
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 
NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO 
CONTEXTO DAS ADCs 58 E 59



TRÊS PERGUNTAS CHAVES 

** Qual o significado 
e a repercussão 

jurídica e econômica 
da ADCS 58 E 59 ?

** A ADCS 58 E 59 
divorciaram 

“ideologicamente” das 
decisões anteriores do 

Supremo Tribunal 
Federal ? *****

** Qual o cenário que se 
desenha para os 

credores trabalhistas  na  
JT?  



AS RESPOSTAS PASSAM POR REFLEXÕES SOBRE TEMAS IMPORTANTES

* desigualdade social 
brasileira e seu caráter 

estrutural 

*  um breve pensar sobre 
o  fenômeno inflacionário 

e seus reflexos. 

*   E sobre as decisões do STF 
como dilema entre a 

legitimação da  desigualdade 
estrutural e a tutela à 

dignidade da pessoa  humana 



A desigualdade está entranhada em nossas estruturas sociais,
políticas e institucionais legitimando historicamente a
manutenção das mesmas bases de distribuição de renda e de
patrimônio.

Justamente por esse motivo o Brasil, mesmo estando entres as dez
maiores economias do planeta (e decaindo para a 12ª OU 14ª
posição sob o atual governo), é considerado o 9º (nono) mais
injusto do mundo no ranking da desigualdade





Isso significa que 
outras 184 nações são 

mais bem avaliadas 
nesse importante 

critério, inclusive todos 
os países da América 
do Sul e até mesmo a 
pequena Botsuana. 

E como se constrói essa 
desigualdade? 



MAS O BRASIL TEM 
MUITOS BILIONÁRIOS 
E MUITOS MISERÁVEIS 
TAMBÉM  

Entre os 10 primeiros bilionários
brasileiros , o mais rico deles tem
uma fortuna de 10,4 bilhões de
dólares e mais “modesto” (10º) uma
fortuna de 2,3 bilhões de dólares.



REPITA-SE: O BRASIL 
TEM MUITOS 
BILIONÁRIOS E 
MUITOS MISERÁVEIS 
TAMBÉM  

42 desses 238 bilionários brasileiros

aumentaram suas fortunas durante

e pandemia em US34 bilhões de

dólares

FORTUNA MAIOR QUE O PIB DO EQUADOR



TRABALHADORES VIVEM 
REALIDADE OPOSTA

Desemprego aumentou de 11,6% para 12% em 2019 e 2020 subiu para 14,4% , segundo o 
IBGE. 

População ocupada, em 2019, era de 94,2 milhões , mas 40,7% desse contingente (38,3 
milhões) eram trabalhadores informais e  24,6 milhões de pessoas chamados trabalhadores 
“por conta própria”

Em 2020 , já na pandemia  , a população ocupada cai de 94,2 milhões para 81,7 milhões



A DESIGUALDADE TRIBUTÁRIA 

No plano tributário, 49,7% dos impostos  brasileiros  são embutidos indiretamente sobre o consumo, 
incidindo indireta e regressivamente sobre o salário dos mais pobres

Realidade tributária dos mais ricos, desde a Lei  n.  9.249/1995  os rendimentos de lucros e dividendos, 
que antes eram taxados sob a alíquota linear de 15%, passaram a ser considerados rendimentos isentos 
de IRPF, ou seja, não pagam mais tributos na pessoa física, o que beneficia  destacadamente os 
bilionários.  (MODELO SEM PARALELO NO MUNDO ) 

Além disso, o imposto sobre grandes fortunas, previsto desde 1988, nunca foi regulamentado.



DESIGUALDADES SALARIAIS INTERNAS E NO MERCADO INTERNACIONAL

Na pirâmide falta 
adicionar, no topo, os 
bilionários brasileiros, 
como se faz 
internacionalmente. 
Mesmo assim, já se 
vê a grande diferença 
de salários da base 
para esse teto , 
apurada em 2018. 



Salários mínimos comparados na América do sul 



segundo dados do IBGE , em julho 2020 o número de empregados
com carteira de trabalho assinada, entre maio e julho , foi
estimado em 29,4 milhões.

Dados do IBGE (ano de 2019, excluindo o período da pandemia) 
atestam que o salário médio no país é de R$ 2.291,00 reais. 

São menos direitos como o não pagamento de 13º salário, férias,
FGTS e previdência. Menos proteção .



INFLAÇÃO

A economia da desigualdade é 
também atingida de forma diferente 

pelos efeitos da inflação e preciso 
saber mais sobre ela. 





