
Mensagem nº (; 1 f 

Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.021, 
tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as informações em anexo, elaboradas pela 
Advocacia-Geral da União. 

Brasília, 29 de outubro de 2018. 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCESSO N~ 00692.003296/2018-15 
ORIGEM: STF - Ofício nO 18421/2018, de 5 de outubro de 2018. 
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES 
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 6021 

Despacho da Advogada-Geral da União 

Adoto, nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União, para os fins e 
efeitos do 311. 4S!, inciso V, da Lei Complementar nS! 73, de 10 de fevereiro de 1993, as 
anexas INFORMAÇÕES NS! 00183/2018/CONSUNIÀOICGU/AGU, elaboradas pelo 
Advogado da União Dr. STANLEY SILVA RIBEIRO. 

Brasília, ~~ de outubro de 2018. 

GRACE MARIA F~~'-lV1\ESMENDONÇA
 
Advogada- ral da União
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DESPACHO DO CONSULTOR-GERAL DA UNIÃO N° 00880/2018
 

PROCESSO: 00692.003296/2018-15
 
ORIGEM: STF - Ofício n° 18421/2018. de 5 de outubro de 2018.
 
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6021.
 

Estou de acordo com as INFORMAÇÕES 

00183/2018/CONSUNIÃOICGU/AGU. 

À elevada consideração de Sua Excelência a Senhora Advogada-Geral da União. 

Brasí>l:[ubro j;A (fJ 
MARCELO AUGUSTO CARMO DE VASCONCELLOS 

Consultor-Geral da União 
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INFORMAÇÕES N°. 00183/2018/CONSUNL~~O/CGU/AGU 
PROCESSO N.o 00692.003296/2018-15 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N°. 6021 
REQUERENTES: ASSOCIAÇÃO NAC!ONAL DOS MAGISTRADOS DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAMATRA 
RELATOR: MINISTRO GILMAR MENDES 

ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade - expressão "pela Taxa Referencial 
(TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil". contida no §7°. do Art. 879. 
da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n.o 5.452/1943). com 
redação dada pelo art. 1°. da Lei 11.° 13.467. de 13 de julho de 1017 
determinação de atualização dos créditos decorrentes de condenação 
judicial - suposta violação ao direito de propriedade. disposto no Art. Y'. 
caput e inciso XXII. da Constituição Federal. 

Senhor Consultor-Geral da União. 

I. RELATÓRIO
 

1. Trata-se dc Ação Direta de Inconstitucionalidade. com pedido liminar. proposta 

pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATPJ\. em 

face da expressão "pela Taxa Referencial (TR). divulgada pelo Banco Central de 

Brasil". contida no ~7°. do Art. 879. da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto

Lei n.0 5.452/1943). com a redação que lhe foi dada pelo Art. r'. da Lei n.o 13.467. de 

13 de julho de 2017. 
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2. O conteúdo do dispositivo legal determina que a atualização dos créditos 

decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), nos seguintes 

termos: 

Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua 
liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. (Redação 
dada pela Lei n° 2244, de 23.6.1954) 

{ ..} 
§ r A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita 
pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 
nO 8.177. de 1° de março de 1991. (Incluído pela Lei n° 13.467, de 2017) 

3. Após regular distribuição, o Ministro Relator identificou que a temática ora 

debatida guarda pontos de identidade com outras ações sob sua relatoria, quais sejam: 

AOI 5.867, AOC 58 e AOC 59. Assim, optou-se pela tramitação simultânea e futuro 

julgamento conjunto, nos termos da seguinte decisão: 

Inicialmente, por verificar que tratam do mesmo tema, determino o apensamento 
da presente ADI e das ADCs 58 e 59 à Ação Direta de Inconstitucionalidade 
5.867, para que tenham tramitação simultânea e sejam julgadas conjuntamente. 

Ademais, considerando-se a relevância da matéria, adoto o rito do art. 12 da Lei 
nO 9.868, de 10 de novembro de 1999, e determino: 

1) requisitem-se as informações definitivas, a serem prestadas no prazo de 10 
dias; 

2) após. remetam-se os autos, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e 
ao Procurador-Geral da República. para que se manifestem no prazo de 5 dias. 

Publique-se.
 
Brasflia.3 de outubro de 2018.
 

Ministro Gilmar Mendes 
Relator 
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4. Nesse contexto, as informações aqui apresentadas se dão à título de 

complementação ao que já fora explicitado no âmbito da AOI n° 5.867. cUJos 

esclarecimentos presidenciais foram colacionados àqueles autos em 01.10.18. 

5. Preliminarmente, a petição inicial assevera que o STF possui entendimento 

consolidado no qual considera inconstitucional a utilização da TR como índice destinado 

a promover a atualização monetária de qualquer valor. razão pela qual o legislador não 

poderia impor o referido índice para atualização dos créditos decorrentes de condenação 

judicial em feitos trabalhistas. 

6. Em seguida, enfatiza-se os julgamentos proferidos nas AOIs n° 4.357. 4.372. 

4.400 e 4.425, que impugnaram a Emenda Constitucional n° 62/09. tendo sido 

reconhecida a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial da remuneração básica 

da caderneta de poupança", até então utilizada para atualizar os débitos dos entes 

estatais decorrentes de condenações judiciais. Segue trecho da exordial: 

Naquele julgamento, esse STF, após apreciar a norma introduzida na CF pela 
EC n. 62 (o § 12 do art. 100) decidiu afastar. por arrastamento, a expressão 
('"índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança") que estava 
contida no art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5°. da Lei 
n. 11.960/2009. 

Subsistiu, no entanto, a nonna do art. 39 da Lei n. 8.177/91 que determinava a 
atualização monetárias dos créditos trabalhistas. decorrentes de condenação 
judicial, à atualização monetária pela TR. 

Diante desse quadro o Tribunal Superior do Trabalho suscitou. incidentalmente 
a feito que tramitava naquela Corte, a arguição de inconstitucionalidade do art. 
39 da Lei n. 8.177/91 e, a partir da declaração nela contida, determinou que o 
CSJT promovesse a retificação da tabela de atualização monetária da Justiça do 
Trabalho. 

Veio, então, uma enxurrada de Reclamações perante esse ego STF. propostas por 
aqueles que estavam condenados a pagar verbas trabalhistas atualizadas pelo 
IPCA, sustentando que a decisão do TST estaria desafiando a autoridade das 
decisões desse STF, na medida em que a decisão dessa Corte não tinha declarado 

3 



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
 
CONSllLTORIA-GERAL DA UNIÃO
 

a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei n. 8.177/91, mas apenas do art. 1°-F da 
Lei n. 9.494/97. 

Conquanto a quase totalidade delas não tenha sido sequer conhecida, por causa 
da manifesta impossibilidade de "aderência" entre os atos reclamados e as 
decisões desse STF nas ADIs que impugnaram a EC n. 62, houve o deferimento 
de liminar na Reclamação n. 22.012, para suspender tanto a decisão do TST, 
como a tabela editada pelo CSJT. 

o fundamento adotado foi o de que a decisão do TST estaria usurpando a 
competência do STF ao pretender conferir efeito vinculante à toda Justiça do 
Trabalho a declaração de inconstitucionalidade incidental proclamada em um 
único processo da competência do TST. Assinalou-se, ainda, que esse STF não 
teria proclamado a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 39 da Lei n. 
8.177/91, como afirmado pelo TST. (....) 

Daí a necessidade de ser impugnada, igualmente, a expressão "pela Taxa 
Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil" contida no § 7° norma 
do art. 879, da CLT, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1° da Lei n. 13.467, 
de 13/7/2017. 

Somente assim restará superada, d.v., não apenas a insegurança jurídica 
atualmente existente no âmbito da Justiça do Trabalho, como respeitada a 
integridade das decisões condenatórias, cujos valores não podem deixar de ser 
atualizados monetariamente. 

7. O alicerce da argumentação contida na exordial é simplesmente a existência de 

precedentes no âmbito da Suprema Corte, os quais supostamente teriam reconhecido a 

impossibilidade de utilização da Taxa Referencial - TR, corno índice de atualização 

monetária. em qualquer hipótese e, portanto, também às condenações impostas pela 

Justiça do Trabalho. Os fundamentos trazidos não merecem acolhida, diante da realidade 

jurisprudencial do STF, consoante ficará explicitado analiticamente nas IÍnhas que 

seguem. 

8. Por essas razões, a requerente pugna, com fulcro no art. 10, § 3°, da Lei n°. 

9.868/99, seja concedida medida cautelar. ainda que por decisão singular "ad 

referendum" do Plenário, a fim de suspender a eficácia da expressão "pela Taxa 
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Referencial (TR) , divulgada pelo Banco Central do Brasil" contida no § r do art. 879, 

da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452/1943), com a redação que 

lhe foi dada pelo art. 10 da Lei n. 13.467, de 13/7/2017, assim como do caput do art. 39 

da Lei n. 8.177/91; e. no mérito, pede seja julgado procedente o pedido. declarando a 

inconstitucionalidade da expressão contida nos dispositivos legais suso mencionados. 

