainda diz
mais, e a gente sabe das circunstâncias da ADI nº 2.323, que sequer foi
julgada; acho que só houve julgamento da liminar, nunca houve o próprio
julgamento de mérito.
Esclareço, por oportuno, que em casos outros vinha decidindo pela
possibilidade da compensação com base na ADI nº 1797-PE. Entretanto,
entendo que tal compensação não mais pode ser aplicada, já que a
decisão proferida pelo STF na ADI nº 2323 afasta o entendimento da
incidência do lapso temporal a ser observado para a correção.
E vejam: o caso da ADI nº 2.323 é aquela tal resolução do STJ e,
portanto, tinha uma situação peculiar: afasta o entendimento da
incidência do lapso temporal a ser observado para a correção, não
determinando qualquer tipo de compensação com aumento salarial
futuro, por serem matérias distintas.
Quer dizer, veja que o acórdão veda qualquer possibilidade de se
fazer esse ajuste.
Além do mais, a existência de reajuste salarial posterior à conversão
da moeda não corrige o erro ocorrido na aplicação dos critérios de
conversão, conforme entendimento adotado pelo Supremo.
Então, parece-me, como já tinha sido ressaltado agora pelo Ministro
Teori Zavascki, que exatamente por esse fato da vedação de
compensação, o que gera na execução – e isso tem importância; quer
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dizer, o entendimento que o Tribunal está adotando é de permanência
desse quantum de forma contínua, de forma a eternizar, o que me parece
um contrassenso no sistema.
A mim me parece que a solução adequada, a despeito de se buscar
uma outra técnica, há de ser, sim, a do provimento parcial, para assentar
a incompatibilidade dessa orientação com aquilo que, de fato, vem sendo
assentado a partir da mudança de um paradigma ou de um modelo
monetário.
Então, reconhecendo, como fez o Relator, que a lei agiu ultra vires ao
não executar aquilo que fora preconizado na lei federal, eu também
entendo aqui cabível – tal como agora destacado pelo Ministro Toffoli e
pela Ministra Cármen Lúcia – o provimento parcial do recurso.
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RETIFICAÇÃO DE VOTO
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente, o
meu voto coincide, no seu conteúdo, com os votos que estão dando
parcial provimento. Embora tenha, na conclusão, acompanhado o relator,
o fiz contra essa outra fundamentação, de modo que, talvez, seja mais
adequado me alinhar pelo parcial provimento. Proponho, portanto, que o
meu voto seja de parcial provimento.
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DEBATE
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Presidente, eu
tenho a impressão que nós estamos falando a mesma coisa e, apesar da
contrariedade, todos têm razão pelo seguinte - no item cinco da minha
Ementa, eu digo assim: O término da incorporação na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma
reestruturação remuneratória, porquanto não há direito a percepção ad
aeternum de parcela de remuneração para o servidor público.
Está dito no meu voto. Foi o que eu li. Agora, isso é uma maneira
de...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Vossa Excelência, então, não se animaria a dar
provimento parcial para que isso ficasse bem esclarecido?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu li o meu voto.
O
SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Pois não.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Neguei
provimento, porque entendi que o acórdão estava correto no caso
concreto. E a tese que nós iríamos fixar era a tese da conversão pura e
simples.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É que a leitura do
acórdão pode conduzir ao afastamento da reestruturação, das
consequências da reestruturação.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, no meu
voto, não.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas Vossa Excelência
explicita esse ponto.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) – Explicito.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Há um trecho do memorial da AGU que me parece
muito ilustrativo, mas que ressalta exatamente essa concordância que o
Plenário tem em termos da tese, enfim, geral que nos estamos adotando.
A AGU diz o seguinte:
A atualização decorrente do erro no cálculo de conversão da URV,
deve incidir apenas uma vez sobre o vencimento dos servidores...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Com ela surgiu uma
realidade remuneratória projetada no tempo.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - ...que fazem jus, de sorte a recuperar o valor nominal.
Isso não importa, todavia, em direito a incorporação permanente do
resíduo de 11,98% ou de outro, eventualmente, apurado em liquidação de
sentença, pois tal circunstância implicaria aumento ilimitado e indevido
dos vencimentos do servidor no decorrer do tempo.
E diz mais:
Dessa forma, os reajustes supervenientes que tenham assimilado a
defasagem ocasionada pelo equívoco da conversão dos vencimentos
devem ser objeto de compensação, no tocante ao índice de 11,98%, sob
pena de pagamento em duplicidade pelo Poder Público e de
enriquecimento sem causa por parte do servidor.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É que esse índice

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4728880.

Supremo Tribunal Federal
Debate

Inteiro Teor do Acórdão - Página 80 de 90

RE 561836 / RN
ia ser podado em algum momento.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois é, isso me parece que esclarece bem e nós estamos
de acordo com relação a isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Agora, Ministro
Lewandowski, aceitando a ponderação de Vossa Excelência, como no
meu voto há explicitamente essa afirmação, mas eu não fiz essa leitura
mais preocupada com a extensão do acórdão recorrido, eu, mantidas
essas premissas, acho que, se a Corte, no seu todo - tem de computar os
votos -, entender que na parte dispositiva deve-se dar provimento
parcial... É o que está no meu voto.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Porque, no
conteúdo, combinamos.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
acho que a questão terminológica é o menos importante. Acho que
podemos perfeitamente dizer que se está dando provimento parcial.
A questão central é estabelecer o que que pode ser compensado,
porque, senão, vamos transferir o problema para a execução.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, não. Aí
coloco aqui, Ministro Barroso: o término da incorporação na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma
reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção, ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Estamos há dezenove
anos, e eles estão com os penduricalhos.
O

SENHOR

MINISTRO

RICARDO

LEWANDOWSKI
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(PRESIDENTE) - É exatamente isso.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Se todos
estiverem de acordo com essa proposição, tanto faz provimento.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro, porque, se
não for assim... Proposição, não, este é o voto.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Pode ser
provimento parcial.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Exatamente. Sabe por que estou propondo que,
eventualmente, o Relator reajuste? Porque estou vendo que teremos uma
divisão: parte dará provimento parcial, e parte dará provimento integral,
ou negará provimento.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Vossa Excelência
está dizendo é o seguinte: que todos nós temos razão.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas o fundamento é
o mesmo.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - O
importante é a substância. Se a substância é essa, estamos de acordo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Está todo mundo
certo. Estamos falando a mesma coisa.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - E estamos com entendimento absolutamente
uniformizado. Como o nosso entendimento é o mesmo, e mais a
conclusão do voto, a parte dispositiva vai se dispersar, isso pode
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eventualmente sinalizar no sentido, enfim, diverso daquilo que estamos
querendo. Se Vossa Excelência reajustar, e todos os Colegas derem
provimento parcial, a tese central fica mantida.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não tenho
nenhuma...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Estou de
acordo com a proposta de Vossa Excelência.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Senhor Presidente,
apenas duas palavras.
Em que pese à duração dos debates, estamos de acordo. Estamos há
uma hora e meia a discutir essa matéria. De início – apenas para que fique
no acórdão –, não cabe confundir coisas heterogêneas. Um instituto é o da
conversão, tal como previsto na lei federal. Outro é o do reajuste dos
vencimentos, reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, bem como
o do aumento dos vencimentos. Não há como compensar coisas
heterogêneas.
Encontrado à época, 1994, o patamar de vencimentos, ocorrida
posteriormente – como consignou o relator – a reestruturação da carreira,
surgindo novos valores absolutos, prevalecerá o que constante dessa
reestruturação. Não se cogita do direito a percentagem que pudesse ser
paga mediante rubrica própria. Não é isso. Estamos a versar – repito – a
conversão do cruzeiro real em URV.
Agora, o que pleiteia o Estado? Pede não só que se considere o que
resultante da reestruturação da carreira, como também reajustes, revelada
uma pérola no tocante a esses reajustes:
"(...) determinando-se a imperiosa observância da
compensação das eventuais perdas havidas por ocasião da
conversão salarial para URV" – admite que a lei estadual se
mostrou inconstitucional, tendo-se que declarar, no ponto, a
inconstitucionalidade da lei estadual – "com os aumentos
remuneratórios" – aumento gênero, pegando também a
reposição do poder aquisitivo e, portanto, o reajuste –
"posteriores à referida conversão, além da aplicação da Lei
8.880/94, ainda que resulte em decesso remuneratório aos
recorridos (...)".

Nessa última explicitação é que está a pérola: "… ainda que resulte
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em decesso...", ou seja, o Estado quer dar com uma das mãos e retirar com
a outra.
Presidente, com o reajuste do voto pelo relator, há consenso no
Plenário. Provemos o recurso parcialmente para se considerar – se for o
caso, porque não sei se houve reestruturação – em liquidação, esta última.
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ADITAMENTO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Presidente, no
meu modo de ver, estava tudo bem fechado. As frestas estavam fechadas.
Mas, de toda maneira, nada que não prejudica esse excesso, para não
usarmos a máxima latina.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4728881.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 86 de 90

26/09/2013

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE

VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, eu já
estava a pensar nas reclamações, porque, na verdade, como disse o
Ministro Marco Aurélio, todos nós estamos pensando a mesma coisa.
Algo, uma coisa é um reajuste salarial, outra coisa é atribuição por uma
lei posterior de um novo padrão remuneratório.
E, parece-me que toda a tese, tão enfatizada da tribuna, resulta de
algum, com todo o respeito, absurdo, que esteja sendo considerado, ou
feito, na execução, no sentido de manter um percentual "x" incidente ad
eternum, que não existe.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Isso não existe.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Exatamente.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Não existe. São coisas
diversas.
Então, o meu reajuste seria para acompanhar o primeiro voto do
Ministro Teori. Eu não conheço, porque não é o que está sendo discutido
aqui, em que se fez um pedido com um termo final certo.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Ministra Rosa Weber,
Vossa Excelência me permite?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Mas, de qualquer sorte,
para não complicar e não acharem que estou divergindo daquilo a que
todos nós convergimos, altero também.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5218903.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 87 de 90

RE 561836 / RN
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Isso, pois não, a bem da harmonia ...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - É que o Tribunal de
Justiça não esclareceu o que afastado em termos de compensação. Tem-se
recurso a alcançar não só o resultante da reestruturação, ou seja, a nova
realidade remuneratória, como também os reajustes.
O relator, então, concordou em prover, para não se dar a
compensação, mas se houver surgido novo padrão de vencimentos
decorrente de reestruturação da carreira, evidentemente, não se
continuará com a diferença que seria fruto da conversão errônea do
cruzeiro real em URV.
Está bem explicitado.

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5218903.
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26/09/2013

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836 RIO GRANDE DO NORTE

VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Acho que chegamos a uma conclusão muito evidente,
que vai dispensar embargos declaratórios, reclamações, tudo mais.
Acompanho, também, o Relator nesse reajuste, incorporando todas
as manifestações que foram feitas para esclarecer bem a matéria, e
também dou provimento parcial.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4609150.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 561.836
PROCED. : RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
RECTE.(S) : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RECDO.(A/S) : MARIA LUZINETE MARINHO
ADV.(A/S) : WALDEIR DANTAS E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : SINJUSC - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA.
ADV.(A/S) : PEDRO MAURÍCIO PITA MACHADO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : SINDIFERN - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADV.(A/S) : FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLANDA E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - APIPREM
ADV.(A/S) : RAFAEL JONATAN MARCATTO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO - ANAMATRA
ADV.(A/S) : ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - CONAMP
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
INTDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - APMP
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DA BAHIA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA
ADV.(A/S) : MARCONI DE SOUZA REIS
AM. CURIAE. : APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA
ADV.(A/S) : RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA
BAHIA - AFPEB
ADV.(A/S) : CESAR AUGUSTO PRISCO PARAISO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO
INSTITUTO DE ZOOTECNIA - AFIZ
ADV.(A/S) : KLEBER CURCIOL
Decisão: Retirado de pauta ante a aposentadoria do
Ministro Eros Grau (Relator). Ausente, licenciado, o

Senhor
Senhor

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Ministro Joaquim Barbosa. Presidência
Peluso. Plenário, 04.08.2010.

do

Senhor

Ministro

Cezar

Decisão: Após o relatório e as sustentações orais da Dra. Ana
Karenina de Figueiredo Ferreira Stábile, Procuradora do Estado,
pelo recorrente; do Dr. Thiago Luís Sombra, Procurador do Estado,
pelo amicus curiae Estado de São Paulo; do Dr. Alberto Pavie
Ribeiro, pelo amicus curiae Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho; do Dr. Pedro Maurício Pita Machado, pelo
amicus curiae Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de
Santa Catarina – SINJUSC, e do Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros, Procurador-Geral da República, pelo Ministério Público
Federal, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o
Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), em participação no Global
Constitutionalism Seminar, na Yale Law School, nos Estados Unidos
da América. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski (VicePresidente, no exercício da Presidência). Plenário, 25.09.2013.
Decisão:
Prosseguindo
no
julgamento,
o
Tribunal,
por
unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu parcial
provimento ao recurso extraordinário e declarou incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do
Estado do Rio Grande do Norte. Votou o Ministro Ricardo
Lewandowski, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Ausente
na declaração de inconstitucionalidade o Ministro Dias Toffoli.
Ausentes,
justificadamente,
o
Ministro
Joaquim
Barbosa
(Presidente), em participação no Global Constitutionalism Seminar,
na Yale Law School, nos Estados Unidos da América, e o Ministro
Celso de Mello. Plenário, 26.09.2013.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (VicePresidente). Presentes à sessão os Senhores Ministros Marco
Aurélio, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa
Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Acompanhamento Processual
Incluir processo ao push

RE 561836  RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Processo físico)
[Ver peças eletrônicas]

Origem:
Relator
atual
RECTE.(S)
PROC.
(A/S)(ES)
RECDO.
(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.
(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.
(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.
(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.
(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.
(A/S)
ADV.(A/S)
AM.
CURIAE.
PROC.
(A/S)(ES)
INTDO.
(A/S)
ADV.(A/S)
AM.
CURIAE.
ADV.(A/S)
AM.
CURIAE.
PROC.
(A/S)(ES)
AM.
CURIAE.
ADV.(A/S)
AM.
CURIAE.
ADV.(A/S)
AM.
CURIAE.
PROC.
(A/S)(ES)
AM.
CURIAE.
ADV.(A/S)

RN  RIO GRANDE DO NORTE
MIN. LUIZ FUX
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORGERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MARIA LUZINETE MARINHO
WALDEIR DANTAS (3714/RN) E OUTRO(A/S)
SINJUSC  SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE SANTA
CATARINA.
PEDRO MAURÍCIO PITA MACHADO (DF029543/) E OUTRO(A/S)
SINDIFERN  SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLANDA (0012555/RN) E OUTRO(A/S)
ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO  APIPREM
RAFAEL JONATAN MARCATTO (141237/SP) E OUTRO(A/S)
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
ANAMATRA
ALBERTO PAVIE RIBEIRO (07077/DF, 0007077/DF) E OUTRO(A/S)
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
CONAMP
ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA (12500/DF) E OUTRO(A/S)
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORGERAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
UNIÃO
ADVOGADOGERAL DA UNIÃO
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO  APMP
MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO (PI002525/) E OUTRO(A/S)
ESTADO DA BAHIA
PROCURADORGERAL DO ESTADO DA BAHIA
ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA
MARCONI DE SOUZA REIS (26560/BA)
APLB  SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA
BAHIA
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA (12629/BA)
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORGERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA 
AFPEB
CESAR AUGUSTO PRISCO PARAISO (2935/BA) E OUTRO(A/S)
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AM.
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO
CURIAE. INSTITUTO DE ZOOTECNIA  AFIZ
ADV.(A/S) KLEBER CURCIOL (242813/SP, 242813/SP)
Andamentos

DJ/DJe Jurisprudência Deslocamentos Detalhes Petições
Órgão
Julgador

Recursos

Data

Andamento

Observação

03/08/2016

Transitado(a) em
julgado

em 12/04/2016

30/06/2016

Juntada de AR

ADVOGADOGERAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO  Com cópia da Decisão 
JS368506972BR.