E os “remédios” para se proteger 
da inflação são os recomendados 
por alguns dos agentes financeiros
já conhecidos



O PRÓPRIO BCB NÃO DEIXA A
MENOR DÚVIDA QUANTO A SER O
IPCA O ELEMENTO DE CONFERÊNCIA
DE CREDIBILIDADE DA INFLAÇÃO



Quando o BCB diz que há proteção contra a inflação...



• O mesmo BTG explica ainda aos seus clientes:

• Esse índice é definido todos os meses pelo IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) de acordo com a variação dos preços em todo o

mercado brasileiro e com base em uma cesta ideal de produtos e serviços (até a

variação do preço da internet é calculado pelo IBGE no momento de apuração

da inflação!). Nos investimentos, é muito importante que a sua rentabilidade

sempre esteja acima da inflação – é a chamada rentabilidade real. Se o seu

investimento estiver abaixo da inflação, você está perdendo poder de compra,

ou seja, perdendo dinheiro (..)

https://www.btgpactualdigital.com/blog/investimentos/qual-e-o-melhor-

indexador-de-investimentos

https://www.btgpactualdigital.com/blog/investimentos/qual-e-o-melhor-indexador-de-investimentos


NÃO HÁ DÚVIDAS, PORTANTO, 
DE QUE SÓ O IPCA ASSEGURA O 

MÍNIMO DE RECOMPOSIÇÃO 
INFLACIONÁRIA 



O CENÁRIO DA LITIGIOSIDADE TRABALHISTA 

É sob o impacto a desigualdade estrutural,  sob o risco dos efeitos da  inflação, 
da perda do poder de compra e da premência da extrema necessidade que se 
coloca o importante recorte das relações de trabalho no Brasil , não raramente 
sob o estímulo do uso predatório do Judiciário pelos devedores. 

Segundo o CNJ, o complexo de temas intitulado rescisão de contrato/verbas 
rescisórias atende pela maior demanda de ações em todos os órgãos 
judiciários de primeiro grau , com 2,7 milhões de ações  (11,37%) em 2019. 





• Num cenário de aumento do
desemprego, da informalidade e
da perda do poder de compra,
agravado a partir de 2017/2017,
a Justiça do Trabalho conseguiu
atuar para praticamente dobrar a
sua efetividade conciliatória e
também na execução, passando
de 16,3 bilhões para 30,7 bilhões
em pagamentos aos reclamante
em 2019.



• O peso do recolhimento em
favor da União é também
destacado. Só de verbas
previdenciárias o valor é de
3,1 bilhões no ano de 2019



AS DECISÕES DO STF E A ESCOLHA ENTRE A LEGITIMAÇÃO DA  DESIGUALDADE 
ESTRUTURAL E A PREVALÊNCA DA DIGNIDADE DA PESSOA  HUMANA

• As ADCs 58 e 59 foram propostas pela respectivamente pela Confederação Nacional do Sistema

Financeiro: CONSIF e pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação –

CONTIC, que representam os segmento bancos , e de telefônicas e empresas de tecnologia digital,

muitas delas com grande número de processos na Justiça do Trabalho

• O pedido das autoras dessas ADCs era para que a “TR” - adotada como índice de correção pela

Lei 13.467 no § 7º do art.879 da CLT, ao contrário do que já vinha decidindo o STF - fosse

considerada constitucional.



• O STF não acolheu o pedido das autoras (a TR foi considerada inconstitucional),

mas o relator apresentou uma outra solução (diversa da postulada) e acolhida

pela maioria

• “julgar parcialmente procedentes as ações conferindo interpretação conforme à
Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei
13.467 de 2017, no sentido de considerar a SELIC (art. 406 do Código Civil) como fator
de correção adequado, até que sobrevenha nova solução legislativa, respeitadas as
situações já consolidadas pelo trânsito em julgado.

• **observado o IPCA-E na fase pré-processual (da época própria até a data de
ajuizamento), e com a Selic a partir de então.



A SOLUÇÃO DEFINIDA TRAZ MUITOS PROBLEMAS

O primeiro deles – quanto à correção monetária – é o de artificializar a 
reparação  inflacionária, o que já foi proibido pelo STF nas (ADIs 4425, 4357 e 
no RE 870947) 

O segundo é a exclusão de juros, “afastando” a aplicação de normas legais sem 
que tenha havido declaração de inconstitucionalidade; 

O terceiro é como harmonizar todos esses pontos sem descumprir nenhuma 
das decisões do STF e preservando a ordem jurídica.   