11 - DO MÉRITO 

11 - a) TAXA REFERENCIAL NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 493 

9. No desenvolver da petição inicial, anota-se que o STF teria tinnado entendimento 

pelo qual a Taxa Referencial- TR não poderia ser utilizada como índice de atualização 

monetária. tàto este que não se coaduna com o resultado do julgamento na ADI n° 493. 

Na ação direta acima destacada o objeto de discussão em verdade circunscrevia-se à 

possibilidade de novel legislação promover alteração na atualização monetária de 

contratos formalizados anteriormente à sua vigência. em afronta ao ato jurídico perfeito. 

conforme preconiza o art. 5°. XXXVI da Carta Maior. 

10. A despeito disso. muitos dos Ministros acabaram tecendo considerações acerca 

da natureza jurídica da Taxa Referencial e de sua função mitigadora no processo 

inflacionário brasileiro. Vejamos alguns trechos de votos proferidos naquela assentada: 

Ministro limar Galvão 

Não obstante houvesse sido anunciada auspiciosamente como medida destinada 
a por um paradeiro na indexação da economia, na verdade não passou a TR de 
mais um critério indicador dos efeitos da inflação sobre a moeda. Pelo 
singelo motivo de que, persistindo a inflação, como persistiu, nada mais 
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natural e, por isso, inelutável, do que imputar-se à perda do poder aquisitivo 
da moeda a variação verificada, durante certo lapso de tempo, na parte de 
seu quantitativo excedente de uma taxa que, razoavelmente, possa ser 
atribuída a rendimento real. 

Não importa se o legislador, buscando oportunistamente mascarar o verdadeiro 
caráter do novo indexador, a ele se referiu como ..taxa de remuneração básica 
dos Depósitos de Poupança" (art. 18, caput e parágrafo 1°, da lei em foco). se 
nos mesmos dispositivos, e nos demais que integram a le, não pôde evitar o 
emprego das expressões "atualizados mensalmente" (art. 18, parágrafo 1°). 
"cálculo de atualização" (art. 20). "atualização desses depósitos" (art. 20). "serão 
atualizados" (art. 21), "serão reajustados" (art. 23, caput), "reajuste mensal" (art. 
23. parágrafo 1°), etc .. que já se incorporaram ao vocabulário jurídico como 
indicadores da operação pela qual se apura o valor de um bem, ou de uma 
prestação em face do fenômeno inflacionário. 

(... ) 

o critério pelo qual passaram a ser apurados os índices da TR. de sua vez. não 
alteram a sua natureza. Com efeito, num momento em que todos os meios eram 
empregados no sentido de assegurar-se uma curva descendente para o ritmo da 
inflação, nada mais natural que os mencionados índices passassem a exprimir 
não uma inflação verificada - o que valeria pela sua realimentação periódica -- . 
mas uma inflação esperada, que funcionaria como estimuladora da taxa 
decrescente. 

( ... ) 

Assim, a referida lei. ao detenninar que os saldos dos cruzados novos 
transferidos ao Banco Central do Brasil (art. 7°) e os depósitos de poupança (art. 
12) serão remunerados pela TR, acrescida de juros de 'i2 por cento ao mês. na 
verdade está referindo, no primeiro caso, correção monetária. e não juros. 

11. Após a apresentação de voto-vista e em complementação ao voto já proferido. o 

Ministro llmar Galvão assim se manifestou: 

(... ) do mesmo modo que o eminente Ministro Moreira Alves, também lamento 
o critério que foi escolhido para apuração desse índice de correção 
monetária, que é a "Taxa Referencial- TR". Trocou o legislador a variação 
de preços de bens, de utilidades, pela variação do valor do dinheiro. Mas 
procurei justificar, no meu voto, que a opção que o legislador fez não é tão 
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absurda assim, pois o dinheiro é um bem que se presta para apuração de 
seu preço, para o futuro, pelo menos para o futuro próximo, o que talvez 
não ocorra com outras mercadorias. 

o governo tinha interesse em ficar um índice que tomasse por base um bem que 
tivesse um valor calculável. apreciável para o futuro. E por que? Porque esperava 
um inflação descendente. Nessa circunstância. se se aplica. como índice de 
correção. a variação do valor de bens, de utilidades, no passado. quando a 
inflação era mais alta, é claro que esse índice vai realimentar a inflação. Como 
se sabe. não apenas o dinheiro sofre os efeitos da lei da oferta e da procura. 
Qualquer mercadoria está sujeita às consequências dessa regra elementar ela 
economia. De lamentar. apenas, que haja necessidade dessas frequentes 
substituições de índices e que tantos índices sejam instituídos. 

Ministro Marco Aurélio 

Convenci-me de que a Taxa Referencial - TR é um fator de indexação 
monetária principalmente frente à utilização desse fator em vários 
dispositivos das Leis nOs 8.177/91 e 8.178/91. ( ... ) 

Recebemos, todos. um exemplar contendo pareceres sobre a matéria e creio que 
meditamos sobre esses pareceres. Valho-me de um deles. o que apresenta a 
maior feição econômica, para demonstrar que a "TR" é realmente um fator de 
indexação monetária. Refiro-me ao parecer do Professor Mário Henrique 
Simonsen. que é sintético. é de uma simplicidade franciscana e. por isso mesmo. 
consegue revelar, a mais não poder, a real natureza da "TR'·. Está assim lançado: 

"Ao criar a TR e eliminar a BTN, a Lei 8.177 gerou um problema de 
interpretação. A TR é, de fato. um indexador ou uma simples taxa de juros? 
Em particular. como interpretar o § IOdo art. 24 que cuida do reajuste das 
prestações da casa própria? 

Literalmente, a TR é uma taxa nominal de juros. determinada mensalmente. 

A taxa nominal. como se sabe, decompõe-se na taxa esperada de inflação mais 
taxa real de juros a priori; ou. equivalentemente. na taxa efetiva de inflação 
mais a taxa real de juros a posteriori. Como o Plano Collor IJ (Lei 8.177/91) 
não acabou com a inflação, mas apenas a reduziu para faixa de 5% a 10% ao 
mês. ainda considerada explosiva pelos padrões internacionais, é evidente que 
a TR é determinada predominantemente pela taxa espe~'ada de inflação. já que 
ela é fixada peloa Banco Central no início do mês. Aliás, isso se toma 
evidente pelos níveis mensais 1ixados para a TR entre fevereiro e maio de 
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1991, crescendo de 7,00 para 8,99%. Taxas dessa magnitude nunca poderiam 
ser taxas reais, sob pena de inviabilizar qualquer economia. Em particular, 
elas violentariam agressivamente a disposição constitucional que limita os 
juros reais a 1% ao mês (12% ao ano, admitindo juros simples). 

Isto posto, cabem duas indagações: 

a) A TR pretende acrescentar à taxa esperada de inflação alguma taxa real 
de juros a priori, ou pretende ser um referencial com taxa zero de juros reais? 

b) A intenção do legislador era ou não usar a TR como indexador para o 
mercado financeiro? Em caso afirmativo, porque substituir o BTN pela TR? 

A primeira indagação comporta resposta clara. A TR pretende ser um 
estimador da inflação futura sem qualquer incorporação de juros reais a priori. 
Isso se depreende pelo menos de dois fàtos: 

a) O método de cálculo da TR; 

b) A remuneração fixada para as cadernetas de poupança. 

A TR, como se mostra nos anexos 2 e 3, é calculada a partir das taxas dos 
Certificados de Depósitos Bancários das maiores instituições financeiras do 
país, deduzindo-se 2% ao mês. Essa dedução só se explica pela presunção de 
que os CDB's adicionem juros reais generosos de 2% ao mês à taxa esperada 
de inflação. 

No caso das cadernetas de poupança, a remuneração fixada foi TR mais 0,5 
ao mês. Anteriormente era correção monetária (medida pela variação da 
ORTN, da OTN, ou mais recentemente do BTN), mais os mesmos 0,5% 
mensais. Isso naturalmente associa o antigo papel da correção monetária. 

Aliás, como se pode verificar no anexo 4, a variação acumulada da TR no 
trimestre fevereiro/abril de 1991 foi sensivelmente inferior à de qualquer dos 
principais índices de preços que poderiam ter sido utilizados para o cálculo 
da correção monetária. Isso deixa claro que a TR, embora definida como taxa 
de juros, pretende ser uma taxa nominal com taxa real zero a priori. ou seja. 
um estimador da inflação esperada para o mês. 

( ...) 
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Repito que no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, 
principalmente quando abandonamos o objeto nela lançado, para emitir 
juízo sobre a chamada "TR", temos que considerar as repercussões que 
advirão, solapando o Sistema Financeiro Nacional. 

A atuação do Supremo Tribunal Federal não pode ser uma atuação 
revolucionária, não pode transformar o Brasil no paraíso dos devedores. A 
atuação do Supremo Tribunal Federal não pode fulminar o próprio Judiciário e 
fico a imaginar os milhões de pedidos que serão endereçados ao Judiciário, 
objetivando a devolução de importâncias pagas indevidamente, isto caso venha 
a Corte a concluir que a "TR"' não é fator de indexação monetária. 

