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Liminares do STF suspendem correção monetária em 
processos trabalhistas  
 
Por Adriana Aguiar  
O Supremo Tribunal Federal (STF) passou a suspender o pagamento da correção 
monetária em reclamações trabalhistas. As liminares, do ministro Gilmar Mendes, têm sido 
dadas em reclamações de empresas que alegam descumprimento de decisão do STF 
sobre o tema por juízes, principalmente da região Sul.  
 
Em outubro de 2015, o ministro Dias Toffoli suspendeu os efeitos de julgamento do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), de agosto de 2015, que determinava a substituição 
da Taxa Referencial (TR) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE). 
Essa alteração encareceria os processos trabalhistas em até 40%, segundo advogados de 
empresas. A suspensão vale até julgamento final do tema pelo Supremo. 
 
O Pleno do TST tem seguido a decisão do Supremo. Porém, juízes de primeira e segunda 
instâncias têm corrigido as reclamações pelo IPCAE, o que tem levado advogados a entrar 
com medidas cautelares em reclamações diretamente no Supremo.  
 
O ministro Dias Toffoli tem concedido liminares para aplicação da TR, até que o Supremo 
defina o assunto. O ministro Gilmar Mendes, no entanto, optou por suspender os 
pagamentos das correções.  
 
É o caso, por exemplo, de uma liminar obtida por uma empresa da área farmacêutica. Em 
um processo que tramita contra a empresa, o juiz da 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
determinou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).  
 
Ele fundamentou a decisão na declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do uso da 
TR como fator de atualização monetária, em processo que tratou de precatórios (Adin 
4.357/DF). A decisão segue a mesma linha utilizada pelo TST para aplicar o IPCAE e que 
foi suspensa pelo Supremo.  
 
O advogado que assessorou a empresa, Antônio Carlos Frugis, sócio do Demarest, alegou 
no STF que o juiz deu uma interpretação extensiva à Justiça do Trabalho sobre julgamento 
do Supremo que tratava de execução contra a Fazenda Pública, o que seriam situações 
diferentes. Assim, pediu liminar para suspender a eficácia da decisão.  
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Ao analisar o pedido, o ministro Gilmar Mendes entendeu que o juiz fundamentouse na 
orientação do TST, que substituiu como indexador a TR pelo IPCAE. "Todavia, ao assim 
entender, o Tribunal Superior do Trabalho deu interpretação equivocada à decisão desta 
Corte", diz a decisão. Para o ministro, "o STF não consagrou a tese de que a taxa 
referencial jamais poderia ser utilizada como indexador monetário".  
 
Segundo o ministro, a aplicação do IPCAE na correção de débitos trabalhistas esvaziaria a 
eficácia do artigo 39 da Lei nº 8.177, de 1991. Esse dispositivo estabelece que "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".  
 
O ministro ainda destacou que o Supremo suspendeu liminarmente os efeitos de decisão 
do TST e determinou a suspensão da execução no processo no ponto em que aplica a 
atualização monetária de acordo com a orientação do TST, até a decisão final da 
reclamação.  
 
Para o advogado Antônio Carlos Frugis, o juiz de Porto Alegre não respeitou o efeito erga 
omnes (para todos) da liminar concedida por Toffoli em 2015. No caso, a aplicação do 
INPC elevaria em R$ 200 mil a execução. "Estávamos de mãos atadas porque o juiz de 
Porto Alegre não quis reconsiderar que havia liminar do Supremo."  
 
Por isso, segundo o advogado, resolveram levar a questão diretamente ao STF  o que é 
permitido pelo regimento interno em caso de descumprimento de decisão , sem que tenha 
que passar por todas as instâncias da Justiça do Trabalho.  
 
Outra liminar também foi concedida recentemente pelo ministro Gilmar Mendes para uma 
outra indústria farmacêutica, também no sentido de suspender a execução no ponto que 
trata da atualização monetária, até decisão final da reclamação. O ministro suspendeu 
decisão da juíza do trabalho da 3ª Vara de Passo Fundo (RS).  
 
Segundo o advogado da empresa, Daniel Chiode, do Mattos Engelberg Advogados, com a 
decisão de Gilmar Mendes a execução sobre a correção só prosseguiria se o advogado do 
trabalhador quiser desistir da aplicação do IPCAE. Senão, deve ficar parado até decisão 
final na reclamação. "O sobrestamento não seria a melhor solução porque há o custo do 
processo, que vai ficar parado até a decisão", diz. Há incidência de 1% de juros mensais, 
além da correção. Para ele, seria melhor definir pelo seguimento e aplicação da TR. 
 
