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O debate em torno do índice de correção monetária tem início em 2015, quando 

o Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) julgou inconstitucional o 

uso da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos trabalhistas, 

aplicando, na oportunidade, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E)  – vale registrar que a TR, com origem nos anos 90, vem desde 1

2018 apresentando taxa 0,0; o que não aconteceu com o IPCA-E. 
Como se verifica no ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, a decisão foi tomada no 

julgamento da arguição de inconstitucionalidade em relação à Lei 8.177/91, quando o 

Pleno declarou a inconstitucionalidade da expressão "equivalentes à TRD", contida 

no art.39, caput, da referida lei, dando interpretação conforme à Constituição – 

decisão que se pautou nas ADIs 4357, 4372, 4400 e 4425, nas quais o Supremo 

Tribunal Federal (STF) afastou a aplicação da TR no caso de precatórios, caso em 

que foi fixado o IPCA-E como índice de correção. 
Seguindo na cronologia, em outubro de 2015, a 2ª Turma do STF, em decisão 

cautelar (RCL 22012), suspendeu a decisão do TST sobre a correção de débitos 

trabalhistas  – liminar que foi cassada em dezembro de 2017, quando houve o 2

julgamento do mérito.  
Contudo, o tema não se encerrou por ai, pois em novembro já tinha entrado em 

vigor a Lei 13.467/17 (Reforma trabalhista), que trouxe no art.879, §7º, da CLT, a 

seguinte redação: “A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será 
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feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a 

Lei n° 8.177, de 1° de março de 1991”.  

Nessa senda, a 4ª Turma do TST, decidiu que o IPCA-E somente deveria ser 

adotado como índice de atualização dos débitos trabalhistas no interregno de 

25.03.15 a 10.11.2017, devendo ser utilizada a TR como índice de atualização dos 

débitos trabalhistas no período anterior a 24.03.2015 e posterior a 11.11.2017, nos 

termos do artigo 879, § 7º, da CLT .  3

No meio disso tudo, ainda veio a MP 905, em 11//11/2019 para prever que a 

atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial deveria ser feito pela 

variação do IPCA-E, ou por índice que venha substituí-lo, calculado pelo IBGE – 

contudo, a referida Medida Provisória não foi convertida em Lei e perdeu a sua 

vigência.  

Mesmo diante desse cenário, no ARE 1247402/MS, em decisão monocrática 

publicada no DJE nº 39, divulgado em 21/02/2020, o Ministro Gilmar Mendes 

entendeu que o TST, ao utilizar o IPCA-E sobre débitos trabalhistas, aplicou 

erroneamente a jurisprudência do STF, em relação aos julgados no Tema 810 e ADI 

4.357. Assim, cassou o acórdão recorrido e determinou que outro seja proferido . 4

Não encerrando o imbróglio, em 26/06/2020 foi publicado julgado da 3ª Turma 

do TST se remetendo a decisão tomada no julgamento de embargos de declaração no 

RE 870.947 (03/10/2019), com repercussão geral reconhecida, cujo Plenário do STF 

concluiu que o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas 

(precatórios) deve ser aplicado a partir de junho de 2009, entendimento que deve ser 

estendido às empresas privadas. Além disso, em que pese o não conhecimento do 

Recurso de revista, ficou dito que a decisão proferida nos embargos de declaração 

pelo STF constitui fato superveniente que influencia no julgamento da lide e não 

pode ser desconsiderada .  5
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No dia seguinte, em 27/06/2020, foi deferida liminar pelo Ministro Gilmar 

Mendes, nas ADC 58 e 59 determinando a suspensão do julgamento de todos os 

processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos 

arts. 879, §7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o 

art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91  – destaca-se que o objetivo das referidas ADC é 6

que o STF declare a constitucionalidade do art.879, §7º e do art.899, §4º, da CLT, que 

definem TR como índice a ser usado na correção dos valores decorrentes das 

condenações trabalhistas e do depósito recursal. 

Diante da liminar, além da insegurança jurídica envolvida, houve o choque 

quanto ao temor de paralisação dos processos trabalhistas.  

Contudo, enquanto não há o julgamento definitivo nas ADC apontadas, há que 

se analisar alternativas possíveis para que os processos trabalhistas sigam sem 

maiores intercorrências.  

Um dessas alternativas está no art. 356, do CPC, que prevê a decisão parcial de 

mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se 

incontroverso; e quando estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do 

art. 355, CPC. 

Nesse sentido, no processo de conhecimento, dada a suspensão da questão da 

correção monetária, a advocacia pode pleitear o julgamento dos demais pedidos, 

podendo, assim, o processo seguir seu trâmite em face deles. 

Uma segunda alternativa é requerer ao juízo a remessa da discussão da 

atualização para a fase de liquidação – conforme alguns juízes já vinham fazendo, 

entendendo que a matéria envolve tema afeto à execução.  

No tocante à fase de execução, é possível requerer a liberação dos valores 

incontroversos, deixando a questão da atualização monetária para decisão posterior.  

Outrossim, é possível a advocacia pleitear a aplicação do índice menor, 

devendo ser paga a diferença posteriormente, caso seja a hipótese – o que vai 

depender da decisão proferida pelo STF.  
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No caso dos processos cuja matéria está acobertada pela coisa julgada, deverá 

ser aplicado o índice já apontado como incidente no caso concreto e que não pode 

mais ser objeto de discussão 

São medidas que além de observar a decisão do STF, não travam o processo 

judicial.  

Nesse sentido, é válido apontar que em decisão publicada no DJE nº 169, em 

03/07/2020, o Ministro Gilmar Mendes, ao rejeitar o pedido de medida cautelar no 

Agravo Regimental ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, afirmou que a 

decisão "não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a 

produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz 

respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela 

aplicação de qualquer dos dois índices de correção" . 7

Apesar do exposto, é certo que nada disso resolve a questão da incerteza 

jurídica. Conforme a cronologia feita ao longo do texto, já são cinco anos nesse 

imbróglio que aflige a empresa, o empregado e a advocacia – numa conduta que 

parece esquecer que a segurança jurídica e a confiança do cidadão no ordenamento 

jurídico são elementos constitutivos do Estado de Direito.  
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