Na ADI 4357 disse relator, ao tratar dos índices de caderneta de poupança previstos 
no § 12 do art.100 da CF 

O   que  se   conclui, portanto,  é   que   o  § 12  do art.   100  da Constituição ACABOU POR ARTIFICIALIZAR O CONCEITO 

DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Conceito que está ONTOLOGICAMENTE ASSOCIADO À MANUTENÇÃO DO VALOR REAL 

DA MOEDA. VALOR REAL QUE SÓ SE MANTÉM PELA APLICAÇÃO DE ÍNDICE QUE REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DESSA 

MOEDA EM DETERMINADO PERÍODO. (..)  Basta ver que, nos últimos quinze anos (1996 a 2010), enquanto a TR (taxa de 

remuneração da poupança) foi de 55,77%, a inflação foi de 97,85%, de acordo com o IPCA. Não   há  como,   portanto,   

deixar  de   reconhecer   a inconstitucionalidade da norma atacada, na medida em que A FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS   VALORES  INSCRITOS   EM   

PRECATÓRIO  IMPLICA   INDEVIDA   E INTOLERÁVEL CONSTRIÇÃO À EFICÁCIA DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. Uma 

AFRONTA À GARANTIA   DA   COISA  JULGADA   e,   por  reverberação,   ao   protoprincípio da separação dos Poderes”.



Foi na mesma linha na ADI nº 4425

“(..) é de se ver que o próprio Supremo Tribunal Federal JÁ DECIDIU QUE A

TAXA REFERENCIAL NÃO REFLETE A PERDA DO PODER AQUISITIVO DA

MOEDA. Ao julgar a ADIn 493, rel. Min. Moreira Alves, o plenário desta

Corte entendeu que o aludido ÍNDICE NÃO FOI CRIADO PARA CAPTAR A

VARIAÇÃO DE PREÇOS NA ECONOMIA, daí ser insuscetível de operar

como critério de atualização monetária”



No RE 870947 [com repercussão geral] o Ministro Luiz Fux (relator), 
deixa a sua melhor e mais preciso registro a respeito do tema

“a correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos

conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os

INSTRUMENTOS DESTINADOS A REALIZAR A PRIMEIRA SEJAM CAPAZES

DE CAPTURAR A SEGUNDA, razão pela qual os índices de correção

monetária devem consubstanciar AUTÊNTICOS ÍNDICES DE PREÇOS



• Em dezembro de 2020, por 
exemplo, a Selic anual estava em 
1,90%



• Em dezembro de 2020, o IPCA 
acumulado estava 4,52%. 

• Induvidosamente, todos os
trabalhadores brasileiros (sejam
eles credores da Fazenda Pública
ou das iniciativa privada), estão
sob mesmo impacto
inflacionário, não fazendo
sentido recompor as perdas
inflacionárias apenas para uns e
não para outros.



JUROS

Como já foi dito, NÃO HOUVE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS 
NORMAS ESPECÍFICAS DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO A RESPEITO DOS JUROS DE 
MORA. 

833 da CLT estabelece:  “não pagando o executado, nem garantindo a execução, 
seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância 
da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, 
devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial”.



Juros a que se reporta a norma acima transcrita são os previstos NO 
PARÁGRAFO PRIMEIRO do art.39 da Lei 8.177

• Art. 39. 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.

• § 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos

acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou

constantes do termo de conciliação, SERÃO ACRESCIDOS, nos juros de mora previstos no caput juros de um

por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não

explicitados na sentença ou no termo de conciliação”.



A CLT também prevê juros de 1% no art.600, que pode ser imposto judicialmente 
nessas cobranças 

“Art.600- O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo referido 
neste Capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de 10% (dez por cento), 
nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% (dois por cento) por mês 
subsequente de atraso, além de juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês e 
correção monetária, ficando, nesse caso, o infrator, isento de outra penalidade”



E por integração 
no art. 889 da CLT 

• “aos trâmites e incidentes do processo da 
execução são aplicáveis, naquilo em que 
não contravierem ao presente Título, os 
preceitos que regem o processo dos 
executivos fiscais para a cobrança judicial 
da dívida ativa da Fazenda Pública 
Federal”



Entre os diplomas que regem os executivos fiscais, a Lei 
5.421 (em seu art.2º), dispõe: 

“Art 2º Os débitos, de qualquer natureza, para com a 
Fazenda Nacional, serão cobrados, na via administrativa ou 
na judicial, com o acréscimo de juros moratórios à razão de 

1% (um por cento) ao mês, contados do vencimento e 
calculados sobre o valor originário”.