 
 

 
(Fonte: Valor Econômico dia 27/03/2017) 
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Curso de qualificação gerou emprego para mais da me tade dos 
estudantes 
 
Modalidades de formação para diversos níveis de esc olaridade foram estudados pelo IBGE; no tipo 
mais simples, foi notada expansão do número de alun os e facilitação na busca por trabalho 

São Paulo - Mais da metade das pessoas (52,3%) que frequentaram cursos de 
qualificação profissional encontraram emprego na área de formação até 2014, segundo 
levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na 
semana passada. 

Além disso, 90,5% daqueles que realizaram esses estudos disseram ter aprendido algo útil 
para sua vida profissional ou pessoal, completa Marina Aguas, analista do IBGE e porta-
voz da pesquisa. 

Ao falar sobre a realidade atual, de alto desemprego num momento de crise econômica, 
entrevistados consultados pelo DCI defenderam a necessidade da qualificação 
profissional. Isso porque grande parte das vagas criadas, hoje, exigem que os candidatos 
tenham algum conhecimento específico. 

"Vemos cursos de diversas áreas, como cabeleireiro, hotelaria e webdesign", diz Marina. 
Ela ressalta que a qualificação profissional é a modalidade de ensino mais acessível para 
a população, por não exigir níveis mais elevados de escolaridade, como os módulos 
técnicos e tecnológicos. 

De acordo com o levantamento do IBGE, 3,4 milhões de pessoas faziam aulas de 
qualificação profissional em 2014. A quantidade é pequena se comparada com os 40 
milhões que desejavam fazer esses estudos naquele ano. 

Marina também destaca que 9 milhões de pessoas realizaram esse tipo de curso entre 
2011 e 2014, abaixo das 15,7 milhões em igual situação antes de 2010. 

"Proporcionalmente, vemos uma quantidade maior no primeiro recorte, já que a 
comparação se dá entre um trecho de três anos e um período muito maior", aponta.  

Um dos motivos para esse aumento seria o Pronatec, programa criado pelo governo Dilma 
Rousseff para estimular o ensino técnico profissional. 
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O professor de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Agostinho 
Pascalicchio comenta que grande parte dos diplomas obtidos com a qualificação serve 
como porta de entrada para postos no setor de serviços, maior ramo econômico no País. 

"Essa é a área que mais absorve mão-de-obra no Brasil. Nela, é possível achar vagas de 
trabalho para quem tem menor escolaridade e para quem tem mais anos de estudo." 

Na opinião dele, existem cursos "excelentes e acessíveis" no mercado. "É o caso das 
matérias oferecidas pelo Sistema S [Senai, Sesc e Sesi]". 

Conjuntura 

As estatísticas apresentadas pelo IBGE são válidas para as pessoas que iniciaram o curso 
de qualificação entre 2011 e 2014 e encontraram o posto de trabalho até este último ano. 

Assim, a situação seria diferente se o levantamento fosse realizado em 2017, afirmou 
Pascalicchio. "A dificuldade para encontrar trabalho teria um impacto maior na análise." 

A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), também divulgada pelo 
IBGE, mostrou que a taxa de desemprego chegou a 12,6% no trimestre encerrado em 
janeiro deste ano. 

Mais estudo 

Outros dados do levantamento do IBGE dizem respeito aos cursos em nível técnico e 
tecnológico, que exigem maior escolaridade.  

Em 2014, a primeira modalidade era realizada por 9% dos alunos de ensino médio, 
especialmente aqueles da rede pública (55,1%). 

Já sobre a segunda alternativa, destaque para a conclusão de que 68,8% daqueles que 
concluíram o ensino tiveram alguma oportunidade profissional no setor. 

Também em 2014, dos 7,3 milhões de estudantes do ensino superior brasileiro, 477 mil 
(6,6%) estavam cursando a graduação tecnológica. A maioria dos alunos (78%) 
frequentava aulas na rede privada e no período noturno (77%). 

Renato Ghelfi 

 
 
 
 
 
(Fonte: DCI dia 27/03/2017)  