22/06/2016

Juntada de AR

PROCURADORGERAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE  Com cópia da
Decisão  JS320521919BR.

07/06/2016

Expedido(a)

Carta de Intimação 1236/2016 
ADVOGADOGERAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO  Com cópia da Decisão 
JS368506972BR

01/06/2016

Comunicação
assinada

INTIMAÇÃO POSTAL 
DESPACHO/DECISÃO  SEJ

29/04/2016

Expedido(a)

Intimação 391/2016  PROCURADOR
GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE  Com cópia da Decisão 
JS320521919BR

29/04/2016

Recebimento dos
autos

UNIÃO (JOÃO BATISTA PENA NETO)  Guia
1502835/1502835

28/04/2016

Cobrada a
devolução dos
autos

Contato efetuado nessa data com Sra.
Marlúcia de Mesquita  Coordenadora, Tel.
20268551. Administrativo  1ª cobrança
realizada.

22/04/2016

Comunicação
assinada

Carta

14/04/2016

Publicação, DJE

DJE nº 69, divulgado em 13/04/2016

12/04/2016

Embargos não
conhecidos

12/04/2016

Lançamento
indevido

12/04/2016

Não conhecido(s)

12/04/2016

Despacho

Documento
Certidão de
trânsito em
julgado

Decisão
monocrática

MIN. LUIZ (Ref. à Petição STF 9.360, de 3/3/2016): "
FUX
[...] Ex positis, NÃO CONHEÇO dos
embargos de declaração interpostos pelo
Município de São Paulo , com fundamento
no artigo 21, § 1º, do RISTF."
12/04/2016  Não conhecido(s)
Justificativa: 
MIN. LUIZ
FUX

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp

( ref. à Petição STF 9.360, de 3/3/2016) :
Tratase de embargos de declaração
interpostos pelo Município de São Paulo
terceiro não admitido na qualidade de
amicus curiae por decisão de 24/9/2015
contra acórdão publicado ainda na vigência
do Código de Processo Civil de 1973, cuja
ementa transcrevo: " EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO.
CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO:
CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS
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11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO
PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA
INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO
DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM
CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO
AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO
MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA
PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ
DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE
PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR
SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DESPROVIDOS ." Os
embargos não merecem conhecimento.
Esta Corte possui entendimento pacificado
no sentido de não ser possível a
interposição de recurso por amicus curiae
admitido no feito. Sobre o tema: EMENTA
Agravo regimental no recurso
extraordinário. Insurgência oposta pelos
amici curiae admitidos nos autos.
Inadmissibilidade. Posição processual que
não lhes permite interpor recursos contra
as decisões proferidas nos processos em
que admitidos. 1. Não se conhece de
recurso interposto por amici curiae
regularmente admitidos nos autos, pois sua
posição processual não lhes confere
legitimidade para a interposição desse tipo
de insurgência. 2. Decisão atacada,
ademais, que se limitou a reproduzir a
posição pacificada nesta Suprema Corte
sobre o tema, o que foi feito por meio de
decisão monocrática, por expressa
autorização do Plenário deste Tribunal. 3.
Agravo regimental do qual não se conhece.
(RE 632.238AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Plenário, DJe de 9/8/2013). Embargos de
declaração em recurso extraordinário. 1.
Embargos de declaração opostos por
amicus curiae . Ausência de legitimidade.
Recurso não conhecido. 2. Embargos de
declaração opostos pelo recorrente.
Omissão, contradição ou obscuridade. Não
ocorrência. Ausência dos pressupostos
necessário à modulação de efeitos.
Embargos de declaração rejeitados. (RE
598.099ED, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Plenário, DJe de 18/12/2012) Com muito
mais razão, falece legitimidade recursal ao
terceiro, cujo pedido de ingresso, na
qualidade de amicus curiae , já foi
anteriormente indeferido, como ocorre no
caso. Ex positis , NÃO CONHEÇO dos
embargos de declaração interpostos pelo
Município de São Paulo , com fundamento
no artigo 21, § 1º, do RISTF.
28/03/2016

Autos
emprestados

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp

UNIÃO (JOÃO BATISTA PENA NETO)  Guia
2678/2016 (Origem: SEÇÃO DE RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS)
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28/03/2016

Juntada do
mandado de
intimação
devidamente
cumprido  AGU

Do AGU, ref. DJE de 22/02/2016

22/03/2016

Recebimento dos
autos

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
(CRISTIAN DE BRITO NUNES DA SILVA) 
Guia 1487671/1487671

03/03/2016

Petição

9360/2016  03/03/2016  Município de São
Paulo  Emb.Decl.

29/02/2016

Devolução de
mandado

Em 24/02/2016 Do AGU, ref. DJE de
22/02/2016

23/02/2016

Autos
emprestados

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
(CRISTIAN DE BRITO NUNES DA SILVA) 
Guia 1168/2016 (Origem: SEÇÃO DE
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS)

22/02/2016

Publicado acórdão,
DJE

DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 22/02/2016 
ATA Nº 14/2016. DJE nº 32, divulgado em
19/02/2016

10/02/2016

Ata de Julgamento
Publicada, DJE

ATA Nº 43, de 18/12/2015. DJE nº 23,
divulgado em 05/02/2016

01/02/2016

Juntada

da certidão de julgamento referente à
sessão do Plenário de 18.12.2015.

18/12/2015

Embargos
rejeitados

17/12/2015

Lançamento
indevido

17/12/2015

Apresentado em
mesa para
julgamento

30/09/2015

Devolução de
mandado

29/09/2015

Conclusos ao(à)
Relator(a)

29/09/2015

Publicação, DJE

DJE nº 194, divulgado em 28/09/2015

25/09/2015

Desentranhamento
de peças

Petição 47.501/2015recebida como
memorial.

24/09/2015

Indeferido

18/09/2015

Conclusos ao(à)
Relator(a)

18/09/2015

Juntada a petição
nº

17/09/2015

Petição

04/09/2015

Conclusos ao(à)
Relator(a)

Inteiro teor
do acórdão

TRIBUNAL Decisão: O Tribunal, por unanimidade e
PLENO
nos termos do voto do Relator, negou
Decisão de
provimento aos embargos de declaração.
Julgamento
Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidiu o
julgamento o Ministro Ricardo
Lewandowski. Plenário, 18.12.2015.
17/12/2015  Apresentado em mesa para
julgamento Justificativa: .
TRIBUNAL EMB.DECL. NO RECURSO
PLENO
EXTRAORDINÁRIO
(Em 30/09/2015) Do AGU, ref. ao
despacho publicado no DJE de 29/09/2015

Despacho

MIN. LUIZ Em 24/09/2015: "[...] o pedido de ingresso
FUX
no feito, na qualidade de amicus curiae ,
formulado pelo Município de São Paulo e
recebo a Petição nº 47.501/2015 como
memorial."

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp

47501/2015.47501/2015
47501/2015  17/09/2015  Município de
São Paulo  Requer ingresso como "amicus
curiae".
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04/09/2015

Juntada do
mandado de
intimação
devidamente
cumprido  AGU

Do AGU , ref. ao despacho publicado no
DJE de 31/08/2015

03/09/2015

Devolução de
mandado

(Em 02/09/2015) Do AGU , ref. ao
despacho publicado no DJE de 31/08/2015

02/09/2015

Recebimento dos
autos

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
(CRISTIAN DE BRITO NUNES DA SILVA) 
Guia 1404311/1404311

02/09/2015

Autos
emprestados

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
(CRISTIAN DE BRITO NUNES DA SILVA) 
Guia 8387/2015 (Origem: SEÇÃO DE
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS)

01/09/2015

Lançamento
indevido

01/09/2015  Autos emprestados
Justificativa: Registro indevido

01/09/2015

Recebimento dos
autos

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
(MICHAEL FARIAS DOS SANTOS)  Guia
1403713/1403713

01/09/2015

Autos
emprestados

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
(MICHAEL FARIAS DOS SANTOS)  Guia
8330/2015 (Origem: SEÇÃO DE RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS)

31/08/2015

Publicação, DJE

DJE nº 170, divulgado em 28/08/2015

27/08/2015

Juntada

Aviso nº 901GP/TCU e cópia dos autos do
Processo TC033.693/20137, em
multimídia (CD).

26/08/2015

Despacho

Em 26/08/2015: "A Presidência do Tribunal
de Contas da União, por intermédio do
Aviso nº 901GP/TCU, de 14 de agosto de
2015, encaminha a esta Suprema Corte
cópia dos autos do Processo TC
033.693/20137, em multimídia (CD), cuja
matéria de fundo relacionase com o tema
enfocado no presente feito. Ex positis ,
providencie a Secretaria do Supremo
Tribunal Federal a juntada do Aviso nº 901
GP/TCU e do mencionado CD aos autos do
presente processo."

02/07/2015

Conclusos ao(à)
Relator(a)

02/07/2015

Certidão

desentranhamento de petição.

02/07/2015

Juntada do
mandado de
intimação
devidamente
cumprido  AGU

Do AGU, ref. ao despacho publicado no DJE
de 29/06/2015

02/07/2015

Devolução de
mandado

(Em 01/07/2015) Do AGU, ref. ao
despacho publicado no DJE de 29/06/2015

29/06/2015

Publicação, DJE

DJE nº 125, divulgado em 26/06/2015

24/06/2015

Indeferido

15/06/2015

Apresentado em

Despacho

Despacho

MIN. LUIZ Em 24/06/2015: "[...] os pedidos
FUX
formulados nestes autos pelos ora
peticionários e recebo a Petição nº
29.728/2015 como memorial. Publique
se."

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp
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mesa para
julgamento
15/06/2015

Conclusos ao(à)
Relator(a)

15/06/2015

Juntada a petição
nº

29728/2015.29728/2015

15/06/2015

Juntada a petição
nº

29720/2015.29720/2015

15/06/2015

Petição

Procuração/Substabelecimento  Petição:
29728 Data: 15/06/2015 12:41:37.938
GMT03:00

15/06/2015

Petição

Amicus curiae  Petição: 29720 Data:
15/06/2015 12:20:07.176 GMT03:00

09/02/2015

Conclusos ao(à)
Relator(a)

09/02/2015

Juntada a petição
nº

06/02/2015

Petição

06/01/2015

Conclusos ao(à)
Relator(a)

02/01/2015

Juntada a petição
nº

19/12/2014

Petição

61407/2014  19/12/2014  Parecer nº
12162/2014ASJCIV/SAJ/PGR, PGR,
18/12/2014  opina pela rejeição dos
declaratórios.

19/12/2014

Recebimento dos
autos

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 
Guia 1309499/1309499

14/10/2014

Vista à PGR

14/10/2014

Certidão

13/10/2014

Juntada a petição
nº

13/10/2014

Petição

09/10/2014

Juntada a petição
nº

08/10/2014

Petição

Manifestação  Petição: 47687 Data:
08/10/2014 17:04:12.306 GMT03:00

06/10/2014

Publicação, DJE

DJE nº 194, divulgado em 03/10/2014

01/10/2014

Despacho

Em 1º/10/2014: "Em observância ao
princípio do contraditório e da ampla
defesa, dêse vista à embargada, para
que, no prazo legal, se manifeste sobre as
alegações contidas nos embargos
declaratórios interpostos pela UNIÃO [fls.
1.255/1.264]. Após, ao Ministério Público
Federal, para elaboração de parecer."

29/09/2014

Conclusos ao(à)
Relator(a)

29/09/2014

Opostos embargos
de declaração

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp

3535/2015.3535/2015
3535/2015  06/02/2015  Deborah de
Oliveira Figueiredo  Apresenta renúncia ao
mandato e requer exclusão de nome de
advogado da capa dos autos.

