
De: Presidente TRT4 <presidente@trt4.jus.br> 
Data: ter, 30 de out de 2018 às 11:32 
Assunto: Ofício Conjunto Nº 3/2018 
Para: <todos@trt4.jus.br> 
 
 

 
 
Ofício Conjunto Nº 3/2018                                   Porto Alegre, 30 de outubro de 
2018. 
  
  
  
1. Em dezembro de 2017, houve julgamento pelo STF da Reclamação 
22.012/RS, pela sua improcedência, no qual foi decidido que há ausência de 
identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi 
efetivamente decidido nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, no tocante à aplicação 
de índice de correção para os débitos trabalhistas. 
  
  
2. Em 11 de junho de 2018, foi enviado Ofício Circular nº 15 do CSJT aos 
Tribunais Regionais do Trabalho, informando que até aquele momento ainda 
não havia ocorrido o trânsito em julgado da decisão proferida na Reclamação 
do STF 22.012/RS, e que, após a sua ocorrência, seria efetuada a atualização 
da tabela mensal de índices de atualização monetária. 
  
  
3. Em 24 de setembro de 2018, houve julgamento de Embargos Declaratórios 
pelo STF, no RE 870947/SE, concedendo, excepcionalmente, efeito 
suspensivo aos embargos opostos por entes federativos estaduais, ao 
entendimento de que a imediata aplicação do decisum embargado, antes da 
modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode dar ensejo à 
realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela 
Fazenda Pública. Registra-se que a decisão embargada, em julgamento em 
que tiveram votos vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, se refere 
aos índices de aplicação de correção monetária a serem adotados nas ações 
contra a Fazenda Pública, que tem relação com as ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. 
Disponíveis, respectivamente em: 
 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4855412 

  
https://www.conjur.com.br/2018-set-28/fux-suspende-efeitos-acordao-correcao-
dividas-fazenda 

  
  
4.Em resumo: 
  
a) os anteriores ofícios conjuntos desta Presidente e Vice-Presidente estão 
disponíveis no site do TRT, opção “Recurso de Revista”, disponíveis 
em https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/recurso-de-revista 
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b) inexiste normatização do TST, no momento, sobre o índice de correção 
monetária; 
  
c) no momento, ressalvadas as inúmeras e diversas situações específicas de 
cada caso, é razoável entender-se pela adoção do índice TR até março de 
2015; 
  
d) inexiste uniformização do TST ou do STF sobre o índice a ser adotado após 
a Lei 13.467. 
  
  
  
  

Vania Cunha Mattos 

Presidente 

  
  
  

Ricardo Carvalho Fraga 

Vice-Presidente 

 