Discorri sobre essa matéria unicamente porque está envolvida no voto que 
poder ser o condutor deste julgamento, o voto do eminente Moreira Alves, 
Não obstante, estou convencido, Senhor Presidente, de que o Procurador
Geral da República não dirigiu esta ação direta de inconstitucionalidade 
contra o artigo 1° da Lei n° 8.177/91. Não a dirigiu contra os artigos que 
criaram, em si, esse novo fator de indexação monetária em substituição ao 
Bônus do Tesouro Nacional. Esta ação tem objeto próprio e, muito embora 
não estejamos presos à causa de pedir veiculada na inicial - é esta a 
jurisprudência da Corte - ela visa à intangibilidade do ato jurídico perfeito 
e acabado e à intangibilidade do direito adquirido. I\ss~nto, purtanto, 
Senhor Presidente, e o faço com absoluta convicção, que a "TR", tal ~omo 

prevista na Lei n° 8.177/91, tal como exposto nos memoriais, nos pareceres 
que chegaram às nossas mãos, é iniludivelmente um fator de indexação 
monetária. 

Ministro Carlos Velloso 

Estou de acordo com o Sr. Ministro Galvão. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, 
quando, diante da realidade da inflação, viu-se obrigado, porque a lei o 
determinava, a fazer incidir a correção monetária sobre remuneração de 
servidores públicos, aplicou a TR, pois esta era o menor índice dentre os demais. 
A decisão foi tomada em sessão administrativa, é certo, É representativa, 
entretanto, de um entendimento. Na ocasião, concorri com o meu voto para que 
a decisão fosse adotada. Não tenho motivos para reconsiderar-me. (",) no ponto: 
tenho a TR como índice que expressa a desvalorização da moeda. 

12. Ante os esclarecimentos supra, atinentes ao julgamento da ADI 493. verifica-se 

que em momento algum o Colcndo Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da 

Taxa Referencial - TR, como índice de atualização monetária. em toda e qualquer 
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situação. Inclusive esse fato foi recentemente reatirmado, quando do julgamento do 

Recurso Extraordinário com Agravo n° 848.240-RN 1
• Vejamos a ementa: 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. FGTS. DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA. 
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA 
REFERENCIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 
REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Esta Suprema Corte, em diversas manifestações de seu órgão plenário, 
afirmou a legitimidade da Taxa Referencial (TR) como índice de 
atualização de obrigações, com a única ressalva da inviabilidade de sua 
aplicação retroativa para alcançar situações pretéritas. Nesse sentido: ADI 
493-MC, ReI. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 4/9/1992; 
ADI 768-MC, ReI. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ de 
13/11/1992; ADI 959-MC, ReI. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, 
DJ de 13/5/1994. 

(...) 

13. Há diversos outros julgados no mesmo sentido: 

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO RURAL: 
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 
ARTS. 5°, INCISOS 11 E XXXVI, E 92, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. (SÚMULAS 282 E 356). CLÁUSULA CONTRATUAL 
(SÚMULA 454). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO. 
1. Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão que, na 
instância de origem, indeferiu o processamento do R.E., nem o da ora agravada, 
que negou seguimento ao agravo de instrumento. 2. Na verdade, o que sustenta 
é que o acórdão recorrido ofendeu o disposto no art. 5°, incisos 11 e XXXVI, da 
Constituição Federal (princípio da legalidade e do ato jurídico perfeito). 3. 
Sucede que tais temas não chegaram a ser por este focalizados, o que já 
inviabiliza o Recurso Extraordinário, à falta de prequestionamento (Súmulas nOs 
282 e 356). 4. Não procedem as alegações da agravante, concernentes a 
decisões do Supremo Tribunal Federal, em Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade, pois ali se tratava de Lei que pretendeu, com a 
adoção da T.R., para efeito de correção monetária, atingir contratos 
celebrados anteriormente a ela. E isso é que não foi permitido pela Corte. 
No caso, porém, o contrato é posterior e há, segundo o acórdão, cláusula 

I ARE 8-1-8240 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 1111212014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLlC 19-12-2014 
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expressa. prevendo a aplicação da T.R.. como índice de correção monetária. E 
interpretação de cláusula contratual não pode ser revi:,ta por esta C0l1e em 
Recurso Extraordinário (Súmula 454). 5. No que concerne ao ~ 3° do art. 192 da 
Constituição FederaL o tema não foi suscitado no R. E. 6. Por fim, a matéria 
infraconstitucional suscitada no Agravo também escapa ao reexame do Supremo 
Tribunal Federal (art. 102. m. da Constituição Federal). 7. Agravo improvido. 
(AI-AgR 162.421. ReI. Min. Sydney Sanches. Primeira Tumla. DJ 11.10.200 I 
gritàmos) 

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA'lO DE INSTRUIVIE0JTO. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°. XXXVI, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇAo 
DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. 
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I - A verificação. no caso concreto. da ocorrência. ou não, de violaç8.0 ao art. 5°. 
XXXVI, da Constituição Federnl situa-se no campo infraconstitucional. A 
afronta à Constituição, se OCOlTente. seria indireta. Precedentes. JI - Para se 
chegar à conclusão diversa a adotada pelo Juízo a quo. necessário seria o 
reexame e interpretação de cláusula contratual, o que atrai a incidência da 
Súmula 454 do STF. Portanto, ~ ofensa à Constituição. se ocorrente. seria 
indireta. Precedentes. III - A inconstitucionalidade da aplicação da TR como 
índice de atualização monetária é relativa apenas aos contratos anteriores 
à Lei 8.177/1991. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido". (AI-AgR 
848.714, ReI. Min. Ricardo Lewandov,·ski. Segunda Turma. Ore 5.12.2012 
gritàmos). 

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEBÊNTURES. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. TR/TRD. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
I. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no ju1l;an:cnto da ADI 493/DF, 
ReI. Min. Moreira Alves, entendeu que a inconstHtlcionr~lidade da apHcação 
da TR eomo índice de atualização monetária é relativa apen:.lS aus contratus 
anteriores à Lei n° 8.177/1991. 2. Embargos de declaração i'ecebidos como 
agravo regimental a que se nega provimento". (ARE-ED 860.157. ReI. Min. 
Roberto Barroso. Primeira Turma. DJe 24.6.20 15 - grif.1mos). 

14. Observa-se que a ADI n° 493 não afastou a aplicação da TR como índice de 

atualização monetária, na veràude discutiu-se o respeito à índices de preços previamente 

ajustados contratualmente em razão da superveniência de lei que admi~ia o uso da Taxa 
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Referencial. em substituição ao indexador previamente entabulado. As considerações 

respdtantes à viabilidade da TR como tàtor de manutenção do poder aquisitivo se deram 

a título de obter dictum. 

RECLAMAÇÃO N° 22.012-RS 

15. Na reclamação em epígrafe, o Ministro Gilmar Mendes apresentou voto-vista 

esclarecendo de forma percuciente os limites objetivos dos julgamentos das ADIs n° 

4.357 e 4.425. Destaque-se os excertos de interesse: 

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela 
Federação Nacional dos Bancos, ao fundamento de que a decisão reclamada. 
proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, teria usurpado a competência do 
Supremo Tribunal Federal para exercer o controle de constitucionalidade de lei 
com eficácia vinculante, bem como aplicado erroneamente o entendimento 
firmado por esta Corte nas ADls 4.357 e 4.425. 

A declaração de inconstitucionalidade em questão refere-se ao art. 39 da Lei 
8.177/91, segundo o qual: 

"Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo 
empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção 
coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora 
equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de 
vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento". 

A parte reclamante alega que o Tribunal Superior do Trabalho, na Arguição de 
Inconstitucionalidade 479-60/2011, declarou a inconstitucionalidade. por 
arrastamento, da expressão "equivalente à TRD", constante no citado 
dispositivo. Nessa ocasião, detenninou, ainda, o IPCA-E como índice a ser 
utilizado na tabela de atualização monetária dos débitos trabalhistas na Justiça 
do Trabalho. Para fundamentar essa decisão, o Tribunal Superior do Trabalho 
invocou as decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADls 
4.357 e 4.425, em que este Tribunal declarou a inconstitucionalidade da 
utilização da Taxa Referencial (TR) para atualização de débitos fazendários 
pagos por meio do regime de precatórios. (... ) 

o Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 14.3.2013. julgou procedente. em 
parte, as ADls 4.357 e 4.425, ReI. Min. Ayres Britto, red. para o acórdão Min. 
Luiz Fux. para declarar a inconstitucionalidade de diversas regras jurídicas que 
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agravavam, para além dos limites impostos constitucionalmente, a situação 
jurídica do Poder Público como devedor. 

Entre outros dispositivos, declarou-se a inconstitucionalidade da expressão 
"índice oficial de remuneração da caderneta de poupança"', contida no § 12 do 
art. 100 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
62/2009. 

Em momento posterior, ao analisar pedido formulado pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil nos autos da ADI 4.357, em que se noticiava a 
paralisação do pagamento de precatórios por alguns Tribunais de Justiça do país, 
o Ministro Luiz Fux determinou, ad cautelam , que "os Tribunais de Justiça de 
todos os Estados e do Distrito Federal deem imediata continuidade aos 
pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14/03/2013, segundo a sistemática 
vigente à época, respeitando-se a vinculação de receitas para fins de quitação da 
dívida pública, sob pena de sequestro". Aludida decisão foi referendada pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento realizado em 24.10.2013. 