61407/2014.61407/2014

CERTIDÃO DE AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO
48317/2014.48317/2014
Manifestação  Petição: 48317 Data:
13/10/2014 12:25:38.687 GMT03:00
47687/2014.47687/2014

Despacho

Juntada Petição: 43997/2014
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29/09/2014

Recebimento dos
autos

UNIÃO (DELMAN SERGIO SANTIAGO
FONSECA)  Guia 1274188/1274188

22/09/2014

Petição

Manifestação  Petição: 43997 Data:
22/09/2014 17:57:38.19 GMT03:00

18/09/2014

Autos
emprestados

UNIÃO (DELMAN SERGIO SANTIAGO
FONSECA)  Guia 7281/2014 (Origem:
SEÇÃO DE RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS)

11/09/2014

Juntada a petição
nº

41314/2014.41314/2014  parecer da
PGR

10/09/2014

Juntada do
mandado de
intimação
devidamente
cumprido  AGU

Do AGU, ref. ao despacho publicado no DJE
de 30/05/2014

10/09/2014

Juntada do
mandado de
intimação
devidamente
cumprido  AGU

Do AGU, ref. DJE de 10/02/2014

09/09/2014

Petição

41314/2014  09/09/2014  Parecer nº
5212/2014  ASJCIV/SAJ, PGR, 08/09/2014
 Opina pelo desprovimento dos embargos
de declaração.

09/09/2014

Recebimento dos
autos

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 
Guia 1266125/1266125

27/08/2014

Petição

Manifestação  Petição: 38274 Data:
27/08/2014 15:31:37.468 GMT03:00

09/06/2014

Vista à PGR

09/06/2014

Certidão

CERTIDÃO DE AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO

04/06/2014

Devolução de
mandado

(Em 03/06/2014) Do AGU, ref. ao
despacho publicado no DJE de 30/05/2014

03/06/2014

Juntada a petição
nº

02/06/2014

Petição

Manifestação  Petição: 25560 Data:
02/06/2014 17:23:43.34 GMT03:00

30/05/2014

Publicação, DJE

DJE nº 104, divulgado em 29/05/2014

27/05/2014

Despacho

Em 27/05/2014: "[...] À Embargada para
que se manifeste sobre os Embargos de
Declaração interpostos pelo Estado do Rio
Grande do Norte. Após, ao Ministério
Público Federal."

24/02/2014

Conclusos ao(à)
Relator(a)

24/02/2014

Opostos embargos
de declaração

Juntada Petição: 6638/2014

21/02/2014

Recebimento dos
autos

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Guia 1197195/1197195

21/02/2014

Certidão

CERTIDÃO  PETIÇÃO ELETRÔNICA 
ASSINATURA DIGITAL

20/02/2014

Petição

Embargos de Declaração  Petição: 6638
Data: 20/02/2014 19:40:00.741 GMT
03:00

17/02/2014

Autos
emprestados

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Guia 786/2014 (Origem: SEÇÃO DE

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp

25560/2014.25560/2014

Despacho
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RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS)
13/02/2014

Devolução de
mandado

(Em 12/02/2014)Do AGU, ref. DJE de
10/02/2014

10/02/2014

Publicado acórdão,
DJE

DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 10/02/2014 
ATA Nº 6/2014. DJE nº 27, divulgado em
07/02/2014

07/10/2013

Ata de Julgamento
Publicada, DJE

ATA Nº 28, de 26/09/2013. DJE nº 197,
divulgado em 04/10/2013

04/10/2013

Ata de Julgamento
Publicada, DJE

ATA Nº 24, de 25/09/2013. DJE nº 196,
divulgado em 03/10/2013

27/09/2013

Juntada

27/09/2013

Julgado mérito de
tema com
repercussão geral

25/09/2013

Suspenso o
julgamento

19/08/2013

Conclusos ao(à)
Relator(a)

05/08/2013

Juntada do
mandado de
intimação
devidamente
cumprido  AGU

Do AGU, ref. ao despacho publicado no DJE
de 28/06/2013.

03/07/2013

Devolução de
mandado

Do AGU, ref. ao despacho publicado no DJE
de 28/06/2013.

Inteiro teor
do acórdão

TRIBUNAL NA SESSÃO DO PLENÁRIO DE 26.9.2013 
PLENO
Decisão: Prosseguindo no julgamento, o
Tribunal, por unanimidade e nos termos do
voto do Relator, deu parcial provimento ao
recurso extraordinário e declarou
incidenter tantum a inconstitucionalidade
da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do
Estado do Rio Grande do Norte. Votou o
Ministro Ricardo Lewandowski, Vice
Presidente no exercício da Presidência.
Ausente na declaração de
inconstitucionalidade o Ministro Dias Toffoli.
Ausentes, justificadamente, o Ministro
Joaquim Barbosa (Presidente), em
participação no Global Constitutionalism
Seminar, na Yale Law School, nos Estados
Unidos da América, e o Ministro Celso de
Mello. Plenário, 26.09.2013.

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp

Decisão: Após o relatório e as
sustentações orais da Dra. Ana Karenina
Decisão de
de Figueiredo Ferreira Stábile, Procuradora Julgamento
do Estado, pelo recorrente; do Dr. Thiago
Luís Sombra, Procurador do Estado, pelo
amicus curiae Estado de São Paulo; do Dr.
Alberto Pavie Ribeiro, pelo amicus curiae
Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho; do Dr. Pedro Maurício
Pita Machado, pelo amicus curiae Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário de Santa
Catarina  SINJUSC, e do Dr. Rodrigo Janot
Monteiro de Barros, ProcuradorGeral da
República, pelo Ministério Público Federal,
o julgamento foi suspenso. Ausente,
justificadamente, o Ministro Joaquim
Barbosa (Presidente), em participação no
Global Constitutionalism Seminar, na Yale
Law School, nos Estados Unidos da
América. Presidência do Ministro Ricardo
Lewandowski (VicePresidente, no exercício
da Presidência). Plenário, 25.09.2013.
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28/06/2013

Publicação, DJE

DJE nº 124, divulgado em 27/06/2013

Despacho

28/06/2013

Publicação, DJE

DJE nº 124, divulgado em 27/06/2013

Despacho

25/06/2013

Despacho

referente às PETS ns. 22.933/2013 e
24.891/2013: "A Associação dos
Funcionários Públicos e Servidores do
Instituto de Zootecnia  AFIZ e a
Associação dos Funcionários Públicos do
Estado da Bahia  AFPEB requerem
admissão no feito na qualidade de amicus
curiae. [...] 4. Admito o ingresso da
Associação dos Funcionários Públicos e
Servidores do Instituto de Zootecnia e da
Associação dos Funcionários Públicos do
Estado da Bahia no feito, na qualidade de
amicus curiae."

25/06/2013

Despacho

referente às PETS ns. 26657/2013;
27680/2013 e 29847/2013: " [...] O
Sindicato dos Servidores Públicos do Estado
de São Paulo  SISPESP e a Federação
Nacional dos Servidores do Judiciário nos
Estados  FENAJUD requerem admissão no
feito na qualidade de amicus curiae. In
casu , o feito foi liberado para julgamento
pelo Plenário e já foi, inclusive, incluído em
pauta. De acordo com a orientação desta
Corte acima transcrita, essa razão impede
o deferimento dos pedidos formulados pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Estado
de São Paulo e pela Federação Nacional
dos Servidores do Judiciário nos Estados de
ingresso como amicus curiae nos autos."

19/06/2013

Conclusos ao(à)
Relator(a)

19/06/2013

Juntada a petição
nº

18/06/2013

Petição

12/06/2013

Conclusos ao(à)
Relator(a)

12/06/2013

Juntada a petição
nº

27680/2013.27680/2013

12/06/2013

Juntada a petição
nº

26657/2013.26657/2013

10/06/2013

Petição

Amicus curiae  Petição: 27680 Data:
10/06/2013 12:26:07.873 GMT03:00

03/06/2013

Petição

Amicus curiae  Petição: 26657 Data:
03/06/2013 20:27:09.765 GMT03:00

31/05/2013

Juntada do
mandado de
intimação
devidamente
cumprido  AGU

UNIÃO/AGU  Referente à Pauta n.
19/2013  Plenário.

31/05/2013

Devolução de
mandado

DA UNIÃO, NA PESSOA DO AGU REF. À
PAUTA Nº 19/2013

31/05/2013

Pauta publicada no
DJE  Plenário

PAUTA Nº 19/2013. DJE nº 102, divulgado
em 29/05/2013

28/05/2013

Incluase em

Pleno em 28/05/2013 16:11:43  RERG

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp

29847/2013.29847/2013
Amicus curiae  Petição: 29847 Data:
18/06/2013 17:51:39.397 GMT03:00
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pauta  minuta
extraída
28/05/2013

Conclusos ao(à)
Relator(a)

28/05/2013

Juntada a petição
nº

27/05/2013

Juntada do
mandado de
intimação
devidamente
cumprido  AGU

Do AGU, ref. ao despacho publicado no DJE
de 16/05/2013.

24/05/2013

Petição

24891/2013  24/05/2013  ASSOCIAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO
ESTADO DA BAHIA  AFPEB  Requer
ingresso como "amicus curiae".

21/05/2013

Devolução de
mandado

(Em 20/05/2013) Do AGU, ref. ao
despacho publicado no DJE de
16/05/2013.

16/05/2013

Conclusos ao(à)
Relator(a)

16/05/2013

Juntada a petição
nº

22952/2013.22952/2013

16/05/2013

Juntada a petição
nº

22933/2013.22933/2013

16/05/2013

Publicação, DJE

DJE nº 91, divulgado em 15/05/2013

15/05/2013

Petição

22952/2013  15/05/2013  ASSOCIAÇÃO
PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
APMP  REQUER JUNTADA DE
PROCURAÇÃO E/OU SUBSTABELECIMENTO.

15/05/2013

Petição

Amicus curiae  Petição: 22933 Data:
15/05/2013 13:48:21.309 GMT03:00

14/05/2013

Juntada do
mandado de
intimação
devidamente
cumprido  AGU

Do AGU, ref. ao despacho publicado no DJE
de 06/05/2013

13/05/2013

Devolução de
mandado

(Em 10/05/2013) Do AGU, ref. ao
despacho publicado no DJE de 06/05/2013

06/05/2013

Publicação, DJE

DJE nº 83, divulgado em 03/05/2013

30/04/2013

Despacho

Referente a PET SR/STF nrs. 18.085/2013 e
19.161/2013: "O Sindicato dos
Trabalhadores em Educação do Estado da
Bahia e o Estado de São Paulo requerem
admissão no feito na qualidade de amicus
curiae . 4. Admito o ingresso do Sindicato
dos Trabalhadores em Educação do Estado
da Bahia e do Estado de São Paulo no feito,
na qualidade de amicus curiae .À
Secretaria para que proceda às anotações.
"

26/04/2013

Conclusos ao(à)
Relator(a)

26/04/2013

Juntada a petição
nº

25/04/2013

Petição

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp

24891/2013.24891/2013

Despacho

Despacho

19161/2013.19161/2013
Amicus curiae  Petição: 19161 Data:
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25/04/2013 15:31:21.747 GMT03:00
22/04/2013

Conclusos ao(à)
Relator(a)

22/04/2013

Juntada a petição
nº

19/04/2013

Despacho

Em 18/4/2013: "referente a PET SR/STF n.
65.586/2012: A Associação dos
Funcionários Públicos do Estado da Bahia
AFPEB requer sua admissão no feito na
qualidade de amicus curiae. 4. Admito o
ingresso da AFPEB no feito, na qualidade
de amicus curiae."

19/04/2013

Petição

18085/2013  19/04/2013  APLB 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA 
REQUER INGRESSO COMO "AMICUS
CURIAE".

13/02/2013

Conclusos ao(à)
Relator(a)

13/02/2013

Juntada do
mandado de
intimação
devidamente
cumprido  AGU

18/12/2012

Conclusos ao(à)
Relator(a)

18/12/2012

Juntada a petição
nº

14/12/2012

Petição

65586/2012  14/12/2012  ASSOCIAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO
ESTADO DA BAHIA  AFPEB  REQUER
INGRESSO COMO "AMICUS CURIAE".

11/12/2012

Devolução de
mandado

Do AGU, ref. ao despacho publicado no DJE
de 06/12/2012.

06/12/2012

Conclusos ao(à)
Relator(a)

06/12/2012

Publicação, DJE

05/12/2012

Conclusos ao(à)
Relator(a)

30/11/2012

Deferido

27/11/2012

Conclusos ao(à)
Relator(a)

18085/2013.18085/2013

65586/2012.65586/2012

DJE nº 239, divulgado em 05/12/2012

Despacho

MIN. LUIZ referente a PET SR/STF n. 60.199/2012 
FUX
"A Associação dos Defensores Públicos da
Bahia ADEP/BA requer sua admissão no
feito na qualidade de amicus curiae (fl.
772). 2. O Supremo Tribunal Federal tem
entendido que a presença do amicus curiae
no momento em que se julgará a questão
constitucional cuja repercussão geral fora
reconhecida não só é possível como é
desejável. 3. A pertinência do tema a ser
julgado por este Tribunal com as
atribuições institucionais da requerente
legitima a sua atuação. 4. Admito o
ingresso da Associação dos Defensores
Públicos da Bahia ADEP/BA no feito, na
qualidade de amicus curiae . À Secretaria
para que proceda às anotações. Publique
se."

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp
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27/11/2012

Juntada a petição
nº

60199/2012.60199/2012

19/11/2012

Petição

19/09/2012

Conclusos ao(à)
Relator(a)

18/09/2012

Recebimento dos
autos

17/09/2012

Autos
emprestados

17/09/2012

Juntada do
mandado de
intimação
devidamente
cumprido  AGU

11/09/2012

Devolução de
mandado

Do AGU, ref. ao despacho publicado no DJE
de 04/09/2012.

04/09/2012

Publicação, DJE

DJE nº 174, divulgado em 03/09/2012

21/08/2012

Deferido

13/08/2012

Conclusos ao(à)
Relator(a)

13/08/2012

Juntada a petição
nº

03/08/2012

Petição

Petição: 38573 Data: 03/08/2012
15:02:05.684 GMT03:00

05/06/2012

Conclusos ao(à)
Relator(a)

com parecer da PGR pelo desprovimento
do recurso.

