
Atualização dos 
débitos trabalhistas. 
TR e IPCA-E

Moeda, Inflação, Correção Monetária e
Processo 
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- Surgiu como meio indireto 
de trocas comerciais;

- Instrumento monetário 
oficial;

- Reserva temporária do 
poder de compra

INFLAÇÃO 

- Aumento generalizado de 
preços;

- Desvalorização da moeda;

- Emissão de moeda;



CORREÇÃO 
MONETÁRIA

- “Não é um plus 
que se 
acrescenta, 
mas um minus 
que se evita”



BREVE 
HISTÓRIA : 
CORREÇÃO 

MONETÁRIA

Duas formas 

- referência de moeda estrangeira - 
Ex. : Plano Cavallo 1991;

- cláusulas contratuais atreladas a 
índices de preços

 

 



ÍNDICES DE 
PREÇOS = 
INDEXAÇÃO

- John Wheathey - 1808, Stanley Jevons - 1875, 
Alfred Marshall - 1925, Keynes - 1927 e Milton 
Friedman - 1974;

- No Brasil : Início em 1951 com a autorização 
do aumento do capital da sociedade (Lei 
1474/51); com reavaliação de ativos de 
empresas (Lei 2862/56); com a adoção da 
expressão correção monetária para correção 
dos registros contábeis de ativos (Lei 
3470/58); com a determinação de apuração 
anual de coeficientes de correção (Lei 
4242/61); com a correção de débitos fiscais 
(Lei 4357/64).



PLANOS, ÍNDICES

Correções anuais dos salários a partir de 
1964;  quando passaram a ser semestrais 
(Lei 6708/79) por meio de tabela 
regressiva; ao todo, até o plano cruzado, 
foram 8 formas de indexação salarial até a 
adoção do gatilho, com correção a partir do 
acúmulo inflacionário de 20% 

Plano Cruzado - 1986 (OTN/IPC);  Bresser - 
1982 (URP), Verão - 1989 (BTN), Collor I - 
1990, Collor II - 1991(TR) e a 
superindexação do Plano Real- 1984 (URV);



TAXA REFERENCIAL 

- ou Taxa básica financeira criada no Plano 
Collor II para tentativa de desindexar a 
economia;

- calculada em função da taxa média dos 
CDB´s, (Certificado de Depósito Bancário, 
espécie de título de renda fixa oferecido por 
Bancos)  e é uma taxa de juros de referência;

- Não pode ser negativa;
- Possui um redutor.



TR NO STF

“A taxa referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as 
variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não 
constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda” (ADI 
493/DF)



IPCA

- Índice de Preços ao Consumidor Amplo;
- Calculado pelo IBGE apurando-se a variação dos 

preços de bens e serviços (cerca de 350 itens);
- É o principal termômetro da inflação (oferta e 

procura);
- IPCA-E - balanço trimestral do IPCA (famílias com 

rendimento de 1 a 40 salários das principais 
metrópoles)



STF : TR ou 
IPCA-E?

- Efeito suspensivo aos ED opostos 
em decisão no RE870/947/SE 
afastando a aplicação do IPCA-E 
até que ocorra a modulação de 
efeitos do julgamento;

-
- Antes disso, decisões na ADI 4357 

e 4425 (TR até 25.03.15 e após 
IPCA-E) 

RCL 22012 foi mantido o IPCA 
como correção monetária 
“trabalhista”



TST: TR OU IPCA-E?

Reforma da CLT- parágrafo 7o, art. 879, determinou a aplicação da TR;

TST vinha acompanhando o entendimento do STF nas ADI 4357 e 4425;

4a turma - IPCA de 25.03.15 a 11.11.17, quando, então, passou a ser TR (RR 
11888732014515117)



CONTROLE 
DIFUSO

Possibilidade de 
declaração de 
inconstitucionalida
de do parágrafo 
7o, do art. 879 da 
CLT

Correção 
monetária 
expressa no 
dispositivo, para 
fazer coisa 
julgada;

Possibilidade de 
invocação, em  
Embargos de 
Execução, de 
inexigibilidade do 
título fundado em 
lei declarada 
inconstitucional 
ou ação rescisória 
com o mesmo 
fundamento (CPC, 
art. 525, parágrafo 
12 e 535, 
parágrado 5o).  