Já em 25.3.2015. sobreveio o julgamento definitivo da modulação dos efeitos 
das decisões proferidas nas ADIs 4425 e 4357, cujo trecho ql'e ;nteressa 
transcrevo abaixo: 

"3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalid<lde dos 
seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão 
do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se 
válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica 
mantida a aplicação do índice oficia! rle remuneração básica da caderneta de 
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 
25.03.2015. data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser 
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (lPCA-E) e 
(b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos 
quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributGrios; e (ii) ficam 
resguardados os precatórios expedidos. no âmbito da administraçãe pública 
federaL com base nos arts. 27 das Leis n° 12.919/l 3 e n° 13.030/15, que fixam 
o IPCA-E como índice de correção monetária". 

Em suma. determinou a Corte que, até o dia 25.3.2015. deveria ter sido mantida 
a aplicação do índice oficial de remuneração básica da cademeta de poupança 
(IR). confonne a Emenda Constitucional 62/2009. e que, a partir daquela data, 
os créditus de precatórios deveriam ser corrigidos pelo índice de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial (lPCAE). 
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Como se pode verificar, a Corte, ao apreciar as ADls 4.357 e 4.425, declarou a 
inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária 
dos débitos da Fazenda Pública já inscritos em precatório judicial, em razão da 
existência de decisão judicial irrecorrível. 

Observo que, no referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal declarou a 
inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional 62/2009, que inclui o § 
12 no art. 100 da Constituição, para dispor essencialmente sobre a atualização 
dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios pelo índice da caderneta 
de poupança e, por arrastamento, do art. 10-F da Lei 9.494/1997, com a redação 
dada pelo art. 5° da Lei 11.960/2009. Em outros termos, o STF não consagrou 
a tese de que a taxa referencial jamais poderia ser utilizada como indexador 
monetário. 

Com efeito, a decisão nas ADls 4.425 e 4.357 reconheceu a 
inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial (TR), com modulação de 
efeitos, exclusivamente para débitos da Fazenda Pública pagos mediante 
precatórios. Assim, a aplicação do lPCA-E como índice de correção de débito 
de pessoa jurídica de direito privado, por interpretação extensiva da decisão do 
STF nas referidas ADIs, esvaziando a eficácia do art. 39 da Lei 8.177/1991, viola 
a autoridade desses julgados, uma vez que essa hipótese não está por eles 
abrangida. (grifos no original) 

I 
16. Demais disso, ainda no âmbito da Reclamação nO 22.012-RS, cumpre trazer à 

lume parte do voto do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual se ressalta a 

consolidada jurisprudência da Corte no sentido de não admitir a denominada "teoria 

da transcendência dos motivos determinantes": 

No entanto, observo que a decisão reclamada afastou a aplicação da TR como 
índice de correção monetária nos débitos trabalhistas, determinando a utilização 
do IPCA em seu lugar. questão que não foi objeto de deliberação desta Suprema 
Corte no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357/DF e 
4.425/DF, não possuindo. portanto, a aderência estrita com os arestos tidos por 
desrespeitados. 

Como bem observado pela Ministra Cármen Lúcia na decisão proferida na RcI 
1O.548/CE: ''[. ..] no direito brasileiro, ainda prevalece o entendimento de que 
declaração judicial de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade 
circunscreve-se à nonna específica, e não à matéria". 

14 



ADVOCACIA-GERAL DA llNIÃO
 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
 

Ressalto, mais, que o Plenário desta Corte manifestou-se contrariamente à 
chamada "transcendência" ou "efeitos irradiantes" dos motivos determinantes 
das decisões proferidas em controle abstrato de normas. como se depreende da 
ementa da Rcl 3.0 14/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto: 

"RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO 
ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 4.233/02. DO MUNICÍPIO DE 
INDAIATUBA/SP. QUE FIXOU. COMO DE PEQUENO VALOR. AS 
CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ: R$ 3.000.00 
(TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO 
RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. 

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade 
constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa. no 
âmbito da Fazenda estaduaL o quantum da obrigação de pequeno valor. Por 
se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP. o acolhimento do 
pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos 
motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. 
Tese rejeitada pela maioria do Tribunal. 

2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão 
paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 
municipal 4.233/02 'por ausência de vinculação da quantia considerada como 
de pequeno valor a um determinado número de salários mínimos. como lizera 
a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)', este se limitou 'a 
proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido na norma estadual fosse 
inferior ao parâmetro constitucional'. 

3. Reclamação julgada improcedente", 

17. Confonne se observa dos trechos acima destacados, o julgamento das ADIs 

4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 ocorreu no contexto muito específico da Emenda 

Constitucional n° 62/09, analisando tão somente os aspectos de recomposição 

monetária em débitos envolvendo a Fazenda Pública. Os julgados elencados não 

autorizam o transbordamento de suas razões para aplicação na atualização monetária 

dos débitos trabalhistas, em afronta direta ao que preconiza a Lei n.o 13.467/2017. 
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18. Por fim, é de se ter em mente que a essência da ADI n° 4.357 e ações correlatas 

foi exatamente o tratamento malferidor da isonomia promovido pelo art. 100, § 12, 

da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional n° 62/09, que permitia índices 

de atualização monetária distintos para os débitos de pessoas jurídicas de direito 

privado e a Fazenda Pública. 

Recurso Extraordinário n° 870.947-SE 

19. Ao contrário do que assevera a autora, o fato dos precedentes da Corte, citados 

ao longo da exordial, tratarem específica e exclusivamente à respeito de atualização 

monetária dos créditos em face dos entes públicos, decorrentes das condenações 

judiciais, é questão da mais alta relevância para o deslinde da presente ação direta da 

inconstitucionalidade e não autorizam a interpretação ampliativa defendida. 

20. A fundamentação utilizada no julgamento do RE n° 870.947 - Tema n° 810 da 

Repercussão Geral - não pode simplesmente ser replicada para outros casos, vez que 

apresentam substrato fático-jurídico distinto, a despeito de ambos tratarem de 

atualização monetária incidente sobre condenações judiciais. Vejamos trecho do voto 

do Relator Ministro Luiz Fux: 

A questão jurídico-constitucional versada nestes autos diz respeito à validade da 
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações 
impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica 
da caderneta de poupança, conforme determina o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, 
com a redação dada pela Lei n° 11.960/09. 

A presente controvérsia, apesar de em grande medida sobreposta ao temajulgado 
pelo Plenário nas ADIs n° 4.357 e 4.425, revela algumas sutilezas formais 
adiante explicadas, sobretudo na hipótese da correção monetária, razão pela qual 
evitei tratar este caso como mera reafirmação de jurisprudência. (... ) 

Já quanto ao regime de atualização monetária das condenações impostas à 
Fazenda Pública, a questão reveste-se de sutilezas formais. É que, 
diferentemente dos juros moratórios, que só incidem uma única vez até o efetivo 
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pagamento. a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública 
ocorre em dois momentos distintos: 

o primeiro se dá ao tinal da tàse de conhecimento com o trânsito em julgado 
da decisão condenatória. Esta cOITeção inicial compreende o período de 
tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de 
responsabilidade 
à Administração Pública. A atualização é estabelecida pelo próprio juízo 
prolator da decisão condenatória no exercício de atividacte jurisdicional. 

o segundo momento ocorre já na tàse executiva. quando o valor devido é 
efetivamente entregue ao credor. Esta última correçào monetária cobre o 
lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo 
pagamento. Seu cálculo é realizado no exercício de função administrativa 
pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão 
condenatória. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADis n° 4.357 e 4.425, declarou a 
inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao 
segundo período, isto é, quanto ao interv~!o de tempo compreendido entre a 
inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma 
constitucional impugnada nas ADIs (art. 100. §12, da eRFB, incluído pela EC n° 
62/09) referia-se apenas à atuaiização do precatório e não à atualização da 
condenação ao concluir-se a tàse de conhecimento. (grito nosso) 

21. Constata-se que a situação jurídica ora debatida. apesar de assemelhada, não se 

confunde com o que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal à respeito de 

atualização monetária em condenações judiciais. Assim. de fOllna alguma pode-se 

afirmar que o STF impossibilitou a atualização monetária mediante aplicação da Taxa 

Referencial, expurgando-a do ordenamento jurídico. 

22. Diferentemente do que ocorre no common law. o sistema de precedentes do CPC 

é fundado em dispositivo legal. que apresenta de forma objetiva quais situações gozam 

de eficácia vinculante. e não nos costumes. O art. 927 encerra o rol no qual estão 

inseridos os procedimentos dos quais serão derivados os denominados precedentes 

vinculantes. são eles: 
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Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 
constitucionalidade; 

11 - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 
repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

23. Os incisos I a V do art. 927 do Código Adjetivo apresentam situações distintas. e 

que a despeito de seu caráter cogente não comungam da mesma prevalência normativa. 

Interessante notar, ainda, que as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle 

concentrado de constitucionalidade2 e as súmulas vinculantes3 já possuíam efeito 

vinculante dado pela própria Constituição Federal, antes mesmo da vigência do cpc. 

