
MEMPHIS DIFERENÇAS DA URV

Entenda o caso:
Quando a moeda real foi implantada, a lei determinou a conversão dos salários, que eram 
pagos em URV para o real, a nova moeda. A data de referência foi fixada, genericamente, em 
1º de março de 1994. Acontece que muitos servidores recebiam, ou fariam jus a receber, o 
salário dentro do próprio mês trabalhado. Nesses casos, os Tribunais Superiores chegaram a 
um consenso que os servidores teriam sido prejudicados.
A decisão do STF, no julgamento do RE 561836, com repercussão geral, assegura que todos os 
processos que discutam o direito à URV passarão a ser decididos no seguinte sentido:
a) a conversão dos vencimentos em URV deve ser feita segundo os critérios definidos na Lei 
Federal 8.880/94 (com base nos vencimentos de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 
fevereiro de 1994, e paga a partir de março de 1994);
b) são inconstitucionais as regras sobre conversão fixadas em lei estadual ou municipal e, por 
decorrência, o resultado de tais conversões não compensa nem substitui o direito à correta 
conversão, conforme a Lei Federal;
c) para os servidores que recebem antes do final do mês, como é o caso do Judiciário, cujos  
vencimentos  têm  por  base  o  dia  20  (data  do  repasse  do  duodécimo),  este  dia  deve  ser 
observado para a conversão;
d)  as  diferenças  de  URV,  por sua  natureza,  não  são  absorvidas  por reajustes,  aumentos, 
reposições ou quaisquer outros ganhos remuneratórios concedidos por lei estadual posterior, e 
continuam sendo devidas até que haja a correta recomposição das perdas da URV;
e)  o  direito  às  diferenças  a  título  de  URV  somente  cessa  quando  houver  uma  efetiva 
"reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados".



COMO CÁLCULAR
Use o botão "Calcular" para acessar a janela do cálculo.

Botões:

Use o editor de texto "Cabeçalho" para digitar qualquer texto que deseja que apareça no formulário 
final (nome, endereço etc.)

Use o botão Abrir para editar o arquivo de um cálculo Salvo.

O Botão "Abrir Backup" abre o último cálculo "Finalizado", mesmo no caso de se fechar o 
programa e abri-lo novamente.

Para aplicar juros moratórios marque a opção "Aplicar juros moratórios", digite a data da citação e 



o valor dos juros mensais. 

Para calcular honorários marque a opção "Aplicar honorários" e lance a porcentagem dos 
honorários.

Os botões na barra de ferramentas abaixo são:

Fechar: fecha a janela.

Salvar: salva o cálculo em um arquivo para abri-lo posteriormente.

Anterior: move para a janela anterior.

Próximo: move para a próxima janela.

Finalizar: realiza o cálculo e mostra na tela principal o resultado para impressão.

Lance as datas em que houve os pagamentos dos salários em 11/93, 12/93, 01/94 e 02/94.

Lance os salários recebidos, nos meses correspondentes, em Cruzeiros reais.

Ao clicar no botão "Próximo" acessamos a segunda janela:



Esta janela demonstra o cálculo principal, exibindo a porcentagem do acréscimo devido.

Ao clicar no botão "Próximo" acessamos a terceira janela, os campos de preenchimento são:

Atualizar até: é a data para a qual deseja atualizar os valores das diferenças.

Data da citação: é o início da contagem do prazo quinquenal, são devidos os últimos cinco anos 
anteriores à citação + os meses até a sentença definitiva.

Data da Prescrição: pode ser digitada manualmente ou deixar no automático. Se automática será 
cinco anos anteriores à citação.

Deve-se preencher com os salários recebidos todos os campos da data atual até a data da prescrição.

Botão "Lançar valores diariamente": se deseja obter um relatório sobre todos os ganhos que formam 
a remuneração do trabalhador, use esse botão. Poderá ser lançado o salário, 13º e outros 
rendimentos. Caso haja mais de um lançamento no mesmo dia use o botão "Inserir linha abaixo".



Use o botão "Criar backup" para salvar os lançamentos.

Após preenchida a tabela use o botão "Enviar p/ planilha" para preenchimento da tabela principal. 
Os  meses  com mais  de  um lançamento  serão  somados.  Exiba  o  formulário  no  demonstrativo 
marcando  a  opção  "Exibir  no  formulário  este  demonstrativo  diário".  Somente  os  meses  com 
lançamentos serão exibidos.

Use o botão "Finalizar" para visualizar o cálculo realizado.

Use o menu "Arquivos/Configurar Impressão" para configurar a impressão:



Use o menu "Arquivos/Visualizar Impressão" para visualizar a impressão:


