(ADC)

RELATOR
DO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL

A

(CNI), entidade sindical de

33.665.126/0001Roberto
Simonsen, pelos advogados no fim assinados, vem, respeitosamente, primeiro expor para,
depois, requerer o seguinte.
1,

a brasileira emprega,
de 20,2% no emprego formal d

quase nove
significando uma
.

A

a validade constitucional da TR como
atualizar
e evidente
empregadores industriais, guarda estreita vincu
com
2.

e objetivos

relevante, o tema tornouda
24059-68-2017.5-24.0000 pelo Pleno do Tribunal Superior
do Trabalho (TST)
bteve maioria de votos (17) pela invalidade da TR
3
do art. 879 da CLT . O julgamento deste incidente
e

1

http://industriabrasileira.portaldaindustria.com.br/grafico/total/mercado-trabalho/#/industria-total acesso em 07/04/2020.
s I e II
:
e
; e, como uma de suas
prerrogativas,
s
.
3
7
, divulgada pelo
Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o
.
2

, com chances reais
de a TR ser declarada inconstitucional.
Os
do TST pela
inconstitucionalidade da TR, neste atual e excepcional momento,
contextualizados e
(CNT), amicus
curiae
. Ao final d
requereu de
stas em que o tema
4.
Ao declarar a TR inconstitucional para adotar o IPCA-E
,
usurpa
o Supremo Tribunal Federal e a do
Congresso Nacional. E, c
recentemente decidiu5, nem mesmo o fato
de o STF ter declarado a inconstitucional
(ADI 4425 E
4357)
(RE 870.947 Tema 810 - R
Geral) justifica
ou atenua o ativismo da Corte Trabalhista:

-E ou da TR sob

caso.
A
de adotar o IPCAdesdobramentos
com a crise advinda da pandemia da Covid-19.

n

obviamente
,

as

4

Reforma Trabalhista,
sobre o tema (destacou-se).
5

de 2020.

com o fim de
julgamento de todos os processos trabalhistas

tem-se a c
4,4%, com a
mpara
2017 (Reforma Trabalhista) e, a

entre
-E

, cuja
e 29,4%. O quadro
do IPCATR.

Apenas no
25% entre a TR e o IPCA-E. Veja-se:

de mora, essencialmente pelo
da Lei

fato de o TST calcul -los em
8.177/19916.
fa

de 1% a
p

Com
o
aumenta em 83,5%, ao passo que os juros da
repercutem em 30% sobre o mesmo
. Veja-se:

6

acrescidos, nos juros de mora previstos no caput,

con
2016).
Mas o

ior!

que as
al inicial da
7
que adotam a TR a partir
, seguindo
equivocadamente o precedente do STF, que modulou os efeitos do julgamento das ADIs
(4425 e 4357).

seguindo

julgados de turmas do TST que aplicam o IPCA-E a partir de 20098,
igualmente de forma equivocada o precedente do STF
os
870.947 Tema 810 - R
Geral).

7

. Consoante entendimento
- ArgInc - 47960.2011.5.04.0231 e ED- ArgInc - 47924/3/2015 e o IPCA-E a partir de 25/3/2015. Esta Turma considera ainda, entendimento a que esta Relatora se submete
inconstitucionalidade parcial do art. 39
, considerando que, no
IPCA-1000856-92.2018.5.02.0079,

, Relatora

Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 10/02/2020)
8

REFERENCIAL (TR) - INCONSTITUCIONALIDADE a delib

- TAXA
-E). Esta c. Corte Superior, observando
-60.2011.5.04.0231

Para a CNI,
de absoluta instabilidade e de evidente descompasso
institucional criado pelo TST justifica a in
.
Assiste ra

trabalhistas
a TR esteja

sendo discutido.
Mas a
24059-68-2017.524.0000, evitando, assi
lhista
Tribunal Federal decida, em definitivo, sobre a validade constitucional da
d
.

como

Nesta oportunidade, com base no artigo 138 do CPC, a CNI aproveita para
requerer o seu ingresso, como amicus curiae, nesta ADC 58, mesmo tendo
conhecimento
ncia da Corte sobre o limite temporal para assim proceder que
epcional acima apontado, justifica o pedido
tardio. Essa diretriz temporal da Corte pode e deve
CNI9.
E. Deferimento.
CASSIO AUGUSTO BORGES
OAB/RJ 91.152 e OAB/DF 20.016-A

e o IPCA(IPCA-

Ocorre que, em
r aplicado a partir de
. Por maioria de votos, restou

atual
-E de junho de 2009 em diante. Todavia, em se tratando de recurso do
reclamado, a fim de evitar reformatio in pejus
03/2015 e, a partir do dia 26/03/2015, o IPCA-E. Agravo conhecido e desprovido (AgAIRR-25557-85.2014.5.24.0072,
, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 27/03/2020)
9
RE
; RE
elator Ministro Edson
Fachin, julgado em 17/02/2020; ADI 2.777-QO, Relator Ministro Cezar Peluso; ADI
armen
dentre outros julgados.