24. As hipóteses entalhadas no art. 927 apresentam-se exatamente em ordem de 

preferência quanto à observação por parte dos julgadores. No ápice do poder normativo 

estão as decisões do STF no controle concentrado de constitucionalidade, que não só 

possuem o poder de fixar a interpretação adequada de determinado dispositivo, como 

também podem eventualmente retirá-lo do ordenamento jurídico. Os respectivos incisos 

do art. 927 somente são aplicáveis na ausência de dispositivos anteriores regendo a 

1 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente. a guarda da Constituição. cabendo-lhe: C.. ) 
§ 2° As decisões detinitivas de mérito. proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. nas ações diretas de 
inconstitucionul idade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito 
vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, 
nas esferas federal, estadual e municipal. 
, Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá. de oficio ou por provocação. mediante decisão de dois terços 
dos seus membros. após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. aprovar súmula que. a partir de sua 
publicação na imprensa oficial. terá efeito vinculante em relação aos demais ór~ãos do Poder Judiciário e à 
adminii>tração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento. na forma estabelecida em lei 
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matéria, ou seja, para que a orientação do plenário ou do órgão especial dos tribunais 

prevaleça, esta não deve conflitar com entendimentos consolidados na forma dos incisos 

I a IV. 

25. Como é de se perceber, existe uma sobreposição das decisões judiciais emanadas 

do Supremo Tribunal Federal e não poderia ser diferente, uma vez que este órgão detém 

a competência de guarda da constituição e primazia na interpretação do direito positivo. 

Nesse contexto, ressalta-se que tanto as decisões do controle concentrado como as 

súmulas vinculantes possuem normatividade ampliada em relação às demais formas 

jurídicas instituidoras de efeito vinculante. 

26. Assim, a decisão tomada em recurso extraordinário não possui o condão de 

delimitar previamente o espaço de atuação do plenário no que tange ao julgamento desta 

ação direta de inconstitucionalidade, seja pela intranscendência dos fundamentos 

trazidos no RE 870.947 ou, ainda, pelo fato do aludido julgamento ter se dado na seara 

do controle difuso de constitucionalidade, portanto, enfrentando o tema constitucional 

tão somente incindenter tantum. 

27. De qualquer sorte, são valiosas as discussões e fundamentos apresentados no 

recurso extraordinário em destaque, no qual se averigua que também este julgamento 

objetivou restringir-se aos estritos limites da atualização de débitos da Fazenda Pública, 

a discussão, portanto, circunscreveu-se ao art. lO-F da Lei n° 9.494/97. Relembramos 

que, em verdade, também não houve o afastamento peremptório da TR como 

índice de correção monetária para outras situações exógenas em relação ao feito. 

Nesse contexto, enfatiza-se os trechos abaixo dos votos e manifestações proferidos no 

julgamento do RE 870.947: 

l\linistro Luiz Fux (Voto) 
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(...) 

Destaco que nesse JUIZO não levo em conta qualquer consideração técnico
econômica que implique usurpação pelo Supremo Tribunal Federal de 
competência própria de órgãos especializados. Não se trata de definição 
judicial de índice de correção. Essa circunstância, já rechaçada pela 
jurisprudência da Casa, evidentemente transcenderia as capacidades 
institucionais do Poder .Judiciário. A hipótese aqui é outra. Diz respeito à 
idoneidade do critério fixado pelo legislador para atingir o fim a que se 
destina. Uma analogia esclarece o ponto. 

(...) 

Como ilustrado acima, existem diferentes índices de preços voltados a medir a 
inflação. Todos eles têm suas vantagens e desvantagens, sendo mais ou menos 
adequados para uma dada situação concreta. Sem embargo, cada índice é, em 
abstrato, um termômetro da inflação. O que a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal veda é a fixação judicial do "melhor" termômetro (índice) ou a 
discussão acerca da "verdadeira" temperatura (inflação). Isso não se confunde 
com a invalidação judicial de critérios que. por definição, não são índices de 
inflação. 

Ministro Edson Fachin (Voto) 

De outro vértice, ao meu sentir, descabe a esta Corte a fixação do índice a ser 
utilizado em cada demanda judicial, devendo prevalecer apenas a compreensão 
de se respeitar a equidade no tratamento da relação jurídica envolvida, a fim de 
que sejam utilizados os mesmos critérios de atualização monetária adotados pela 
Fazenda Pública na atualização de seus créditos para com os particulares. 

Ministro Teori Zavaschi (Voto) 

(... ) o Supremo Trihunal Federal jamais declarou ilegítima a indexação pela 
TR. Muito antes, pelo contrário, o que o Supremo Tribunal Federal 
declarou é que a TR não é um índice de medida de inflação. É isso que o 
Supremo declarou. E, quando declarou isso, foi pra dizer que não seria 
legítimo, em relação a contratos anteriormente assinados, substituir um 
índice contratado, que era medido pela inflação, por um índice que não era 
medido pela inflação, mas o Supremo não disse que era proibido indexar 
pela TR, muito antes pelo contrário, naquele mesmo julgamento, ele disse 
que, em relação aos atos futuros, nada impedia que se contratasse pela TR. 
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Devo dizer que, recentemente, no Recurso Extraordinário n° 848.240, essa 
mesma questão foi colocada. É uma questão de repercussão geraL eu fui Relator. 
e, por maioria, nós assentamos que não havia inconstitucionalidade na Lei que 
permite a correção monetária, quer dizer, disse-se isso indiretamente, na norma 
que permite que os depósitos de caderneta de poupança sejam corrigidos pela 
TR. Não ofendia a Constituição diretamente. disse-se que isso era uma matéria 
infraconstitucionaL ou seja, estava no âmbito de conformação do legislador. 

Ministro Luiz Fux (Aparte) 

Na verdade, no núcleo essencial do voto, eu destaquei basicamente a 
violação desproporcional do direito de propriedade. Foi isso, no fundo, o 
que eu fiz. Baseado no princípio d1!..J!!:.0porcionalidade, demonstrei que não 
havia adequação desse método e, a fortiori, houve uma violação do direito 
de propriedade, que a Fazenda não cumpre a mesma regra quando se trata 
dela. Foi isso. 

Ministra Cármen Lúcia (Aparte) 

A base daquele nosso julgamento, considerando que havia matéria constitucional 
porque havia ruptura do princípio da isonomia. porque a Fazenda Pública pagava 
segundo um índice e, na hora de cobrar e pagar ao credor tributário, ela utilizava 
outro, a menor, diferenciando, e, aí, há matéria constitucional expressa e direta. 
Foi essa base que nos levou a chegar àquela conclusão. Apenas para esclarecer, 
porque participei do julgamento e eu assllmo o meu voto integralmente. 

Ministro Teori Zavaschi ( continuação do voto) 

o meu raciocínio é o seguinte. Primeiro, não decorre da Constituição - e o 
Ministro Barroso acabou de reafirmai' - a indispensabilidade de que os 
indexadores econômicos legítimos sejam apenas os medidos pela inflação. O 
Supremo nunca declarou isso, pelo contrário, o Supremo declarou a 
legitimidade da indexação por TR, e a TR não é um indexador de inflação. 
Aliás, o voto do Ministro Luiz Fux, do começo ao fim, foi um tratado a respeito 
disso e demonstrou perfeitamente que TR não é um índice de medida de int1ação. 
Mas isso não resolve o problema, porque o problema é saber se decorre da 
Constituição, se a Constituição impõe que os indexadores legítimos sejam 
apenas aqueles que medem int1ação, porque não pode ser um outro indexador, 
por exemplo, esse do custo médio da taxa média de captação dos depósitos pelas 
instituições financeiras. Eu não me convenço, aliás, eu quero ser fiel aos 
nrecedentes do Supremo que dizem que é legitimo esse indexador. (... ) 

Por todas essas razões. com todas as vênias. até porque nós precisamos 
considerar que a escolha de um critério de indexador econômico ou de outro 
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critério de indexador econômico está ligada a um sistema que é preciso que seja 
preservado. Aqui foi colocado da tribuna. com muita propriedade. que esse 
indexador de caderneta de poupança - eu não estou falando de indexador de 
correção monetária, estou falando de indexador monetário genericamente 
considerado. indexador para remuneração - ele é um indexador âncora no nosso 
sistema econômico. E o legislador tem que ter, no meu entender, essa liberdade 
de conformação. Por isso, com todas as vênias, eu não considero inconstitucional 
esse dispositivo. 

DEBATE 

Ministro Gilmar Mendes 

o tema é de uma delicadeza enorme; e não, simplesmente, declarar a 
inconstitucionalidade, colocando em risco todo um sistema que funciona há 
tantos anos. Também, é um problema da indexação. porque o raciocínio que diz 
que o índice tem que medir a inflação, ou traduzir nesse limite. na verdade. eleva 
a uma completa... quer dizer, passa a ser um direito fundamental a indexação da 
economia, o que não pode ser razoável. (...) 

Temos de olhar, acho, isso como sistema. Eu me lembro da frase famosa do 
ministro Malan - e aí acho que. agora, está-se concretizando isso nesse caso. 
porque, diante das repercussões que sabemos que vão haver e das repercussões 
que nem conseguimos avaliar. O ministro Malan dizia: - No Brasil, até o passado 
é incerto. 