17/05/2012

Vista à PGR

em cumprimento à decisão exarada em
20.04.2012.

11/05/2012

Recebimento dos
autos

04/05/2012

Autos
emprestados

03/05/2012

Juntada do
mandado de
intimação
devidamente
cumprido  AGU

02/05/2012

Devolução de
mandado

Do AGU, ref. ao despacho publicado no DJE
de 25/04/2012.

25/04/2012

Recebimento dos
autos

Recebidos às 14:51.

25/04/2012

Autos
emprestados

Autos emprestados para o senhor Pedro
Henrique Cardim Barros, portador do CPF
nº 013.154.92199 ás 14:10 para copia.

25/04/2012

Publicação, DJE

DJE nº 80, divulgado em 24/04/2012

Petição: 60199 Data: 19/11/2012
18:42:50.720 GMT02:00

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  Guia =
10612 / 2012 

Despacho

MIN. LUIZ "(...) Admito o ingresso do Estado da Bahia
FUX
no feito, na qualidade de amicus curiae
(...)"

38573/2012.38573/2012

ADVOCACIAGERAL DA UNIÃO  Guia =
4152 / 2012 

Decisão
Monocrática
23/04/2012

Deferido

17/04/2012

Conclusos ao(à)

MIN. LUIZ Decisão de 20/04/2012  Admito o ingresso
FUX
da União no feito, na qualidade de terceiro
interessado, bem como o ingresso da
Associação Piauiense do Ministério Público
 APMP, na qualidade de amicus curiae.

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp
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Relator(a)
17/04/2012

Juntada a petição
nº

15342/2012.15342/2012

27/03/2012

Petição

03/02/2012

Conclusos ao(à)
Relator(a)

03/02/2012

Juntada a petição
nº

22/12/2011

Petição

06/10/2011

Recebimento dos
autos

04/10/2011

Autos
emprestados

MARIA DE FÁTIMA MESQUITA DE ARAÚJO
 Guia = 9478 / 2011 

30/09/2011

Publicação, DJE

DJE nº 188, divulgado em 29/09/2011

15342/2012  27/03/2012  ASSOCIAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO
ESTADO DA BAHIAAFPEB, 19/3/2012 
REQUER PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO
DO PROCESSO.

94549/2011.94549/2011
Petição: 94549 Data: 22/12/2011
17:23:54.984 GMT02:00

Despacho
29/09/2011

Certidão

de reautuação.

27/09/2011

Deferido

15/09/2011

Conclusos ao(à)
Relator(a)

15/09/2011

Juntada a petição
nº

05/09/2011

Petição

17/05/2011

Conclusos ao(à)
Relator(a)

17/05/2011

Juntada a petição
nº

25802/2011.25802/2011

17/05/2011

Juntada a petição
nº

21526/2011.21526/2011

17/05/2011

Certidão

que até a presente data não foi recebido o
original da petição protocolozada sob o
número 21526/2011. Em 22/04/2011.

10/05/2011

Petição

25802/2011  09/05/2011  ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE  APRESENTA
MANIFESTAÇÃO.

14/04/2011

Petição

21526/2011  13/04/2011  (Via Fax)
GRUPO DE APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO
ESTADO DA BAHIA  APRESENTA
MANIFESTAÇÃO.

11/04/2011

Conclusos ao(à)
Relator(a)

11/04/2011

Juntada a petição
nº

06/04/2011

Petição

MIN. LUIZ Despacho de 23/09/2011  Referente à
FUX
petição n. 72.960/2011.

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp

72960/2011.72960/2011
72960/2011  05/09/2011  MUNICÍPIO DE
BELO HORIZONTE  REQUER INGRESSO
COMO "AMICUS CURIAE".

17791/2011.17791/2011
17791/2011  29/03/2011  OFÍCIO
TST.GP.SEGP Nº 215/2010, TST, 3/12/2010
 ENCAMINHA OFÍCIO Nº 1119 GM/MTE
EM QUE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
REQUER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
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17/03/2011

Conclusos ao(à)
Relator(a)

03/03/2011

Substituição do
Relator, art. 38 do
RISTF

01/03/2011

Juntada a petição
nº

44131/2010.44131/2010

01/03/2011

Juntada a petição
nº

41345/2010.41345/2010

18/08/2010

Ata de Julgamento
Publicada, DJE

ATA Nº 22, de 04/08/2010. DJE nº 152,
divulgado em 17/08/2010

13/08/2010

Petição

44131/2010  12/08/2010  A UNIÃO 
REQUER SEU INGRESSO NO FEITO COMO
TERCEIRO INTERESSADO.

05/08/2010

Juntada

Certidão de retirada de pauta da sessão
plenária de 4/8/2010.

04/08/2010

Retirado de pauta

Decisão: Retirado de pauta ante a
aposentadoria do Senhor Ministro Eros
Grau (Relator). Ausente, licenciado, o
Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
Presidência do Senhor Ministro Cezar
Peluso. Plenário, 04.08.2010.

MIN. LUIZ FUX

02/08/2010

Petição

24/05/2010

Conclusos ao(à)
Relator(a)

24/05/2010

Juntada a petição
nº

21/05/2010

Petição

29635/2010  21/05/2010  ASSOCIAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO
ESTADO DA BAHIA  REQUER O
JULGAMENTO DO FEITO.

10/05/2010

Publicação, DJE

DJE nº 82, divulgado em 07/05/2010

Decisão de
Julgamento

41345/2010  29/07/2010  (Via Fax)
GRUPO DE SERVIDORES ATIVOS,
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
PODER EXECUTIVO DO ESTADO DA BAHIA
 APRESENTAM MANIFESTAÇÃO.

29635/2010.29635/2010.

Despacho
30/04/2010

Deferido

27/04/2010

Conclusos ao(à)
Relator(a)

27/04/2010

Juntada a petição
nº

27/04/2010

Petição

13/04/2010

Conclusos ao(à)
Relator(a)

06/04/2010

Certidão

08/03/2010

Deferido

MIN.
EROS
GRAU

Decisão de 29/04/2010  Admito o ingresso
da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público  CONAMP no feito, na
qualidade de amicus curiae.

24088/2010.24088/2010
24088/2010  27/04/2010  ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO  CONAMP 
REQUER INGRESSO COMO "AMICUS
CURIAE".

De reautuação em cumprimento à decisão
de 24/03/2010 (fl. 618).
MIN.
EROS
GRAU

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp

Decisão de 24/03/2010  Referente à
Petição n. 4136/2010. Admito o ingresso da
Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho  ANAMATRA no feito,
na qualidade de "amicus curiae".
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11/02/2010

Conclusos ao(à)
Relator(a)

10/02/2010

Juntada a petição
nº

03/02/2010

Petição

02/12/2009

Conclusos ao(à)
Relator(a)

02/12/2009

Juntada a petição
nº

01/12/2009

Petição

139525/2009  01/12/2009  ASSOCIAÇÃO
DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
APIPREM  MANIFESTA INTERESSE EM
PRODUZIR SUSTENTAÇÃO ORAL.

23/10/2009

Pauta publicada no
DJE  Plenário

PAUTA Nº 41/2009. DJE nº 200, divulgado
em 22/10/2009

20/10/2009

Incluase em
pauta  minuta
extraída

Pleno Em 20/10/2009 15:36:43

13/10/2009

Publicação, DJE

DJE nº 192, divulgado em 09/10/2009

4136/2010.4136/10.
4136/2010  03/02/2010  ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO  REQUER
INGRESSO COMO "AMICUS CURIAE".

139525/2009.139525/2009

Despacho
06/10/2009

Conclusos ao(à)
Relator(a)

06/10/2009

Certidão

Certifico que reautuei o presente processo
para incluir a Associação dos Pensionistas
do Instituto de Previdência Municipal de
São Paulo  APIPREM, como interessada.

06/10/2009

Lançamento
indevido

06/10/2009  Conclusos ao(à) Relator(a)

06/10/2009

Conclusos ao(à)
Relator(a)

06/10/2009

Juntada

Pet. 119916/2009.

06/10/2009

Juntada

Pet. 116143/2009.

30/09/2009

Deferido

25/09/2009

Petição

119916/2009, de 25/09/2009  ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE  REQUER
JUNTADA DE DOCUMENTOS, SUSPENSÃO
DO PROCESSO.

17/09/2009

Petição

116143/2009, de 17/09/2009  MARIA
LUZINETE MARINHO  REQUER JUNTADA
DE SUBSTABELECIMENTO.

28/07/2009

Conclusos ao(à)
Relator(a)

28/07/2009

Juntada

da petição nº 92202/2009

24/07/2009

Petição

92202/2009, de 24/07/2009  ASSOCIAÇÃO
DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
APIPREM  REQUER INGRESSO COMO
"AMICUS CURIAE".

MIN.
EROS
GRAU

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp

Decisão de 24/03/2010  Referente à
petição n. 92.202/2009.
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30/06/2009

Conclusos ao(à)
Relator(a)

05/06/2009

Publicação, DJE

DJE nº 104, divulgado em 04/06/2009
Despacho

29/05/2009

Certidão

de erro de numeração.

29/05/2009

Certidão

de reautuação em cumprimento à decisão
exarada em 19/05/2009.

26/05/2009

Deferido

13/05/2009

Conclusos ao(à)
Relator(a)

13/05/2009

Juntada

de Pet. nº 53042/2009.

13/05/2009

Juntada

de Pet. nº 51795/2009.

13/05/2009

Juntada

de Pet. nº 50193/2009.

08/05/2009

Petição

53042/2009, de 08/05/2009  SINDIFERN 
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
REQUER INGRESSO COMO "AMICUS
CURIAE".

06/05/2009

Petição

51795/2009, de 06/05/2009  MARIA
LUZINETE MARINHO  REQUER
PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

05/05/2009

Petição

50193/2009, de 04/05/2009  (VIA FAX)
MARIA LUZINETE MARINHO  REQUER
PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

29/04/2009

Conclusos ao(à)
Relator(a)

29/04/2009

Juntada

da petição n.º 44775/2009.

23/04/2009

Petição

44775/2009, de 23/04/2009  MARIA
LUZINETE MARINHO  REQUER JUNTADA
DE PROCURAÇÃO E/OU
SUBSTABELECIMENTO.

20/04/2009

Juntada de AR

referente à intimação de Maria Luzinete
Marinho, devidamente cumprido

03/04/2009

Juntada

da cópia da intimação via postal.

03/04/2009

Expedida
intimação via
postal

a Maria Luzinete Marinho, na pessoa do
seu Advogado Waldeir Dantas, em
Mossoró/RN.

31/03/2009

Remessa

dos autos à Seção Cartorária e de
Comunicações.

27/03/2009

Certidão

de erro de numeração: o processo contém
uma folha sem numerar entre as fls 173 
174.

09/03/2009

Publicação, DJE

DJE nº 44, divulgado em 06/03/2009

MIN.
EROS
GRAU

Decisão de 19/05/2009  Referente à
petição n. 53.042/2009. Defiro o pedido.

Despacho
27/02/2009

Certidão

De reautuação em face da decisão de fls.
320.

27/02/2009

Juntada

Petição nº 8412/2009 (fax)

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp
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25/02/2009

Despacho

Despacho de 18/02/2009  Manifestese a
recorrida sobre os cálculos apresentados
na petição protocolada sob o n.
53.079/2008.

25/02/2009

Despacho

Despacho de 18/02/2009  Admito o
ingresso do Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário de Santa Catarina no feito,
na qualidade de amicus curiae.

04/02/2009

Petição

8412/2009, de 03/02/2009  (VIA FAX)
AMADETTE ALVES  APRESENTA
MANIFESTAÇÃO.

22/01/2009

Conclusos ao(à)
Relator(a)

22/01/2009

Juntada

pet 3747/09

19/01/2009

Petição

3747/2009, de 19/01/2009  WALMYR
MANOEL LEMOS  REQUER PRIORIDADE
NA/NO TRAMITAÇÃO/JULGAMENTO DO
PROCESSO.

13/01/2009

Conclusos ao(à)
Relator(a)

13/01/2009

Juntada

Pet. 177738/2008

16/12/2008

Petição

177738/2008, de 16/12/2008  SINJUSC 
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA 
REQUER INGRESSO COMO "AMICUS
CURIAE".

03/12/2008

Conclusos ao(à)
Relator(a)

03/12/2008

Juntada

pet 166186/2008

26/11/2008

Petição

166186/2008, de 25/11/2008  JEZLIA
LEITE CALISTRATO  REQUER JUNTADA DE
DOCUMENTOS E PRIORIDADE NA
TRAMITAÇÃO DO FEITO.

21/08/2008

Conclusos ao(à)
Relator(a)

21/08/2008

Juntada

Pet. 90195/2008

24/06/2008

Petição

90195/2008, de 24/06/2008  VICENTE
JOSÉ DE SOUZA  REQUER JUNTADA DE
DOCUMENTOS.

23/05/2008

Conclusos ao(à)
Relator(a)

Com parecer da PGR pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

30/04/2008

Vista à PGR

Decisão de 29/04/2008

29/04/2008

Conclusos ao(à)
Relator(a)

29/04/2008

Certidão

até a presente data, não foi interposto
recurso de qualquer espécie ao v. acórdão
de fl. 147.

29/04/2008

Juntada

pet. 53079/2008

24/04/2008

Autos devolvidos

17/04/2008

Petição

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp

53079/2008, de 17/04/2008  ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE  REQUER A
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
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17/03/2008

Autos
emprestados

ELOÍSA BEZERRA GUERREIRO  Guia =
1236 / 2008 

14/03/2008

Publicação, DJE

DJE nº 47, divulgado em 13/03/2008
Despacho

12/03/2008

Petição

34231/2008, de 12/03/2008 
LINDOCASTRO NOGUEIRA DE MORAIS 
APRESENTA AUTORIZAÇÃO.

06/03/2008

Juntada

pet. nº 21569/2008

29/02/2008

Despacho

Despacho de 26/02/2008  Defiro o pedido
de vista pelo prazo requerido.