Desse modo... 

“CCB- Art.406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa 
estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que 
estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Esses juros de mora são os juros de 1% ao mês e  NÃO HÁ NENHUMA INCOMPATIBILIDADE 
COM A CONSTITUIÇÃO nessas escolhas do legislador. 



O CENÁRIO CRIADO COM A ADC 58/59 

Tome-se como hipótese um empregado demitido em 1º de janeiro de 2018  que ingressa com RT em 10 de outubro do mesmo ano, 
sendo proferida decisão de procedência dos seus pedidos (verbas rescisórias, horas extras), totalizando o valor principal de 
R$100.000,00 reais, com sentença publicada em 9/12/2020. 

Em resumo: TR + 1= R$123.433, 33**

IPCA-E + 1% = R$135.017,40 reais***

IPCA-E (pré-processual) + SELIC (judicial) = R$113.944,35*

A perda da TR+juros de 1% em relação ao IPCA + SELIC é de R$9.488,98 e do IPCA mais juros de 1% em relação ao IPCA + SELIC é de 
R$21.073,05 no período hipotético 



• Diante desse quadro, estima-se
uma redução de até 40% dessa
performance de pagamento aos
credores (perda de até 12
bilhões ano no atual patamar ) e
o mesmo percentual para a
arrecadação previdenciária



DIANTE DISSO, QUAIS SÃO AS ALTERNATIVAS ? 

DESCUMPRIR UMA DECISÕES DO STF , JAMAIS ! 

Mais do isto,  é importante cumprir todas as decisões do Supremo sobre o mesmo tema  (ADIs 4425, 4357 e 
no RE 870947) que tratam da correção monetária com o mesmo efeito vinculante, na dentro da ideia central 
de evitar a “artificialização do conceito de atualização monetária”  (Min. Luiz Fux no RE 870947) 

**E  também aplicar as leis vigentes , compatíveis com a constituição , que não foram declaradas 
inconstitucionais



Essa busca de uma harmonia só se mostra possível pela aplicação do § único 
do art.404 do CCB: 

“Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, 
serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de 
advogado, sem prejuízo da pena convencional.

Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não 
havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização 

suplementar.



• CARLOS ROBERTO GONÇALVES (Direito Civil Brasileiro) nessa matéria comenta:

• “(..) os juros servem para indenizar as perdas e danos

decorrentes do inadimplemento de obrigações em dinheiro

(mais atualização monetária , custas e honorários ) . A

inclusão do mencionado parágrafo único no novel Código

atende ao reclamo da doutrina, que considera insuficiente o

pagamento de juros”.



Pode ser deferida de ofício tanto pelo art.491 NCPC ( que define que esse elemento sentença independente 
do pedido) , seja porque  o ª 1º do art.39 da Lei 8.177 determina que os juros moratórios devem ser 
calculados mesmo que não explicitados na sentença, de modo que a indenização suplementar segue a 
mesma lógica  . 

Assim , se quisermos  ter uma interpretação desse acervo jurisprudencial e normativo que não venha a 
constituir mero reforço das técnicas de acumulação de riqueza e aprofundamento da desigualdade social, é 
preciso entender que as ADCs 58 e 59 precisam ser aplicadas em conjunto com o entendimento fixado nas 
ADIs 4425, 4357 E NO RE 870947 e nas leis vigentes;  

Foi desse modo que tive a honra de compartilhar com o meu dileto amigo Guilherme  Feliciano a solução que 
passamos a adotar, no sentido de observado o IPCA-E no etapa pré-processual (da época própria até a data de 
ajuizamento), e a Selic a partir de então, na linha das ADCs 59 e 59 e ADIs 5867 e 6021 , deferindo indenização 
suplementar do art.404 quando essa correção for inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m.  



Essa é a única forma de implementar valores e princípios constitucionais como os 
cidadania,  da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho(art.1º), 
ao mesmo tempo propugnando pela erradicação da pobreza , pela redução das 
desigualdades sociais , a promoção do bem de todos, sem qualquer forma de 
discriminação (art.3º da CF).

Fora disso, lamentavelmente, é reforçar a desigualdade social e a concentração 
de renda, na medida em que o dinheiro - que não é filho órfão-, (esses 12 bilhões 
aproximadamente),ao sair das mãos do trabalhador, retornaria indevidamente  
para os mais ricos, tornando o crédito trabalhista o papel mais barato do 
mercado. 



Obrigado!