Evidentemente, estamos deixando para nós e para futuras gerações um estoque 
de dívidas que não conseguimos saber, nem avaliar. Vejam, porque, se é 
inconstitucional o índice da poupança, então, todos os poupadores vão ter 
direito a entrar com ação para achar o índice correto. Agora, isso repercute 
no FGTS, como já disse o ministro Barroso (... ) 

Portanto, o único respaldo que se tem aqui é o princípio da isonomia, mas nessa 
hipótese. E, claro. diante das circunstâncias que ocorrem, vimos na sequência 
histórica, vamos ticar com caso A: agora, se a norma me tor vantajosa pela 
aplicação, não é, fico com ela; se não tor, reclamo da inconstitucionalidade. 
Também, aqui se assume um caráter lotérico. 

Ministro Luís Roberto Barroso (Aditamento ao voto) 

(...) Mas, o que eu queria assentar, até como balizamento para uma eventual 
atuação do Congresso - que eu acho que deve atuar - é: I) e aqui eu discordo 
do Ministro Marco Aurélio e me filio à posição do Ministro Teori, não é 
indispensáYeI que a fixação do índice corresponda exatamente à inflação, 
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mas tem que ter razoabilidade, primeira regra; 2) não pode haver critério 
diverso para a Fazenda e para o cidadão, tem de ser a mesma regra, venta 
lá e venta cá: e 3) neste caso concreto, eu estou aplicando o precedente que aqui 
no Supremo considerou que caderneta de poupança não era um índice qu~ 

pudesse ser aplicado nessa matéria. 

Ministro Dias Toffoli (Voto Vista} 

(... ) A utilização da TR como elemento constituinte do cálculo da remuneração 
da caderneta de poupança não autoriza, em meu modo de ver, o reconhecimento 
de que haja inconstitucionalidade da nonna objurgada. Com o devido respeito, 
não vejo violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na 
atualização da poupança pela TR, seja porque inexiste direito subjetivo a 
correção monetária igual à inflação, seja porque entendo que essa opção está 
afeta a um processo legislativo, instância própria para decisões dessa natureza. 
(destaque original) 

( ... ) 

Não se está a ignorar o que foi decidido no julgamento das ADI nOs 4.357 e 
4.425, quando se concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela 
TR apenas quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do 
crédito em precatório e o efetivo pagamento; entretanto, insisto que os debates 
se limitaram ao conteúdo da norma constitucional impugnada nas ADI, 
relativamente ao art. 100, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC n° 
62/09, não se reconhecendo, em momento algum. a inconstitucionalidade do 
indice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 

(... ) 

Como já desenvolvido anteriormente, a política monetária atual está fundada na 
lógica da desindexação da economia. E não foi por outro motivo que o Supremo 
Tribunal Federal concluiu. no julgamento do RE nO 388.312/MG, Relatora para 
o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, no sentido de que, embora haja um direito 
constitucional à correção monetária de créditos, compete aos Poderes Executivo 
e Legislativo a fixação do fator de atualização monetária. 

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E 
ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TABELAS DO 
IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 9.250/1995. NECESSIDADE DE LEI 
COMPLEMENTAR E CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA 
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. RECURSO 
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, A ELE NEGADO 
PROVIl'vIENTO. 
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(.... ) 
3. Conforme jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal, não 
cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva 
do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. 
Entendimento cujo 
fundamento é o uso regular do poder estatal de organizar a vida econômica e 
financeira do país no espaço próprio das competências dos Poderes Executivo 
e Legislativo. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte 
conhecida, a ele negado provimento." 

( ... ) 

Não vislumbro, na norma impugnada, violação de nenhum princípio ou regra 
constitucional, inclusive do princípio da proporcionalidade. Não me parece estar 
confirmado, nestes autos, enorme prejuízo do credor. Aliás, como já salientei em 
outras oportunidades, na espécie cabe também a aplicação da máxima jurídica 
in dubio pro legislatore, que, para alguns doutrinadores, como Juan Antonio 
García Amado (apud PULIDO, Carlos Bernal. EI neoconstitucionalismo a 
debate. Bogotá: Instituto de Estudios Constitucionales, 2006, p. 17) (... ) 

Havendo, no futuro, efetivas e reais razões fáticas e políticas para a alteração 
dessa norma, o espaço democrático para esses debates há de ser respeitado, 
qual seja, o Congresso Nacional, onde deverão ser discutidos os impactos 
econômicos e sociais mencionados pelas partes e interessados não só nas 
sustentações orais mas também nos memorais. (destaque original) 

Concluo o voto para salientar minha profunda preocupação caso esta Suprema 
Corte venha a fixar um indexador diverso daquele que se tornou objeto de 
decisão estatal e normativa. Não só colocaremos em xeque a estabilidade da 
caderneta de poupança, como também esta Suprema Corte poderá, 
perigosamente, tornar-se revisor permanente de decisões de governo ou de 
estado que envolvam a escolha desse ou daquele critério de indexação ou de 
remuneração. Pior, podemos ter de revisitar, a todo tempo, critérios que tenham 
sido fixados por esta própria Corte, em função de variações monetárias ou 
daquelas ocorridas nos mercados comum ou financeiro. 

Ministra Cármen Lúcia (Voto) 

(... ) Não consegui vislumbrar, com a devida vênia - mais uma vez repito - do 
Ministro Relator e dos que o seguiram, inconstitucionalidade ou qual 
parâmetro de constitucionalidade poderia conduzir à conclusão no sentido 
da impossibilidade de o legislador optar por um critério no leque de escolhas 
políticas legítimas que lhe é conferido. Quer dizer, se isso é de competência 
legislativa, e o direito constitucional vigente foi por ele observado em seu atuar. 
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recomenda-se que aquele valor seja devidamente refeito segundo um critério 
escolhido pelo legislador, como, aliás, citado pelo Ministro Dias Toffoli, e como 
nós já decidimos, em outra ocasião, aqui no Plenário. 

Ministro Gilmar Mendes (Voto Vista) 

(...) 
A TR é utilizada no cálculo da remuneração das cadernetas de poupança 
(artigo 12 da Lei n. 8.177/91), dos saldos devedores do Sistema Financeiro 
de Habitação - SFH (artigo 18 da Lei 8.177/91), do saldo das contas do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS dos trabalhadores (art. 
17 da Lei 8.177/91), bem como dos depósitos do empregador das parcelas 
devidas ao empregado relativo ao FGTS (Súmula 459 do ST.J e artigo 22 da 
Lei n. 8.036/90). 
(...) 
A meu ver, se prevalecer nesta Corte o voto afàstando a TR das atualizações 
monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública. como propôs o 
Relator, estaremos a definir judicialmente índice de correção monetária: se não. 
a declarar a própria inconstitucionalidade da TR, decisão esta que poderá refletir 
em diversos outros institutos regulados pelo índice, como a própria Caderneta 
de Poupança. 

Inclusive, importante ressaltar que se encontra pendente de julgamento nesta 
Corte questão relativa à aplicação da TR nos depósitos das contas vinculadas ao 
FGTS, na ADI 5.090/DF. reI. mino Roberto Barroso. (... ) 

Ora, com todo respeito, se prevalecer a tese proposta pelo relator no sentido dc 
afastar a TR por apresentar rendimentos menores que a inflação em alguns 
períodos, estaremos a firmar um precedente perigoso no sentido de permitir a 
alteração judicial de índice de correção escolhido pelo legislador, apenas por não 
ser mais conveniente ou benéfico. Isso não podemos admitir. (... ) 

Por último, a título argumentativo, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça. 
reconhecendo a TR como índice de correção monetária, editou três súmulas 
sobre o tema, in verbis: 

"Súmula 459: A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável. a título de 
correção monetária, aos débitos de FGTS recolhidos pelo empregador mas 
não repassados ao fundo". 

"Súmula 454: Pactuada a correção monetária nos contratos do SFH pelo 
mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa Taxa 
Referencial (TR) a partir da vigência da Lei n. 8. J771 J99 J". 
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"Súmula 295: A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos 
posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada". 

11 - b) DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO DISPOSITIVO 
NORMATIVO IMPUGNADO: Ausência de violação ao direito de propriedade, 
disposto no Art. 5°, caput e inciso XXII, da Constituição Federal. 

28. Ao tratar da suposta inconstitucionalidade material, a requerente afirma, sem 

apontar liame específico entre causa e consequência, que houve violação ao prescrito no 

Art. 5°. caput e inciso XXII, da Constituição Federal - que resguardam o direito de 

propriedade. 

29. Ocorre que. o argumento de violação ao direito de propriedade utilizado nas ADIs 

nl)s 4.357 e 4.425 estava adstrito ao que o julgamento denominou "violação 

desproporcional". a qual somente foi analisada e reconhecida naquela conjuntura 

específica da recomposição monetária feita de forma diferenciada, relativamente ao 

particular e à Fazenda Pública. Vejamos novamente o que o Relator da ADIs, Ministro 

Luiz Fux, informa à respeito. quando do julgamento do RE 870.947: 

Na verdade. no núcleo essencial do voto, eu destaquei basicamente a violação 
desproporcional do direito de propriedade. Foi isso, no fundo, o que eu fiz. 
Baseado no princípio da proporcionalidade, demonstrei que não havia adequação 
desse método e, a fortiori, houve uma violação do direito de propriedade, que a 
Fazenda não cumpre a mesma regra quando se trata dela. 