22/02/2008

Publicado acórdão,
DJE

DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 22/02/2008ATA
Nº 2, de 19/02/2008  DJE nº 31, divulgado
em 21/02/2008

20/02/2008

Petição

21569/2008, de 20/02/2008  ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE  REQUER VISTA
DOS AUTOS.

12/12/2007

Decisão pela
existência de
repercussão geral

04/09/2007

CONCLUSOS AO
RELATOR

03/09/2007

DISTRIBUIDO

03/09/2007

AUTUADO

31/08/2007

PROTOCOLADO

PLENÁRIO Decisão: O Tribunal reconheceu a
VIRTUAL existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada, vencidos os
ministros Cezar Peluso e Joaquim
Barbosa.

MIN. EROS GRAU

Praça dos Três Poderes  Brasília  DF  CEP 70175900 Telefone: 55.61.3217.3000
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008443-71.2013.827.0000
RECORRENTES
SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
ESTADO DO TOCANTINS e SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES
FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS

DECISÃO
Trata-se
de
RECURSO
ESPECIAL
e
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, interpostos em face do Acórdão proferido por esta corte
tocantinense, cuja ementa possui o seguinte teor:
APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. LEI Nº 8.880, DE
1994. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que
as diferenças remuneratórias decorrentes da errônea conversão dos
proventos dos servidores em URV, embora não possam ser
compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas à data da
implementação da nova lei que reestrutura e institui um novo regime
jurídico remuneratório.
Conquanto a conversão da URV tenha ocasionado perda nos
vencimentos dos servidores, há de se estabelecer um termo final para o
seu pagamento, situação ocorrida em 1º de maio de 2001, data de início
de vigência da Lei Estadual nº 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio
como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco,
reestruturando a carreira e fixando novos padrões remuneratórios.
Encontra-se prescrita a cobrança das pretensões referentes às perdas
salariais decorrentes da conversão dos vencimentos dos servidores de
cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), em razão de a ação ter
sido proposta somente em 5/11/2008, ou seja, mais de cinco anos após
o início da data de vigência Lei Estadual no 1.208, de 2001 (1º de maio
de 2001).

Esse acórdão foi integrado pelo julgamento de subsequentes
embargos de declaração, que restaram parcialmente acolhidos, consoante a
seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE
VENCIMENTOS. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA. 1. Inexistem vícios no acórdão recorrido quando o Tribunal
pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos,
1
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assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, ao
consignar que a Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio
como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco do Estado do
Tocantins, reestruturou a carreira e fixou novos padrões
remuneratórios, constituindo-se tal lei no termo a quo para o início do
prazo prescricional do direito à recomposição das hipotéticas perdas
ocorridas pela conversão da URV. OMISSÃO. EVENTUAL DEFASAGEM.
NÃO SUPRIDA PELA LEI ESTADUAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. 3. Deve o julgado ser
complementado para adequar-se ao posicionamento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
56183-6/RN no sentido de determinar que eventuais defasagens não
recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001 sejam apuradas em
liquidação de sentença, a fim de alcançar o percentual de 11,98%.

Antes de ser analisada a admissibilidade do Recurso Especial, foi
determinado o sobrestamento do feito, isso porque o seu andamento foi suspenso
em razão do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da Repercussão
Geral da matéria relativa à URV, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN.
Pois bem, de acordo com a certidão anexada pela NURER, o
processo paradigma relacionado a estes autos foi julgado pelo Supremo Tribunal
Federal, com trânsito em julgado da decisão em 03/08/2016, ficando a ementa
assim redigida:
“EMENTA: 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 índice decorrente do processo de
2
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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 reestruturação 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 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 n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado
do Rio Grande do Norte.”

Após o devido cotejo entre o acórdão proferido pelo STF no
leading case, e o que foi proferido nessa Corte, observo que há similaridade de
posicionamento, sendo possível ressaltar a coincidência nos seguintes pontos:
direito a recomposição da perda decorrente da URV, considerando-se a data do
efetivo pagamento; a impossibilidade de compensação das perdas decorrentes da
conversão em URV com posteriores reajustes salariais, por se tratarem de
parcelas de natureza jurídica diferente; a limitação temporal do direito à
incorporação das perdas da URV ao momento em que a carreira do servidor passa
por uma reestruturação remuneratória, com a consequente remessa das perdas
até então apuradas para a fase de liquidação de sentença.
Assim sendo, uma vez verificado que a decisão atacada pelo
Especial está em perfeita consonância com o acórdão do STF e que o tema
discutido originou repercussão geral (Tema 5), já decidido pela Suprema Corte,
falece ao Recorrente interesse recursal, motivo pelo qual deve ser negado
seguimento aos apelos constitucionais, nos termos do artigo 1.040, inciso I, Código
de Processo Civil.
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Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial e ao
Extraordinário e determino o retorno dos autos à origem.
Intimem-se e Cumpra-se.
Palmas-TO, 22 de setembro de 2016.

Desembargador RONALDO EURÍPEDES
Presidente
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RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008443-71.2013.827.0000
RECORRENTES
SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
ESTADO DO TOCANTINS e SINDIFISCAL – SINDICATO DOS AUDITORES
FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS

DECISÃO
Trata-se
de
RECURSO
ESPECIAL
e
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, interpostos em face do Acórdão proferido por esta corte
tocantinense, cuja ementa possui o seguinte teor:
APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. LEI Nº 8.880, DE
1994. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que
as diferenças remuneratórias decorrentes da errônea conversão dos
proventos dos servidores em URV, embora não possam ser
compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas à data da
implementação da nova lei que reestrutura e institui um novo regime
jurídico remuneratório.
Conquanto a conversão da URV tenha ocasionado perda nos
vencimentos dos servidores, há de se estabelecer um termo final para o
seu pagamento, situação ocorrida em 1º de maio de 2001, data de início
de vigência da Lei Estadual nº 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio
como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco,
reestruturando a carreira e fixando novos padrões remuneratórios.
Encontra-se prescrita a cobrança das pretensões referentes às perdas
salariais decorrentes da conversão dos vencimentos dos servidores de
cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), em razão de a ação ter
sido proposta somente em 5/11/2008, ou seja, mais de cinco anos após
o início da data de vigência Lei Estadual no 1.208, de 2001 (1º de maio
de 2001).

Esse acórdão foi integrado pelo julgamento de subsequentes
embargos de declaração, que restaram parcialmente acolhidos, consoante a
seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE
VENCIMENTOS. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA. 1. Inexistem vícios no acórdão recorrido quando o Tribunal
pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos,
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assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, ao
consignar que a Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio
como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco do Estado do
Tocantins, reestruturou a carreira e fixou novos padrões
remuneratórios, constituindo-se tal lei no termo a quo para o início do
prazo prescricional do direito à recomposição das hipotéticas perdas
ocorridas pela conversão da URV. OMISSÃO. EVENTUAL DEFASAGEM.
NÃO SUPRIDA PELA LEI ESTADUAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. 3. Deve o julgado ser
complementado para adequar-se ao posicionamento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
56183-6/RN no sentido de determinar que eventuais defasagens não
recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001 sejam apuradas em
liquidação de sentença, a fim de alcançar o percentual de 11,98%.

Antes de ser analisada a admissibilidade do Recurso Especial, foi
determinado o sobrestamento do feito, isso porque o seu andamento foi suspenso
em razão do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da Repercussão
Geral da matéria relativa à URV, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN.
Pois bem, de acordo com a certidão anexada pela NURER, o
processo paradigma relacionado a estes autos foi julgado pelo Supremo Tribunal
Federal, com trânsito em julgado da decisão em 03/08/2016, ficando a ementa
assim redigida:
“EMENTA: 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 índice decorrente do processo de
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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 reestruturação 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 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 n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado
do Rio Grande do Norte.”

Após o devido cotejo entre o acórdão proferido pelo STF no
leading case, e o que foi proferido nessa Corte, observo que há similaridade de
posicionamento, sendo possível ressaltar a coincidência nos seguintes pontos:
direito a recomposição da perda decorrente da URV, considerando-se a data do
efetivo pagamento; a impossibilidade de compensação das perdas decorrentes da
conversão em URV com posteriores reajustes salariais, por se tratarem de
parcelas de natureza jurídica diferente; a limitação temporal do direito à
incorporação das perdas da URV ao momento em que a carreira do servidor passa
por uma reestruturação remuneratória, com a consequente remessa das perdas
até então apuradas para a fase de liquidação de sentença.
Assim sendo, uma vez verificado que a decisão atacada pelo
Especial está em perfeita consonância com o acórdão do STF e que o tema
discutido originou repercussão geral (Tema 5), já decidido pela Suprema Corte,
falece ao Recorrente interesse recursal, motivo pelo qual deve ser negado
seguimento aos apelos constitucionais, nos termos do artigo 1.040, inciso I, Código
de Processo Civil.
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Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial e ao
Extraordinário e determino o retorno dos autos à origem.
Intimem-se e Cumpra-se.
Palmas-TO, 22 de setembro de 2016.

Desembargador RONALDO EURÍPEDES
Presidente
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Ciente da decisão do evento 166 e 167.
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DECRETO JUDICIÁRIO Nº 283, de 07 de novembro de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de
suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, § 1º, I, c/c art. 301, “a”, do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO as disposições do art. 220 do Código de Processo Civil,
RESOLVE:
Art. 1º Transferir, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para o dia 19 de dezembro
de 2016, segunda-feira, o feriado alusivo ao Dia da Justiça.
Art. 2º Ficam prorrogados para o dia 23 de janeiro de 2017 os prazos que, porventura, iniciem-se ou
encerrem-se no dia 19 de dezembro de 2016.
Art. 3º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador RONALDO EURÍPEDES
Presidente
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO TOCANTINS.

Processo nº: 5008443-71.2013.827.0000
Agravante: ESTADO DO TOCANTINS
Agravado: SINDIFISCAL - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL DO TOCANTINS

O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno,
neste ato representado nos termos dos artigos 132 da Constituição Federal, 51 da Constituição
Estadual e 1° e seguintes da Lei Complementar Estadual n°. 20/99 pela Procuradoria Geral do
Estado, situada na Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, nesta cidade de Palmas,
vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por intermédio do Procurador do Estado
que este subscreve, nos termos do art. 251 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, bem como art. 994, III c/c 1030, §2º do Novo Código de
Processo Civil, interpor
AGRAVO INTERNO
Em face da decisão monocrática do Evento n° 166, que negou seguimento ao Recurso
Especial, exortando uma conclusão sobre decisão do Supremo em Repercussão Geral de forma
absolutamente equivocada e dissociada da realidade, conforme adiante exposto.
Nestes termos, pede e espera deferimento.
Palmas-TO, 24 de janeiro de 2017.

KLÉDSON DE MOURA LIMA
Procurador do Estado
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EGRÉGIO TRIBUNAL DO ESTADO DO TOCANTINS

RAZÕES RECURSAIS

EGRÉGIO TRIBUNAL,
COLENDA CÂMARA,
ÍNCLITOS JULGADORES.

1 - DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO.
O prazo anotado no Evento nº 169 teve o seu início em 08/11/2016, tendo sido
suspenso em virtude do recesso forense normatizado pelo Decreto Judiciário nº 283, de 7 de
novembro de 2016, deste modo tem-se o termo final em 24/01/2017, sendo, portanto,
totalmente tempestivo.
2 - DA DECISÃO RECORRIDA NO AGRAVO INTERNO.
A decisão constante do Evento 166 foi proferida com base numa eventual
similitude entre o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o proferido pelo
Supremo Tribunal Federal, tendo o Douto Presidente, negado seguimento ao Recuro Especial
nos termos do artigo 1.040, I, do CPC.
O ponto de insurgência é quanto às conclusões exortadas pelo Nobre
Desembargador na interpretação contraditória daquilo que foi definido pelo Supremo Tribunal
Federal na Repercussão Geral do tema 05.
3 - DA ADEQUAÇÃO RECURSAL.
Segundo previsão constante no art. 1.030, § 2º do Novo Código de Processo
Civil “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos
termos do art. 1.021.”.
Assim fundamenta o Artigo 1.030, inciso I:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I – negar seguimento:
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a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo
Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a
recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral;

Idêntica previsão tem o Regimento Interno deste Tribunal no art. 251. Posto isto,
o presente agravo é adequado, ostentando efeito recursal regressivo para possibilitar a
retratação.
4 - RAZÕES A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
A decisão agravada argumenta que há semelhança entre o acórdão proferido pelo
STF e o julgamento do Tribunal de Justiça do Tocantins no que tange ao limitador temporal nas
causas da URV dos servidores públicos, porém deixa de aplicar a prescrição que está evidente
no caso dos autos.
Ocorre que o RESP do Estado do Tocantins versa sobre uma contradição no
acórdão verberado, cujo fundamento foi a violação ao art. 535 do CPC/73.
No RESP está assim escartado:
“A contradição existente no acórdão é patente, pois o douto julgador
assim asseverou: “ que a Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu
o subsídio como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco do
Estado do Tocantins, reestruturou a carreira e fixou novos padrões
remuneratórios, constituindo-se tal lei no termo a quo para o início do
prazo prescricional do direito à recomposição das hipotéticas perdas
ocorridas pela conversão da URV”.
Contudo, finaliza o julgado, consignando que eventuais perdas não
recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001 sejam apuradas em
liquidação de sentença, a fim de alcançar o percentual de 11,98%.
A contradição existente no julgado é evidente, e não pode prosperar,
pois foi decidido, delimitado, que a lei 1.208/2001, é o termo a quo,
para início do prazo prescricional, logo, o direito a recomposição das
perdas está prescrito, conforme consignado no acórdão lançado no
evento 38, tendo em vista que a ação foi proposta somente em
5/11/2008, ou seja, mais de cinco anos após o início da data de
vigência Lei Estadual no 1.208, de 2001 (1º de maio de 2001)”.

