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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
PERDA  SALARIAL  NA  CONVERSÃO  DE
CRUZEIROS  REAIS  PARA  UNIDADE  REAL  DE
VALOR  (URV).  SERVIDOR  DO  LEGISLATIVO
MUNICIPAL.  NOVOS  PADRÕES
REMUNERATÓRIOS  ESTABELECIDOS.
ROMPIMENTO  COM  O  REGIME  JURÍDICO
ANTERIOR.  AUSÊNCIA  DE  DECESSO
REMUNERATÓRIO.  IMUNIDADE  ÀS
ALTERAÇÕES DE REGIME JURÍDICO.  MATÉRIA
PACÍFICA  NOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES  E
NESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 

- A forma errônea de conversão do valor  dos
vencimentos  de  cruzeiro  real  para  URV,  não  se
verificou  em  relação  aos  servidores  do  Poder
Executivo  ou  do  Legislativo  que  percebiam  seus
vencimentos no último dia do mês, uma vez que a
conversão  de  seus  vencimentos,  segundo  a  Lei
Municipal  nº  2.925/94,  de  cruzeiro  real  para  URV,
ocorreu  em 30  de  junho  de  1994,  levando-se  em
consideração o valor da URV do respectivo dia.

- Não há como se falar em violação ao princípio
da  irredutibilidade  de  vencimentos,  porque  tal
preceito  significa vedação de redução dos ganhos
do  servidor,  o  que,  na  espécie,  não  restou
comprovado em virtude da alteração na legislação
do Município de Campina Grande.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade, DESPROVER  o Apelo,  nos  termos  do  voto  do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 167.

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação Cível  interposta  por  Severino  Japu de

Sales Filho contra Sentença, fls. 122/125, proferida pelo Juízo da 2.ª Vara da

Fazenda Pública de Campina Grande, que julgou improcedente o seu pedido

de revisão da remuneração, ajuizada contra o Município de Campina Grande.

Em suas razões, fls. 128/145, sustenta que os pagamentos têm

sido  feitos  ferindo  o  princípio  da  irredutibilidade  salarial,  assegurada  pela

Constituição Federal

Contrarrazões às fls. 147/154.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, fls.

161/163, não se manifestou sobre o mérito. 

É o relatório.

VOTO

 

A  controvérsia  instalada  diz  respeito  a  possíveis  perdas

salariais de Servidor Público Municipal, ocasionada pela conversão do Cruzeiro

real  para  Unidade Real  de  Valor  (URV),  que,  em sua ótica,  provocou uma

redução salarial  de 11,98%, razão pela qual objetiva o mesmo reajuste e a

mesma  forma  de  calcular  a  remuneração  com  base  no  padrão  monetário

instituído pela Lei Federal nº 8.880/94. 

Para  melhor  análise  da  matéria  controvertida,  transcrevo  a

norma de regência editada pelo Governo Federal, pertinente à instituição da

URV  que  passou,  com  o  Cruzeiro  Real,  a  integrar  o  Sistema  Monetário

Nacional, in verbis:

Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e
salários  e  das  tabelas  de  funções  de  confiança  e
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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).

Para  a  fixação  dos  vencimentos  dos  servidores  em URV,  a

serem convertidos no dia 1º de março de 1994, deveria o Município, de fato,

fazer uma média aritmética dos valores encontrados no último dia dos meses

de novembro e dezembro de 1993 a fevereiro de 1994.

Contudo, como bem ressalvado na Sentença, a forma errônea

de conversão do valor dos vencimentos de cruzeiro real  para URV, não se

verificou em relação aos servidores do Poder Executivo ou do Legislativo que

percebiam seus vencimentos no último dia do mês, uma vez que a conversão

de seus vencimentos, segundo a Lei Municipal nº 2.925/94, de cruzeiro real

para URV, ocorreu em 30 de junho de 1994, levando-se em consideração o

valor da URV do respectivo dia.

No mais,  não havendo direito  adquirido  a  regime  jurídico,  é

certo que a recomposição da remuneração do servidor não implica, por si só,

em violação a direito,  restando afastadas, por conseguinte, qualquer ofensa

aos princípios da paridade e da irredutibilidade de vencimentos. 

Com efeito, não há como se falar em violação ao princípio da

irredutibilidade  de  vencimentos,  porque  tal  preceito  significa  vedação  de

redução dos ganhos do servidor, o que, na espécie, não restou comprovado em

virtude da alteração na legislação do Município de Campina Grande.

Outrossim, destaque-se a jurisprudência desta Corte em caso

semelhante:
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REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  REMUNERAÇÃO.
GRATIFICAÇÃO  CC-3  PAGA  EM  PERCENTUAL.
CONGELAMENTO DO VALOR. NOVA SISTEMÁTICA NA
FORMA  DOS  CÁLCULOS.  IMUTABILIDADE  DO
REGIME  JURÍDICO.  DIREITO  ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA. PROVIMENTO.  
- A nova sistemática de cálculo relativo ao pagamento da
gratificação CC-3, que fora congelada, manteve o valor
nominal  das  vantagens  incorporadas  pelo  servidor,  de
modo que não há que se falar em descongelamento da
verba que antes era paga em percentual atrelado ao valor
do vencimento básico.
- 0 servidor público não possui direito adquirido ao regime
jurídico  remuneratório.  Deve-se,  contudo,  observar  o
princípio da irredutibilidade de vencimentos,  quando da
mudança  da  sistemática  e  na  forma  de  cálculo  das
remunerações.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a
redução  ou  mesmo  a  supressão  de  gratificações  ou
outras parcelas remuneratórias, desde que preservado o
montante nominal da soma dessas parcelas, ou seja, a
remuneração  global.  (TJPB,  processo  nº
00120110015532001,  2ª  Câmara  Cível,  Rela.  Desa.
Maria  das  Neves  do  Egito  de  A.  D.  Ferreira,  data  de
julgamento: 12/06/2012).

Desta  forma,  não  há  nenhuma  modificação  a  ser  feita  na

Decisão atacada.

Feitas essas considerações, DESPROVEJO o Apelo. 

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 

4


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	ACÓRDÃO
	RELATÓRIO

	Relator