30. O vetor que realmente conduziu ao resultado dos julgamentos tanto das ações 

diretas de inconstitucionalidade quanto do RE 870.947 foi justamente a inobservância 

ao princípio da isonomia. fato que não ocorre na atualização monetária das condenações 

judicias oriundas da Justiça do Trabalho, uma vez ausente qualquer dicotomia a 

dispensar tratamento heterogêneo aos contendores. 
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31. Ainda que assim não fosse, impende relembrar o que. de modo pcrcucicnte. 

anotou o Min. Luís Roberto Barroso em seu voto. por ocasião do julgamento da Questão 

de Ordem nas ADls nOs 4.357 e 4.4254 
. Na oportunidade. Sua Excelência. embora 

estivesse a julgar a modulação temporal dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade da chamada "Emenda dos Precatórios" - não havendo. portanto. 

participado do julgamento do mérito das ações diretas - destacou. ainda assim. que 

merece temperamentos a ideia de que a adoção de um índice em qualquer medida 

inferior à inflação de um determinado período importa na automática violação ao 

direito de propriedade. 

32. Remarcou o Min. Luís Roberto Barroso que "esse tipo de pretens(]o a lima 

radical intangibilidade monetária é muito mais uma peculiaridade do Brasil do que 

uma exigência associada ao núcleo do referido direito" e que "embora compreensível. 

à luz do histórico inflacionário do País, essa pretensão não encontra paralelo relevante 

no direito comparado, inclusive por conta do seu efeito colateral de retroalimentaçào 

do processo inflacionário". 

33. Afirmou Sua Excelência. em seu voto na Sessão Plenária de 19.04.2014. que a 

caderneta de poupança é o mecanismo ainda mais utilizado pela população brasileira 

para a preservação de suas economias, de maneira que seria um contrassenso imaginar 

que todos os poupadores estariam optando deliberadamente por ter o direito de 

propriedade sistematicamente violado. Lembrou que o fato de a poupança render menos 

do que a inflação do período, de forma semelhante ao que ocorreu com a imensa maioria 

dos fundos de investimento no respectivo ano anterior. não retira a finalidade de sua 

manutenção aproximada do poder aquisitivo. 

4 ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LU IZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03 12015. PROCESSO 
ELETRÔN ICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLlC 04-08-2015 
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34. Sobre a adequação da utilização dos índices próprios de caderneta de poupança 

como índice de atualização monetária. o Departamento de Assuntos Financeiros. órgão 

do Ministério de Planejamento. Orçamento e Gestão, elaborou a Nota Informativa n° 

540/20 18-MP (anexa). por intermédio da qual esclarece. inicialmente. que "a poupança 

possui representatividade e atratividade como aplicação financeira - o que observa-se 

pela sua elevada participação no funding dos bancos. Os depósitos de poupança 

lideraram durante a maior parte da última década o ranking de instrumentos de 

captação dos bancos, perdendo posição para os Certificados de Depósito Bancário 

(CDB's) apenas em 2017". 

35. Acresce. ainda. a infonnação de que "a poupança tem mostrado uma 

rentabilidade competitiva e atrativa. quando se considera o rendimento líquido das 

outras opções de aplicação (após dedução de impostos, taxas de administração e outras 

eventuais taxas), o que reflete a importância da caderneta de poupança demonstrada 

na elevada participação no funding do sistema bancário e no conjunto de aplicações 

financeiras da economia brasileira", 

36. As informações técnicas apresentadas informam que "há que se levar em conta 

que a taxa informada de rentabilidade da poupança é uma taxa líquida de impostos e 

taxas administrativas do agente financeiro, ao passo que outras aplicações geralmente 

atreladas ao Certificado de Depósito Interbancário (CDIJ, que segue de perto a taxa 

Selic. por exemplo. soFem tributações, entre 15% e 22,5%. e taxas pela administração 

do recurso ". 

37. Com efeito. os índices oficiais da caderneta de poupança são, sim, legítimos e 

razoáveis, tanto em termos de atualização da moeda como de compensação pela mora. 

além do que. observam sistemática própria e segura de cálculo, como se observa da Lei 

n° 8.177/1991. In verbis: 
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Art. 10 O Banco Central do Brasil divu1Rará Taxa Re(erencia1 (TR). calculada
 
a partir da remuneração mensal média líquida de impostos. dos depósitos a
 
prazo fixo captados nos bancos comerciais. hancos de investimentos. hancos
 
múltiplos com carteira comercial ou de investimentos. caixas econômicw. ou
 
dos títulos públicos federais. estaduais e municipais. de acordo com
 
metodoloRia a ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. no pra::o de
 
sessenta dias. e enviada ao conhecimento do Senado Federal.
 
(. .. )
 
:§ ]O As instituiçi5es que venham a ser utilizadas como hancos de referência.
 
dentre elas. necessariamente. as dez maiores do País. classificadas pelo \'Olume
 
de depósitos a prazo fixo. estão obriRadas a fórnecer as infórmaçaes de qlle
 
trata este artiRo. seRundo normas estahelecidas pelo ('onselho Afonetário
 
Nacional, sujeitando-se a instituição e seus administradores. no caso de
 
infração às referidas normas. às penas estabelecidas no al'I. .f.f da Lei n°.f. 595.
 
de 31 de dezembro de 196.f.
 

h) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano. definida pelo Banco
 
Central do Brasil. mensalizada. viRente na data de início do período de
 
rendimento. nos demais casos.
 

38. Firme-se, por oportuno, que a Taxa Referencial é mecanismo de remuneração de 

capital e instrumento de desindexação da economia. Sua utilização guarda função 

prospectiva de combate à inflação inerciaL como alertado no supratranscrito acórdão 

de relataria do Ministro Luis Roberto Barroso (Questão de Ordem nas ADIs nOs 4.357 e 

4.425). Tal fenômeno é causado exatamente pela perpetuação de taxas de intlação 

anteriores. sempre repassadas aos preços correntes pelos mecanismos de indexação. 

39. A declaração de inconstitucionalidade pretendida. nesse contexto. contradiz a 

consolidada posição desse Supremo Tribunal de repelir tentativas de torná-lo legislador 

positiv05• em reverência aos postulados da separação dos poderes. da legitimidade 

democrática e da soberania popular, todos protegidos pela cláusula pétrea. Pretende-se. 

5 Agravo regimental em agravo de instrumento. Matéria Tributária. 2. Correção monetária das demonstraçües 
financeiras dos anos-base de 1989 e 1990.3. 1Pc. Inaplicabilidade. Falta de previsão legal. 4. Não cabe ao 
Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes. Agravo regimental que se nega provimento. (AI 546006 
AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/11/2005. DJ 30-06-2006 PP-00020 
EMENT VÜL-02239-06 PP-O 1246) 
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com a impugnação. que o Poder Judiciário atue no campo macroeconômico e na política 

monetária. 

40. Necessário observar que a atualização monetária das condenações trabalhistas 

difere absolutamente dos supostos paradigmas apontados na petição inicial, podendo 

conduzir. eventualmente, à atuação da Corte como legislador positivo. O julgamento 

quanto à constitucionalidade do art. 100, § 12 da CF, com redação dada pela Emenda 

Consitucional n° 62/09. e do art. 10-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 

11.960/09. foi lastreado na violação ao princípio da isonomia, portanto já havia índice 

legal de referência a ser observado. Situação diversa se dá nestes autos, onde se pretende 

que o STF declare a inconstitucionalidade de um índice previamente previsto em lei e o 

substitua por outro considerado mais adequado. 

41. Ressalte-se. no ponto. que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador 

positivo. efetuando escolhas - notadamente de indexadores monetários e juros - de 

competência do Congresso Nacional em seu espaço livre de conformação normativa. 

42. Destarte, a Lei n° 13.467/2017, ao conferir nova redação ao §7°, do art. 879. da 

Consolidação das Leis do Trabalho. estabelecendo que a correção das condenações 

judiciais deve se operar pela Taxa Referencial, optou por um detenninado regime 

jurídico de preservação do valor da moeda, prestigiando a segurança jurídica e o 

interesse público. 

43. A jurisprudência do Pretório Excelso, por diversas vezes. afirmou que a definição 

de índice de atualização pertence ao domínio da legislação ordinária, não havendo que 

se falar em direito subjetivo à correção por índice inflacionário como consectário do 

direito de propriedade. Vejamos: 
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Agravo regimental em agravo de instrumento. Matéria Trihutâria. 2. C'orreç-âo 
monetária das demonstrações financeiras dos anos-base de 19R9 e 1990. 3. 1PC '. 
lnaplicabilidade. Falta de prevüüo legal. -I. Nüo cabe aojudiciárioatuar como 
legislador positivo. Precedentes Agravo regimental que se nega /JrovimeJlto. 
(AgReg no AI 11. () 5-16.006/RS Relator(a): Min. GILMAR AtENDES 
Julgamento: 29/11/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma). 