Ao ensejo do exposto, observa-se que a negativa de seguimento do RESP do
Estado em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 56.183-6/RN não tem
similaridade com a discussão leva a efeito ao RESP do Estado que trata da violação ao art.
535 do COC/73. Como conclusão do julgamento do mesmo foi postulado que seja fixado no
presente caso que a reestruturação financeira da carreira, a Lei que estabelece novos padrões
remuneratórios é considerada como um limitador temporal, a partir do qual tem início a
contagem do prazo de cinco anos para a prescrição do fundo de direito.
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Partindo-se desta conclusão, fixa-se estas premissas:
1)
As perdas pela conversão da URV não podem ser compensadas quando
houver reajuste ou revisão de remuneração;
2) Quando da ocorrência desta “reestruturação remuneratória”, com a substituição
do regime jurídico remuneratório e fixação de novas tabelas dissociadas das
anteriores, independentemente se esta diferença foi incorporada, produzirá o efeito
de fixar o termo final para pagamento e incorporação do percentual de recomposição
da URV, iniciando-se, daí, a contagem do prazo prescricional para cobrança de
eventuais diferenças (limitador temporal);
3) Se o novo padrão fixado em lei absorver as perdas remuneratórias advindas da
conversão da remuneração para URV, esta deixa de ser devida (inexistência do
direito vindicado);
4) Se o novo padrão implica redução da remuneração anterior (vencimento +
diferença de URV), mantém-se o pagamento da diferença de URV, mediante parcela
remuneratória denominada VPNI, até que a parcela seja absorvida por aumentos
subsequentes, em observância ao princípio constitucional da irredutibilidade dos
vencimentos1;
5) Em ambos os casos, a lei que institui o novo regime remuneratório atua como
limitador temporal, a partir do qual se inicia o prazo prescricional de cinco anos,
sendo que ultrapassado esse prazo, considera-se prescrita, na sua totalidade, a
pretensão para cobrança de eventuais diferenças.

Em contradição, o Acórdão recorrido determinou que eventuais defasagens fossem
apuradas em fase de liquidação de sentença. Ora, se a cobrança está prescrita, não há o que se
falar em apuração das perdas.
Assim, resta claro que no caso em análise reconhecer o limitador temporal é o
mesmo que reconhecer a prescrição diante de ter ultrapassado os 05 anos para a propositura da
ação, sendo que esta contradição é o objeto do RESP.
5 - DOS REQUERIMENTOS.
Diante do exposto, pleiteia-se o recebimento do presente recurso e a retratação
da decisão ora recorrida (Evento n°166), conforme permissivo no diploma processual (artigos
1021, § 2°, CPC), para admitir o Recurso Especial interposto pelo Estado do Tocantins no
evento 138, tendo em vista a diferença entre o conteúdo do RESP e as razões da inadmissão.
Caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se a remessa deste Agravo
Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e
provimento, para considerar admitido o Recurso Especial presente nos autos (Evento 138),
tendo em vista que a ação se encontra prescrita em virtude de ser o limitador temporal o marco
inicial para a contagem do prazo prescricional, porquanto não há direito à percepção da
compensação das perdas salarias consequentes da URV.
Após a admissão dos recursos excepcionais, que seja determinado o seu
rejulgamento na forma do art. 1.030, II, do CPC.
Nestes termos, pede deferimento.
1

Conforme item 6 do Acórdão proferido no RE n° 561.836, STF
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Palmas/TO, em 24 de Janeiro de 2017.

KLÉDSON DE MOURA LIMA
Procurador do Estado
OAB/TO 4111-B
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator da Apelação Cível n.º 5008443‐
71.2013.827.0000, em trâmite perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins.

Autos n.º:

5008443‐71.2013.827.0000

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS, já
qualificado, por intermédio de sua Advogada que esta subscreve, tendo tomado
conhecimento do AGRAVO INTERNO interposto nos presentes autos e constante no evento
176, vem à digna presença de Vossa Excelência para apresentar suas inclusas
CONTRA RAZÕES,
Requerendo sejam as mesmas processadas e, após a análise, seja mantida a decisão
constante no evento 166, que negou seguimento ao Recurso Especial e ao Recurso
Extraordinário manejados pelo Estado do Tocantins.
Termos em que,
Mercê Deferimento.
Palmas/TO, 3 de abril de 2017.

Flávia Gomes dos Santos
OAB/TO 2300

CONTRA RAZÕES AO AGRAVO INTERNO
Autos n.º:

5008443‐71.2013.827.0000

Agravante:

Estado do Tocantins

Procurador:

Klédson de Moura Lima

Agravado:

Sindifiscal

Advogado:

Rodrigo Coelho e Outros

ILUSTRES DESEMBARGADORES,
1. Trata‐se de Agravo Interno no qual o Estado do Tocantins busca a retratação da decisão
constante no evento 166 destes autos, para que seja admitido o Recurso Especial interposto
no evento 138, argumentando existir diferença entre o conteúdo do referido recurso e as
razões de sua inadmissão.
2. Buscando a referida retratação, o Estado do Tocantins sustenta que a decisão não possui
similaridade com a discussão lançada no Recurso Especial constante no evento 138 que, por
sua vez, trata da violação ao art. 535 do CPC/73.
3. Com efeito, o Recurso Especial, de fato, não merece seguimento, pois busca reformar o
acórdão recorrido para fins de afastar a possibilidade da parte obter em processo de
liquidação de sentença, a real abrangência da Lei n.º 1.208/01, que segundo seu próprio
texto, jamais foi responsável por incorporações decorrentes das conversões para URV.
4. Ademais, além da impossibilidade de reanálise da matéria fática, o Recurso Especial
pretende suprimir a liquidação de sentença, momento em que a parte interessada irá
debater de forma ampla a aplicabilidade da Lei n.º 1.208/01 como ferramenta de supressão
do direito ao recebimento decorrente das diferenças acima destacadas.
5. E, por fim, bem sucedida a decisão lançada no evento 166 a negar seguimento aos apelos
constitucionais, tendo o TJ‐TO verificado que a decisão atacada pelo Recurso Especial
encontra‐se em total consonância com o posicionamento externado pelo STF em sede de
repercussão geral (Tema 5).

6. Nesses termos, resta patente que o Agravo Interno ora analisado possui caráter
protelatório, razão pela qual fica impugnado todo o seu conteúdo, aguardando o Agravado
que seja mantida a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial e Extraordinário.
Termos em que,
Mercê Deferimento.
Palmas/TO, 3 de abril de 2017.

Flávia Gomes dos Santos
OAB/TO 2300
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AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5008443-71.2013.827.0000

DESPACHO

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cumpra-se.

Palmas – TO, 27 de junho de 2017.

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER
Presidente
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Certifico que o presente feito entrou em Pauta para Julgamento na 11ª Sessão Ordinária Judicial
doTribunal Pleno, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n. 4075 do dia 12/07/2017.Certifico ainda, que a
sessão de julgamento será realizada no dia 20/07/2017, a partir das 14 horas, e que, em não sendo
julgado, fica o presente feito retirado de julgamento para a sessão posterior.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 500844371.2013.827.0000
AGRAVANTE
ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR KLÉDSON DE MOURA LIMA
AGRAVADO
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO
TOCANTINS - SINDIFISCAL
ADVOGADO
FLÁVIA GOMES DOS SANTOS
RELATOR
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA
SEGUIMENTO DE RECURSO CONSTITUCIONAL – FEITO
AFETADO POR MATÉRIAS DIRIMIDAS EM SEDE DE
REPETITIVOS- REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 5 DO STF –
URV – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS.
Verificado nos autos que a decisão atacada pelo Recurso está
em perfeita consonância com o acórdão do STF e que o tema
discutido originou repercussão geral (Tema 5), já decidido
pela Suprema Corte, falece ao Recorrente interesse recursal,
motivo pelo qual deve ser negado seguimento ao apelo
constitucional, nos termos do artigo 1.040, inciso I, Código de
Processo Civil.
Negado provimento ao agravo.

RELATÓRIO/ VOTO

Consta dos autos Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO
TOCANTINS, contra decisão monocrática da Presidência desta Corte, que negou
seguimento, com fulcro no art. 1.040, I, do CPC, a Recurso Especial aviado contra
acórdão proferido pela 3ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça
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que, por unanimidade de votos, deu provimento a recurso de apelação aforado,
integralizado por embargos de declaração. O acórdão no apelo foi ementado nos
seguintes termos:

APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. LEI No 8.880,
DE 1994. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. A jurisprudência dos
Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que as diferenças
remuneratórias decorrentes da errônea conversão dos proventos
dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas
com

reajustes

posteriores,

ficam

limitadas

à

data

da

implementação da nova lei que reestrutura e institui um novo
regime jurídico remuneratório. Conquanto a conversão da URV
tenha ocasionado perda nos vencimentos dos servidores, há de se
estabelecer um termo final para o seu pagamento, situação
ocorrida em 1o de maio de 2001, data de início de vigência da Lei
Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como
modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco, reestruturando
a carreira e fixando novos padrões remuneratórios. Encontra-se
prescrita a cobrança das pretensões referentes às perdas salariais
decorrentes da conversão dos vencimentos dos servidores de
cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), em razão de a ação
ter sido proposta somente em 5/11/2008, ou seja, mais de cinco
anos após o início da data de vigência Lei Estadual no 1.208, de
2001 (1o de maio de 2001).
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Ementa nos Embargos de Declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. URV. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL.
REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
PRESCRIÇÃO. EVENTUAL DEFASAGEM. NÃO SUPRIDA POR LEI
ESTADUAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
ADEQUAÇÃO DO JULGADO. 1. Inexistem vícios no acórdão
recorrido quando o Tribunal pronuncia-se de forma clara e precisa
sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos
suficientes para embasar a decisão, ao consignar que, em
liquidação de sentença, devem ser apuradas as eventuais
defasagens não recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001,
a fim de completar o percentual de 11,98%, porventura não
alcançado.

Pondera

o

recorrente

que,

a

decisão

recorrida

assenta,

equivocadamente, que há similaridade entre o acórdão que julgou o recurso de apelação
e aresto proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, não
se justificando, portanto, o estancamento do recurso.

Nesse sentido, apregoa, em síntese, que a decisão agravada não
reconhece a existência de um limitador temporal ao recebimento das diferenças salariais
perseguidas na demanda, produzidas quando da conversão da moeda em URV, por
força dos ditames da Lei 8.880/94, no caso, lei que tenha procedido à reestruturação da
carreira dos servidores e estabelecido novos padrões remuneratórios.
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Apregoa o recorrente que, esta limitação está expressamente
consignada no acórdão abraçado como paradigma pela decisão recorrida (STF - RE n.º
56.183-6/RN – Rel. Min. Luiz Fux), funcionando não somente como termo final à
incidência de tais diferenças, como também de termo inicial à contagem do prazo
prescrição quinquenal para aforamento da ação que vise seus percebimentos.

Roga assim, a retratação da decisão recorrida, para que se admita o
recurso excepcional ou se restitua os autos ao colegiado de origem para rejulgamento,
ante a divergência entre os arestos recorrido e paradigma. Pugna, ainda, que, acaso
mantida a decisão por esta presidência, seja submetida a questão ao Tribunal Pleno,
processando-se, nessa hipótese, o agravo regimental.

Intimado, o recorrido traz sua contrarrazões no evento 179.

É o que basta relatar.

Decido.

Agravo tempestivo, dispensada a parte agravante do preparo por se
tratar de Fazenda Pública.

O Agravante pautou seu pleito sob o fundamento de que o Acórdão
verberado e proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins encontra-se em
total divergência com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal,
assentado no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 56.183- 6/RN, em regime de
repercussão geral.
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Pois bem, da leitura dos autos, denoto que não há razões para alterar a
decisão atacada, eis que, concluo haver perfeita consonância entre o acórdão atacado
pelo Recurso Extraordinário e o acórdão do STF em sede de repercussão geral (Tema
5), razão pela qual mantenho na íntegra os termos da decisão em debate que negou
seguimento ao Recurso Constitucional.

Na forma da jurisprudência do STJ, assim como do STF, é admitida a
fundamentação per relationem, sem que isso vá de encontro à exigência de motivação
das decisões (STJ: RMS 50.400/MG - DJe 10/05/2017; HC 309.536 - DJe 11/05/2017;
AgInt no AgInt no AREsp 903.995 - DJe 02/05/2017; STF: ARE 1.024.997 - DJe
16/05/2017; RHC 126.207 - DJe 01/02/2017; ARE 960.364 - DJe 21/11/2016).

Nesse sentido, adoto como fundamento a decisão proferida, nos seus
próprios termos:

“Antes de ser analisada a admissibilidade do Recurso Especial, foi
determinado o sobrestamento do feito, isso porque o seu andamento foi
suspenso em razão do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal
da Repercussão Geral da matéria relativa à URV, no Recurso
Extraordinário n.º 561.836/RN. Pois bem, de acordo com a certidão
anexada pela NURER, o processo paradigma relacionado a estes autos
foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado da
decisão em 03/08/2016, ficando a ementa assim redigida:
‘EMENTA: 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.
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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 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

reestruturação

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
6
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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 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 n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do
estado do Rio Grande do Norte.’
Após o devido cotejo entre o acórdão proferido pelo STF no leading
case, e o que foi proferido nessa Corte, observo que há similaridade de
posicionamento, sendo possível ressaltar a coincidência nos seguintes
pontos: direito a recomposição da perda decorrente da URV,
considerando-se a data do efetivo pagamento; a impossibilidade de
compensação das perdas decorrentes da conversão em URV com
posteriores reajustes salariais, por se tratarem de parcelas de natureza
jurídica diferente; a limitação temporal do direito à incorporação das
7
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perdas da URV ao momento em que a carreira do servidor passa por
uma reestruturação remuneratória, com a consequente remessa das
perdas até então apuradas para a fase de liquidação de sentença.
Assim sendo, uma vez verificado que a decisão atacada pelo
Especial está em perfeita consonância com o acórdão do STF e que o
tema discutido originou repercussão geral (Tema 5), já decidido pela
Suprema Corte, falece ao Recorrente interesse recursal, motivo pelo
qual deve ser negado seguimento aos apelos constitucionais, nos
termos do artigo 1.040, inciso I, Código de Processo Civil.” (decisão de
evento 166)

Isto posto, por tudo que restou explicitado, embora conheça do Agravo
Interno manejado, nego-lhe provimento, mantendo a decisão fustigada em todo o seu
teor.

