
Ofício conjunto Presidência e Vice-Presidência nº 02/2018 

  
Considerações sobre processos que tratam do índice a ser 
aplicado para a correção monetária, à luz da decisão proferida 
na Reclamação n. 22.012 MC/RS: 
   
1.  Na Reclamação 22.012, inicialmente, foi proferida liminar 
pelo Ministro Dias Toffoli, no sentido de suspender os efeitos 
da decisão do Pleno do TST, que estabelecera o IPCA-E em 
substituição à TRD para atualização dos créditos trabalhistas. 
  
  
2. Em virtude desta liminar proferida pelo STF, na referida 
Reclamação, até dezembro de 2017, o então Exmo. Vice-
Presidente deste TRT RS, determinou a remessa dos 
processos à origem para aguardar a decisão final do STF. 
  
  
3. Em dezembro de 2017, a Reclamação 22.012 foi julgada 
improcedente, prevalecendo o entendimento de que a decisão 
do TST que determinou a adoção do IPCA-E no lugar da TRD 
para a atualização dos débitos trabalhistas, não configura 
desrespeito ao julgamento do STF, nas ADIs 4357 e 4425. 
  
  
4. Há notícia de julgamentos de várias Turmas no TST 
adotando IPCA-E, após a mencionada decisão, recente do STF 

  
http://www.valor.com.br/legislacao/5370317/turmas-do-tst-
aplicam-o-ipca-e-para-correcao-de-
condenacoes?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&ut
m_campaign=Compartilhar 

  
  

5. A denominada reforma trabalhista, Lei nº 13.467, de 
2017, adotou a Taxa Referencial (TR). As recentes decisões do 
TST se baseiam em precedente do próprio TST, anterior às 
mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e em 
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre 
precatórios. 
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6. Tem-se notícia de vista regimental na SDI do TST, em 
processo em que se discute a matéria. Assim que for julgado o 
caso na SDI, existe a possibilidade de que o tema 
seja uniformizado. É possível imaginar que haja alguma 
modulação nesta decisão, no mesmo sentido da decisão do 
STF acima mencionada.   
  
7. Quanto aos processos que retornaram à origem, aqui na 
nossa 4ª Região, em virtude da liminar inicialmente proferida na 
Reclamação 22.012, respeitado o exame jurisdicional de 
cada julgador, oportuno que sejam analisados caso a caso, 
para verificação do impulso cabível (se remanesce 
condenação, se pende de análise de admissibilidade eventual 
Recurso de Revista,  em alguns exemplos possíveis). 
  
  
8. Além do acompanhamento que cada juiz possa realizar, 
igualmente, comunicaremos tão logo se tenha notícia de 
nova manifestação judicial ou mesmo administrativa do TST 
e/ou do STF.  
  
 --  
Vania Cunha Mattos 

Presidente do TRT da 4ª Região 

Ricardo Carvalho Fraga  
Vice-Presidente do TRT 4ª Região 

 