RECURSO EXTRAORDINARIo. AGRA VO REGIMENTAL. lMPO,,,'TO DE 
RENDA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇO. CORREÇÃO MONETARIA. LEl,Vo 

R.OR8/90. 1. Não cabe ao Poder Judiciário agir como legislador positivo para 
alterar índice de correção monetária definido em lei. A majoraç'âo de índice de 
correçüo, no decorrer de um ano fiscal, não representa ofensa aos princípios da 
anterioridade e da irretroatividade. Precedente: RE 200.R-I-I-AgR. DJ de 
16/0812002.2. Conforme consignado pelo Plenário desta Corte no RE 201.-Ifô. 
inexiste direito. fundado na Constituição. a índice de indexação real. 3. Agraro 
regimental improvido. (AgReg no RE 17. () 309.3RI-9/DF Relator(a): 111i11. 
ELLEN GRACE Julgamento: 15/06/200-1 Ôrgüo Julgador: Segunda Turma). 

44. A pretensão veiculada na exordial parecer desejar. por VIa inadequada e 

transversa. a criação de fundo de investimento em norma acrescida à CLT. cuja 

constitucionalidade deve variar de acordo com as intempéries mercadológicas. 

Imaginemos que a volatilidade econômica torne a caderneta de poupança o mais atrativo 

dos investimentos. mantida a segurança que lhe é própria - certamente. então. o juízo 

da requerente quanto à constitucionalidade do índice de atualização flutuaria para a 

direção oposta. Apenas seria constitucional a norma que determinasse o reajuste pelo 

melhor índice praticado. em qualquer hipótese. Não há. contudo. qualquer razoabilidade 

na hipótese aventada. 

45. Por oportuno. registra-se que a declaração de inconstitucional idade de um 

dispositivo e a consequente retirada do mesmo do ordenamento jurídico é atividade que 

deve cercar-se das maiores cautelas, considerando sensivelmente os eventuais efeitos 

colaterais da decisão. A doutrina há muito atenta para a hermenêutica consequcncialista: 

Um dos principais elementos incorporados pela metodologia constitucional 
contemporânea é a avaliação das consequências práticas das decisões. Trata-se 
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de um dos elementos centrais do chamado pragmatismo. A interpretação deve 
envolver a avaliação das necessidades humanas e sociais. O Direito é entendido 
não como um fim em si mesmo, 'mas como um meio para a realização daquelas 
necessidades; deve, portanto, se adequar a elas. O que importa é o modo como a 
decisão repercute no mundo social. O papel do intérprete é buscar prever qual 
será o impacto de sua decisão na sociedade: a interpretação que produzir as 
melhores consequências práticas é a que deve ser preferida6

. 

46. No caso específico dos autos, é de se considerar que a Taxa Referencial- TR 

é utilizada como forma de indexação em diversas leis, demonstrando sua forte 

presença na política monetária do país. Retomemos então a compilação explicitada 

peJo Ministro Gilmar mendes quando do julgamento do RE 870.947: 

A TR é utilizada no cálculo da remuneração das cadernetas de poupança (artigo 
12 da Lei n. 8.177/91), dos saldos devedores do Sistema Financeiro de Habitação 
- SFH (artigo 18 da Lei 8.177/91), do saldo das contas do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS dos trabalhadores (art. 17 da Lei 8.177/91), bem 
como dos depósitos do empregador das parcelas devidas ao empregado relativo 
ao FGTS (Súmula 459 do STJ e artigo 22 da Lei n. 8.036/90). 

47. O grau de embricamento da Taxa Referencial no ordenamento pátrio fornece a 

exata medida da repercussão jurídica advinda de uma eventual desconsideração desta 

como índice de atualização para toda e qualquer recomposição inflacionária. 

48. Por todas as razões acima expostas. verifica-se que a presente ação direta não 

merece acolhida. 

III-AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO IMPLEMENTO DA 
MEDIDA CAUTELAR. 

49. Ao contrário do alegado pela requerente, não restam presentes os requisitosfumus 

boni iuris e periculum in mora. Conforme ensina a doutrina do Min. Alexandre de 

(, Souza Neto. Cláudio Pereira de. Daniel Sarmento. Direito constitucional: teoria, história e métodos de 
trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 432. 
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de Moraes, a aferição desses requisitos se dará pela Suprema Corte com espeque na 

conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada, senão vejamos: 

A análise dos reqUlsltos do fumus boni iuris e periculum in mora para a 
concessão de medida liminar em sede de controle abstrato de 
constitucionalidade admite maior discricionariedade por parte do Supremo 
Tribunal Federal (conveniência política da suspensão da eficácia), que dererá 
analisar a 'conveniência da swpensão calltelar da lei impugnada " permitindo, 
destafarma, uma maior subjetividade na análise da 'rclerância do tema. bem 
assim emjuízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussâo', 
bem como da 'plausibilidade inequívoca' e dos evidentes 'riscos sociais ou 
individuais, de várias ordens. que a execução provisória da lei questionada gera 
imediatamente', ou, ainda, das jJroróveis repercussões' pela manutençc70 da 
eficácia do ato impugnado e da 'relevância da questão constitucional' e 
'rele\'ância da fimdamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da 
ocorrência de periculwn in mora, tais os entraves à atividade econômica '. 7 

50, Em relação ao fumus boni iuris, a requerente não demonstrou sua presença de 

forma satisfàtória, uma vez que as suas alegações quanto à suposta inconstitucionalidade 

do dispositivo objurgado estão desprovidas de lastro jurídico. A opção por estabelecer 

critérios de correção das condenações judiciais na Justiça do Trabalho é própria da 

atividade legislativa ordinária, sendo certo que o ônus, em razão do princípio da 

presunção de constitucionalidade, paira sobre aquele que pretende infinná-Ia, não 

bastando o mero inconformismo, utilizando-se de suposições e conjecturas. 

51. Não bastasse, destaque-se que além de não estar configurado ofumus boni iuris, 

consoante demonstrado alhures, não se afigura pertinente a concessão da medida 

cautelar pleiteada na presente hipótese pelo também ausente periculum in mora, 

Registre-se que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judiciaL prevista 

no novel art, 879, § 7°, não inova na ordem jurídica, apenas indica normatividadc 

7 MORAES, Alexandre de. Direilu COl7slilllcional. 32. ed. São Paulo: Editora Atlas Ltda, 2016, p. 1166. 
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referida no que tange ao art. 39 da Lei n° 8.177/91, o qual já está em vigor há muitos 

anos sem que seus efeitos fossem questionados. 

52. Ao revés, no âmbito da Justiça do Trabalho, essa regra foi reputada constitucional 

por mais de 20 anos, tendo o TST editado, a respeito, a Orientação Jurisprudencial n° 

300 (SBDI-1), no sentido de que "não viola norma constitucional (art. 5°, II e XXXVI) 

a determinação de aplicação da TRD, como fator de correção monetária dos débitos 

trabalhistas, cumulada com juros de mora, previstos no artigo 39 da Lei n° 8.177/91 e 

convalidado pelo artigo 15 da Lei n° 10.192/01."8 

53. Finalmente, quanto ao pedido de submissão da cautelar ao juízo monocrático do 

Relator, entende-se estar o pleito desprovido de embasamento legal, haja vista que o 

comando inserto no caput do art. 10 da Lei n° 9.868/99 é claro no sentido de que, não se 

tratando do período de recesso, deve a liminar ser apreciada pelo Tribunal Pleno. Sobre 

o tema, assevera a doutrina que: 

A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é da competência 
exclusiva do Plenário do Supremo Tribunal Federal. A decisão liminar nessas 
açiJes diretas está submetida à reserva de plenário. regra esta que decorre do 
art. 97 da Constituição e do art. 10 da Lei n. 9.868/99 ("a medida cautelar na 
ação direta serú concedida pela maioria absoluta dos membros do Tribunal ") 
e também está expressamente prevista no Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal (ar!. 5°. X). (Mendes. Gilmar Ferreira e Vale. André Rufino 
do. Questões atuais sobre as medidas cautelares no controle abstrato de 
constitucionalidade. In: Gilmar Ferreira Mendes e outros (Orgs.). Jurisdição 
Constitucional em 2020. São Paulo: Saraiva. 2016. p. 30-1). 

8 Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a correção monetária de débitos 
trabalhistas, de débitos resultantes de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude 
de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes de 
concordata, falência, intervenção e liquidação extrajudicial. 
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54. Resta. pois, demonstrada a impossibilidade de concessão de medida cautelar no 

presente caso. 

IV - CONCLUSÃO 

55. Ante o exposto, pugna-se pela total improcedência dos argumentos lançados pela 

requerente na ADI n° 6021, restando claro a partir das razões jurídicas demonstradas 

acima que não padece o dispositivo objurgado (§7°. do Art. 879, da Consolidação das 

Leis do Trabalho - Decreto-Lei n.o 5.452/1943 -. com a redação que lhe foi dada pelo 

Art. 1°, da Lei n.o 13.467, de 13 de julho de 2017) de inconstitucionalidade material. não 

representando qualquer afronta desproporcional ao direito de propriedade. 

56. São essas, Senhor Consultor-Geral da União, as considerações julgadas 

pertinentes, as quais proponho sejam apresentadas ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal. a título de informações no processo de Aç~o Direta de Inconstitucionalidade 

n°. 6021. 

À consideração superior. 
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