É como voto.

Palmas - TO, 20 de julho de 2017.

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER
Presidente
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Documento 103

Estado do Tocantins
Tribunal de Justiça
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL - AP
5008443-71.2013.827.0000
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
REFERENTE: ACÓRDÃO CONSTANTE DO EVENTO 93 - AÇÃO COMINATÓRIA
C/C AÇÃO DE COBRANÇA No 5000498-67.2008.827.2729, DA 4ª VARA DOS
FEITOS DAS FAZENDAS E DOS REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE
PALMAS-TO
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: KLEDSON DE MOURA LIMA
AGRAVADO: SINDIFISCAL - SINDICATO DOS AUDITÓRIOS FISCAIS DA
RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS
ADVOGADOS: FLÁVIA GOMES DOS SANTOS, RODRIGO OTÁVIO COELHO
SOARES e ROBERTO LACERDA CABRAL
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER-PRESIDENTE.
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Tribunal Pleno

Natureza
11ª Sessão Ordinária

Data da Sessão
20/07/2017

DECISÃO PROFERIDA
Sob a presidência do Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER-Presidente e
Relator, acordaram os componentes do Colendo Pleno, por unanimidade, em
conhecer do Agravo Interno manejado, e negar-lhe provimento, mantendo a decisão
fustigada em todo o seu teor.
Votaram acompanhando o Relator os Desembargadores ANGELA MARIA RIBEIRO
PRUDENTE, HELVECIO DE BRITO MAIA NETO e RIGO GUIMARÃES e os juízes
CELIA REGINA REGIS, NELSON COELHO FILHO, GIL DE ARAUJO CORRÊA e
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO.
Ausência justificada dos Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON
VILLAS BOAS, RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA e dos juízes ZACARIAS
LEONARDO e PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO.

REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JÚNIOR
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 500844371.2013.827.0000
ORIGEM
COMARCA DE PALMAS – TO
AGRAVANTE
ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR KLÉDSON DE MOURA LIMA
AGRAVADO
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO
TOCANTINS - SINDIFISCAL
ADVOGADOS
FLÁVIA GOMES DOS SANTOS, RODRIGO OTÁVIO COELHO SOARES E
ROBERTO LACERDA CABRAL
PROC DE JUST. ELAINE MARCIANO PIRES
RELATOR
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO DE RECURSO
CONSTITUCIONAL – FEITO AFETADO POR MATÉRIAS DIRIMIDAS EM
SEDE DE REPETITIVOS- REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 5 DO STF –
URV – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS.
Verificado nos autos que a decisão atacada pelo Recurso está em
perfeita consonância com o acórdão do STF e que o tema discutido
originou repercussão geral (Tema 5), já decidido pela Suprema Corte,
falece ao Recorrente interesse recursal, motivo pelo qual deve ser
negado seguimento ao apelo constitucional, nos termos do artigo 1.040,
inciso I, Código de Processo Civil.
Negado provimento ao agravo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo Interno no Recurso
Especial na Apelação nº. 5008443-71.2013.827.0000, em que figuram como agravante o Estado do
Tocantins e agravado o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins SINDIFISCAL.
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Sob a Presidência do Desembargador Eurípedes Lamounier - Presidente,
na 11ª Sessão Ordinária Judicial, realizada no dia 20 de julho de 2017, os componentes do Colendo
Pleno, à unanimidade, em conhecer do agravo interno manejado, e negar-lhe provimento, mantendo
a decisão fustigada em todo seu teor, nos termos do voto do Relator.

Votaram acompanhando o Relator os Desembargadores Ângela Prudente,
Helvécio de Brito Maia Neto e João Rigo Guimarães, e os Juízes Célia Regina Régis, Nelson
Coelho Filho, Gil de Araújo Corrêa e Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário

Ausência justificada dos Desembargadores Marco Villas Boas, Ronaldo
Eurípedes e dos Juízes Zacarias Leonardo e Pedro Nelson de Miranda Coutinho.

Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. José Omar de Almeida
Júnior.

Palmas – TO, 24 de julho de 2017.

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER
Presidente
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Intimação do acórdão proferido no evento 193.

Documento assinado eletronicamente por BÁRBARA SILVA GALVÃO , Matricula 251948.
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EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO DE RECURSO CONSTITUCIONAL FEITO AFETADO POR MATÉRIAS DIRIMIDAS EM SEDE DE REPETITIVOS- REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 5
DO STF - URV - ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS. Verificado nos autos que a decisão
atacada pelo Recurso está em perfeita consonância com o acórdão do STF e que o tema discutido originou
repercussão geral (Tema 5), já decidido pela Suprema Corte, falece ao Recorrente interesse recursal, motivo pelo
qual deve ser negado seguimento ao apelo constitucional, nos termos do artigo 1.040, inciso I, Código de Processo
Civil. Negado provimento ao agravo.
(AgInt no RE na Ap 5008443-71.2013.827.0000, Rel. Des. EURÍPEDES LAMOUNIER - Presidente, Tribunal
Pleno, julgado em 20/07/2017).

Documento assinado eletronicamente por MARIA TERESA MACHADO GARIBALDI NAVES , Matricula 353127.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar e digite o Codigo Verificador 3256df56d5e

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Tipo documento: INTEIRO TEOR
Evento: REGISTRO DE JURISPRUDÊNCIA INTEIRO TEOR - RECURSO INTERNO
Data: 25/07/2017 15:08:36

Documento 108

SUMÁRIO
(Gerado automaticamente pelo sistema.)

Doc. 1 - 20/07/2017 - RELVOTO

Pagina 2

Doc. 2 - 24/07/2017 - ACÓRDÃO

Pagina 3

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Tipo documento: RELVOTO
Evento: JUNTADA - DOCUMENTO - RELATÓRIO E VOTO
Data: 20/07/2017 16:33:28

Documento 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 500844371.2013.827.0000
AGRAVANTE
ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR KLÉDSON DE MOURA LIMA
AGRAVADO
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO
TOCANTINS - SINDIFISCAL
ADVOGADO
FLÁVIA GOMES DOS SANTOS
RELATOR
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA
SEGUIMENTO DE RECURSO CONSTITUCIONAL – FEITO
AFETADO POR MATÉRIAS DIRIMIDAS EM SEDE DE
REPETITIVOS- REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 5 DO STF –
URV – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS.
Verificado nos autos que a decisão atacada pelo Recurso está
em perfeita consonância com o acórdão do STF e que o tema
discutido originou repercussão geral (Tema 5), já decidido
pela Suprema Corte, falece ao Recorrente interesse recursal,
motivo pelo qual deve ser negado seguimento ao apelo
constitucional, nos termos do artigo 1.040, inciso I, Código de
Processo Civil.
Negado provimento ao agravo.

RELATÓRIO/ VOTO

Consta dos autos Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO
TOCANTINS, contra decisão monocrática da Presidência desta Corte, que negou
seguimento, com fulcro no art. 1.040, I, do CPC, a Recurso Especial aviado contra
acórdão proferido pela 3ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

que, por unanimidade de votos, deu provimento a recurso de apelação aforado,
integralizado por embargos de declaração. O acórdão no apelo foi ementado nos
seguintes termos:

APELAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. LEI No 8.880,
DE 1994. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. A jurisprudência dos
Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que as diferenças
remuneratórias decorrentes da errônea conversão dos proventos
dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas
com

reajustes

posteriores,

ficam

limitadas

à

data

da

implementação da nova lei que reestrutura e institui um novo
regime jurídico remuneratório. Conquanto a conversão da URV
tenha ocasionado perda nos vencimentos dos servidores, há de se
estabelecer um termo final para o seu pagamento, situação
ocorrida em 1o de maio de 2001, data de início de vigência da Lei
Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o subsídio como
modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco, reestruturando
a carreira e fixando novos padrões remuneratórios. Encontra-se
prescrita a cobrança das pretensões referentes às perdas salariais
decorrentes da conversão dos vencimentos dos servidores de
cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), em razão de a ação
ter sido proposta somente em 5/11/2008, ou seja, mais de cinco
anos após o início da data de vigência Lei Estadual no 1.208, de
2001 (1o de maio de 2001).
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Ementa nos Embargos de Declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. URV. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL.
REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
PRESCRIÇÃO. EVENTUAL DEFASAGEM. NÃO SUPRIDA POR LEI
ESTADUAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
ADEQUAÇÃO DO JULGADO. 1. Inexistem vícios no acórdão
recorrido quando o Tribunal pronuncia-se de forma clara e precisa
sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos
suficientes para embasar a decisão, ao consignar que, em
liquidação de sentença, devem ser apuradas as eventuais
defasagens não recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001,
a fim de completar o percentual de 11,98%, porventura não
alcançado.

Pondera

o

recorrente

que,

a

decisão

recorrida

assenta,

equivocadamente, que há similaridade entre o acórdão que julgou o recurso de apelação
e aresto proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, não
se justificando, portanto, o estancamento do recurso.

Nesse sentido, apregoa, em síntese, que a decisão agravada não
reconhece a existência de um limitador temporal ao recebimento das diferenças salariais
perseguidas na demanda, produzidas quando da conversão da moeda em URV, por
força dos ditames da Lei 8.880/94, no caso, lei que tenha procedido à reestruturação da
carreira dos servidores e estabelecido novos padrões remuneratórios.
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Apregoa o recorrente que, esta limitação está expressamente
consignada no acórdão abraçado como paradigma pela decisão recorrida (STF - RE n.º
56.183-6/RN – Rel. Min. Luiz Fux), funcionando não somente como termo final à
incidência de tais diferenças, como também de termo inicial à contagem do prazo
prescrição quinquenal para aforamento da ação que vise seus percebimentos.

Roga assim, a retratação da decisão recorrida, para que se admita o
recurso excepcional ou se restitua os autos ao colegiado de origem para rejulgamento,
ante a divergência entre os arestos recorrido e paradigma. Pugna, ainda, que, acaso
mantida a decisão por esta presidência, seja submetida a questão ao Tribunal Pleno,
processando-se, nessa hipótese, o agravo regimental.

Intimado, o recorrido traz sua contrarrazões no evento 179.

É o que basta relatar.

Decido.

Agravo tempestivo, dispensada a parte agravante do preparo por se
tratar de Fazenda Pública.

O Agravante pautou seu pleito sob o fundamento de que o Acórdão
verberado e proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins encontra-se em
total divergência com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal,
assentado no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 56.183- 6/RN, em regime de
repercussão geral.
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Pois bem, da leitura dos autos, denoto que não há razões para alterar a
decisão atacada, eis que, concluo haver perfeita consonância entre o acórdão atacado
pelo Recurso Extraordinário e o acórdão do STF em sede de repercussão geral (Tema
5), razão pela qual mantenho na íntegra os termos da decisão em debate que negou
seguimento ao Recurso Constitucional.

Na forma da jurisprudência do STJ, assim como do STF, é admitida a
fundamentação per relationem, sem que isso vá de encontro à exigência de motivação
das decisões (STJ: RMS 50.400/MG - DJe 10/05/2017; HC 309.536 - DJe 11/05/2017;
AgInt no AgInt no AREsp 903.995 - DJe 02/05/2017; STF: ARE 1.024.997 - DJe
16/05/2017; RHC 126.207 - DJe 01/02/2017; ARE 960.364 - DJe 21/11/2016).

Nesse sentido, adoto como fundamento a decisão proferida, nos seus
próprios termos:

“Antes de ser analisada a admissibilidade do Recurso Especial, foi
determinado o sobrestamento do feito, isso porque o seu andamento foi
suspenso em razão do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal
da Repercussão Geral da matéria relativa à URV, no Recurso
Extraordinário n.º 561.836/RN. Pois bem, de acordo com a certidão
anexada pela NURER, o processo paradigma relacionado a estes autos
foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado da
decisão em 03/08/2016, ficando a ementa assim redigida:
‘EMENTA: 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.
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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 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

reestruturação

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
6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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 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 n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do
estado do Rio Grande do Norte.’
Após o devido cotejo entre o acórdão proferido pelo STF no leading
case, e o que foi proferido nessa Corte, observo que há similaridade de
posicionamento, sendo possível ressaltar a coincidência nos seguintes
pontos: direito a recomposição da perda decorrente da URV,
considerando-se a data do efetivo pagamento; a impossibilidade de
compensação das perdas decorrentes da conversão em URV com
posteriores reajustes salariais, por se tratarem de parcelas de natureza
jurídica diferente; a limitação temporal do direito à incorporação das
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perdas da URV ao momento em que a carreira do servidor passa por
uma reestruturação remuneratória, com a consequente remessa das
perdas até então apuradas para a fase de liquidação de sentença.
Assim sendo, uma vez verificado que a decisão atacada pelo
Especial está em perfeita consonância com o acórdão do STF e que o
tema discutido originou repercussão geral (Tema 5), já decidido pela
Suprema Corte, falece ao Recorrente interesse recursal, motivo pelo
qual deve ser negado seguimento aos apelos constitucionais, nos
termos do artigo 1.040, inciso I, Código de Processo Civil.” (decisão de
evento 166)

Isto posto, por tudo que restou explicitado, embora conheça do Agravo
Interno manejado, nego-lhe provimento, mantendo a decisão fustigada em todo o seu
teor.

É como voto.

Palmas - TO, 20 de julho de 2017.

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER
Presidente
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PODER JUDICIÁRIO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 500844371.2013.827.0000
ORIGEM
COMARCA DE PALMAS – TO
AGRAVANTE
ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR KLÉDSON DE MOURA LIMA
AGRAVADO
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO
TOCANTINS - SINDIFISCAL
ADVOGADOS
FLÁVIA GOMES DOS SANTOS, RODRIGO OTÁVIO COELHO SOARES E
ROBERTO LACERDA CABRAL
PROC DE JUST. ELAINE MARCIANO PIRES
RELATOR
DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO DE RECURSO
CONSTITUCIONAL – FEITO AFETADO POR MATÉRIAS DIRIMIDAS EM
SEDE DE REPETITIVOS- REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 5 DO STF –
URV – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS.
Verificado nos autos que a decisão atacada pelo Recurso está em
perfeita consonância com o acórdão do STF e que o tema discutido
originou repercussão geral (Tema 5), já decidido pela Suprema Corte,
falece ao Recorrente interesse recursal, motivo pelo qual deve ser
negado seguimento ao apelo constitucional, nos termos do artigo 1.040,
inciso I, Código de Processo Civil.
Negado provimento ao agravo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo Interno no Recurso
Especial na Apelação nº. 5008443-71.2013.827.0000, em que figuram como agravante o Estado do
Tocantins e agravado o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins SINDIFISCAL.
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Sob a Presidência do Desembargador Eurípedes Lamounier - Presidente,
na 11ª Sessão Ordinária Judicial, realizada no dia 20 de julho de 2017, os componentes do Colendo
Pleno, à unanimidade, em conhecer do agravo interno manejado, e negar-lhe provimento, mantendo
a decisão fustigada em todo seu teor, nos termos do voto do Relator.

Votaram acompanhando o Relator os Desembargadores Ângela Prudente,
Helvécio de Brito Maia Neto e João Rigo Guimarães, e os Juízes Célia Regina Régis, Nelson
Coelho Filho, Gil de Araújo Corrêa e Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário

Ausência justificada dos Desembargadores Marco Villas Boas, Ronaldo
Eurípedes e dos Juízes Zacarias Leonardo e Pedro Nelson de Miranda Coutinho.

Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. José Omar de Almeida
Júnior.

Palmas – TO, 24 de julho de 2017.

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER
Presidente
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.

Agravo nos próprios autos para destrancar o Recurso Especial inadmitido na Apelação
Cível n°. 5008443-71.2013.827.0000
Agravante: Estado do Tocantins.
Agravado: Sindifiscal.

O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede na Praça dos Girassóis, Palácio Araguaia, em Palmas/TO, neste ato representado pelo
Procurador do Estado que esta subscreve, com endereço profissional na Procuradoria Geral do
Estado sito na Esplanada das Secretarias, Praça dos Girassóis, em Palmas/TO, onde recebe as
comunicações processuais de praxe, comparece à ilustre presença de Vossa Excelência com
fulcro no artigo 1.042 do CPC e no Regimento Interno do Superior Tribunal de JustiçaSTJ, interpor AGRAVO contra a decisão (evento 193) que julgou o Agravo Interno contra a
decisão monocrática do Presidente do TJTO (166) que inadmitiu o Recurso Especial interposto,
requerendo que o presente seja recebido, processado e remetido à Egrégia Corte Superior para os
fins de praxe.
Nestes termos, pede e espera deferimento.
Palmas/TO, 20 de Setembro de 2017.

KLÉDSON DE MOURA LIMA
Procurador do Estado do Tocantins
OAB/TO 4111-B
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
RAZÕES RECURSAIS

1.

DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO.

O Agravo é interposto contra a decisão do evento 193, que manteve, por sua
vez, a decisão monocrática da presidência do TJTO que inadmitiu Recurso Especial, cujo prazo
findará no dia 20/09/17. Assim, tempestivo o presente recurso.
2.

DA DECISÃO RECORRIDA.
A decisão ora vergastada tem a seguinte ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA
SEGUIMENTO DE RECURSO CONSTITUCIONAL - FEITO
AFETADO POR MATÉRIAS DIRIMIDAS EM SEDE DE
REPETITIVOS- REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 5 DO STF URV - ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS.
Verificado nos autos que a decisão atacada pelo Recurso está em perfeita
consonância com o acórdão do STF e que o tema discutido originou
repercussão geral (Tema 5), já decidido pela Suprema Corte, falece ao
Recorrente interesse recursal, motivo pelo qual deve ser negado
seguimento ao apelo constitucional, nos termos do artigo 1.040, inciso I,
Código de Processo Civil. Negado provimento ao agravo. (AgInt no RE
na Ap 5008443-71.2013.827.0000, Rel. Des. EURÍPEDES
LAMOUNIER - Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 20/07/2017).

Como se nota, a decisão acima rejeitou o recurso do Estado e manteve a
negativa de admissibilidade ao Recurso Especial sob o argumento de que a decisão atacada
(Acórdão meritório proferido pelo TJTO) está em perfeita consonância com o acórdão do STF e
que o tema discutido originou repercussão geral (Tema 5).
Esta é a única fundamentação para a inadmissão do Resp. Entretanto, como
será comprovado, o Agravante cumpriu todos os requisitos legais exigidos para a propositura do
Recurso Especial.
3.

DA LEGITIMIDADE E DO INTERESSE RECURSAL.

O Agravante figura como parte no presente processo, sendo que sobre ele
recairá os efeitos financeiros da decisão atacada. Assim, é parte legítima para manejar o presente
2

recurso.
Possui interesse no recurso ora interposto, ante a necessidade de ver apreciado
o Recurso Especial, para restabelecer a validade da Legislação Federal e, assim, evitar gravame
contra seu erário.
4.

DA ADEQUAÇÃO RECURSAL.

Da decisão que deixa de admitir Recurso Especial caberá Agravo para o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante o art. 1.042 do Código de Processo Civil. Este é
o caso dos autos, pois a decisão recorrida, que deixou de admitir o Recurso Especial, manteve a
foi proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – TJTO. Portanto,
adequado o presente recurso.
5.

DO RETROSPECTO RECURSAL.

O RESP visa a reforma da decisão combatida, uma vez que o Tribunal local
não se manifestou adequadamente sobre a contradição apontada no acórdão de mérito que, por
sua vez, definiu que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos
servidores em URV devem ficar limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da
carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, todavia, remeteu para a
fase de liquidação de sentença a apuração das diferenças não compensadas por este novo padrão
remuneratório.
O RESP do Estado do Tocantins versa sobre uma contradição no acórdão
verberado, cujo fundamento foi a violação ao art. 535 do CPC/73. No RESP está assim escartado:
“A contradição existente no acórdão é patente, pois o douto julgador
assim asseverou: “ que a Lei Estadual no 1.208, de 2001, que instituiu o
subsídio como modalidade de remuneração dos Agentes do Fisco do
Estado do Tocantins, reestruturou a carreira e fixou novos padrões
remuneratórios, constituindo-se tal lei no termo a quo para o início do
prazo prescricional do direito à recomposição das hipotéticas perdas
ocorridas pela conversão da URV”.
Contudo, finaliza o julgado, consignando que eventuais perdas não
recompostas pela Lei Estadual no 1.208, de 2001 sejam apuradas em
liquidação de sentença, a fim de alcançar o percentual de 11,98%.
A contradição existente no julgado é evidente, e não pode prosperar, pois
foi decidido, delimitado, que a lei 1.208/2001, é o termo a quo, para
início do prazo prescricional, logo, o direito a recomposição das perdas
está prescrito, conforme consignado no acórdão lançado no evento 38,
tendo em vista que a ação foi proposta somente em 5/11/2008, ou seja,
mais de cinco anos após o início da data de vigência Lei Estadual no
1.208, de 2001 (1º de maio de 2001)”.
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É o relato básico.
6.

EQUÍVOCO NA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.

6.1 – DA SUPOSTA SIMILITUDE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A REPERCUSSÃO GERAL DA
MATÉRIA.
Partindo-se das premissas plasmadas na decisão do TJTO, acima elucidada, é
que se busca a revisão na instância superior, porquanto existiu uma norma que implantou o
subsídio na carreira do Recorrido, sendo esta um limitador temporal na forma definida pela
Suprema Corte (RE 561.836/RN).
O TJTO ao apreciar o mérito do Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado mantendo a inadmissão do Resp por achar que o Acórdão de mérito proferido pelo
Tribunal local está em harmonia com a Repercussão Geral do STF, refutando a tese do
Recorrente de que está havendo contradição nesta decisão que, ao passo que reconhece a
prescrição manda apurar as diferenças, está desconsiderando a existência de um limitador
temporal e da necessidade de esclarecer esta contradição interna que se apresenta inconciliável.
Ou tem prescrição pelo limitador temporal ou não tem.
Veja-se que na decisão agravada o Pleno do TJTO assentou:
“Pois bem, da leitura dos autos, denoto que não há razões para
alterar a decisão atacada, eis que, concluo haver perfeita
consonância entre o acórdão atacado pelo Recurso Extraordinário
e o acórdão do STF em sede de repercussão geral (Tema 5), razão
pela qual mantenho na íntegra os termos da decisão em debate que
negou seguimento ao Recurso Constitucional” (excerto do acórdão
recorrido)
Todavia, o Resp do Estado está fundamentado na violação ao art. 535 do
CPC/73, sendo que a ressalva da possibilidade de cobrança de eventual defasagem a ser apurada
em sede de liquidação é uma contradição ao entendimento pela ocorrência da prescrição, o que
diverge da Repercussão Geral definida pelo STF e revela o desacerto do TJTO.
6.2 – RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
Com a implantação de subsidio, se tivesse ocorrido eventuais perdas, as
mesmas teriam este limite temporal, sendo que a partir desta data iniciaria o prazo prescricional.
Este é o entendimento do STJ (URV - CONVERSÃO - DIFERENÇAS SALARIAIS - LIMITE
TEMPORAL: STJ - AgRg no REsp 1142274-RS, AgRg no REsp 753645-RS, AgRg no REsp
1025792-PR, AgRg no REsp 1253715-MG, AgRg no REsp 1260476-MG e AgRg no AREsp
40081-RS).
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Desta forma, não existe nada a ser recomposto e nem deve ser apurado em
liquidação nenhuma defasagem discutida nestes autos, porquanto tudo está prescrito.
7.

DO PEDIDO.

Em face do exposto, o Agravante requer que o presente Agravo seja
admitido, conhecido e provido, para que seja determinada o destrancamento do Recurso
Especial.
No mérito do próprio REsp, que o mesmo seja admitido, conhecido e
provido para reformar o Acórdão vergastado, aplicando-se ao caso a melhor solução diante do
entendimento contraditório apontado, firmando-se um entendimento uníssono para o caso, para
considerar o termo inicial da prescrição quinquenal e não o direito a recomposição de 11,98%
em todos os casos, conforme determinado no caso em apreço, extinguindo-se, consequentemente
o processo com resolução do mérito nos termos do art. 485, II, do CPC.
Nestes termos, pede e espera deferimento.
Palmas/TO, 20 de Setembro de 2017.

KLÉDSON DE MOURA LIMA
Procurador do Estado do Tocantins
OAB/TO 4111-B
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DESPACHO

Intime-se o agravado para que oferte resposta ao recurso de evento
202.

Cumpra-se.

Palmas – TO, 18 de janeiro de 2018.

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER
Presidente
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Intimação do despacho/decisão proferido(a) no evento 206 dos autos.
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Excelentíssimo Senhor Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.

Autos n.º:

5008443-71.2013.827.0000

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS, já
qualificado, por intermédio de sua Advogada que esta subscreve, tendo tomado conhecimento
do AGRAVO interposto nos presentes autos e constante no evento 202, vem à digna presença
de Vossa Excelência para apresentar suas inclusas

CONTRA RAZÕES,

Requerendo sejam as mesmas processadas e, após a análise, seja mantido o acórdão constante
no evento 193, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado do Tocantins.

É o que requer.

Palmas/TO, 22 de fevereiro de 2018.

Flávia Gomes dos Santos
OAB/TO 2300

CONTRA RAZÕES AO AGRAVO

Autos n.º:

5008443-71.2013.827.0000

Agravante:

Estado do Tocantins

Procurador:

Klédson de Moura Lima

Agravado:

Sindifiscal

Advogado:

Rodrigo Coelho e Outros

ILUSTRES DESEMBARGADORES,

1. Pretende o Agravante o destrancamento do Recurso Especial e, no mérito deste, a reforma
do acórdão guerreado para considerar o termo inicial da prescrição quinquenal e não o direito
a recomposição de 11,98% em todos os casos, conforme determinou o julgado.

2. Sucintamente, o Agravante assevera que “não existe nada a ser recomposto e nem deve ser
apurado em liquidação nenhuma defasagem discutida nestes autos”.

3. Pois bem! Embasado no art. 1.042 do CPC, o Estado do Tocantins interpôs o agravo em tela,
todavia a exceção presente nesse dispositivo legal não permite tal recurso nesse caso. Vejamos:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do
tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de
repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

4. Note-se que é cabível o agravo contra decisão que inadmitir recurso extraordinário ou
especial, SALVO quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de
repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

5. Assim é que, a decisão agravada está devidamente embasada em entendimento firmado
pelo STF, o qual originou repercussão geral, conforme bem descrito na decisão constante no
evento 166 nos seguintes termos:

6.

Logo, incabível o agravo interposto pelo Estado do Tocantins que, por sua vez, pretende

claramente repisar argumentos já lançados, analisados e decididos por esse Egrégio Tribunal.

7. No mérito, não há razão para reforma do julgado, uma vez que este TJ-TO proferiu
entendimento que se amolda perfeitamente ao que já decidiu o STF em relação ao pagamento
das diferenças da URV.
8. Pelo exposto, fica impugnado todo o conteúdo do Agravo interposto pelo Estado do
Tocantins, requerendo o Agravado o não conhecimento do mencionado recurso, ou no mérito
o seu improvimento, mantendo-se integralmente as decisões emanadas anteriormente.

É o que requer.

Palmas/TO, 22 de fevereiro de 2018.

Flávia Gomes dos Santos
OAB/TO 2300
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Trata-se de Agravo interposto em face de Acórdão decorrente do julgamento de Agravo Interno contra decisão
que negou seguimento a Recurso Especial.
Tendo em vista que não cabe a este órgão a realização de juízo de admissibilidade do referido
recurso, determino o encaminhamento dos autos à Superior Instância, nos termos do § 4º, do artigo 1.042, do
Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Palmas - TO, 20 de abril de 2018.

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER
Presidente
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