INCIDÊNCIA DE IUROS MORATORIOS E
cORREÇAO MONETARIA SOBRE DEBITOS
RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE POSSIBILIDADE JURIDICA CONSULTA
Arttortio Renato Al'oes Raínhn
Conselheiro do TCDF - Relator
Consulta Íormulada pcla Procuradoria Geral do Distrito Federal,
tendo por objeto a po-.sibilidadc juridica da incidência de juros
moratórios e correção monetária sobre clcibibs recorúccidos
adninistrativamente e, em caso alirmativo, por quais indices e
periodicidadc.

Apli.açào dos iuros dc mora na forrna dcfinida pelo SupÍemo
Tribunal Ferleral, demais Cortes Superiores e Conselhos do Poder
1-qo (um por centLr) .1Lr mês até agosto/2001; 0,51. lmeicr
por ccnto) de seterrrbro de 2001 a 29 de junho de 2009 (Nledida
Provisúria no 2.180i2001 - art. '1! que àcrescentou artigos à l-ei

Tucliciário:

Federal ne 9.-191,/97).
Atualizaçào monetária: incidência do disposto no anexo da Portariâ

- TC Df tDispóe :ohre a utrlrzaçio do Sr:-tema de intlrce:
Intlicaclores Econômicos e (ie Atualização de Valores - SINDEC) e

n ' I12.'2002
e

n.1

Lei Corrplcn]entar n!',135/2001.

A partir de

30 de junho de 2009, vigôncia da Lci Federal n"
11.960i2009, para a atualização monetada e juros, incidência
trma única vez, até,r efeti\'() p.rgarrrent(), clos índices oficiais de
renuneraçào básica e juros aplicatlos à caderneta rle poupança.

Dccisào nq 3.013,/2011 (t]s. 185).

rc 1.428/2011

GAB/SEG (t1s. 2641265). Solicitação de
posicionarnento acerca da incidôncia da Lei lcderal nq 11.960/2009.

Oficio

Recebimento do pediclo pela

la

Inspetoria de Controle Fxterno

como Embargos de l)eclaração (t.]s.272).

Conhe.imento do Oficio nq 1.428/2011 -GAB,/SF.G. provimento dos
Embargos. Recomendação.

RELATORIO
Cuidam os autos, na presente etapa processual, de Embargos
de Declaração opostos pelo Senhor Secretário de Estado de Governo
em face da Decisão no 3.013/2011, que estatuiu:

O Tribunal, por unaniÍnidade, de acordo com o voto

clo

Relator, decidiu:
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I) inÍormar à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e aos

demais órgãos integÍantes do complexo administrativo
distrital que esta Corte de Contas tem por regulares os
seguintes critérios para o reconhecimento administrativo,
apuração de valorcs e Pa€íamento de dívidas dc exercicios
anteriores - passivos - a sen'id ores distritais: a) iuros de mora:

a.1) 1ol. (um por cento) ao mês até agosto/2001; a.2) 0,5% (meio
por cento) ao mês de setembro de 2001 a 29 de junho de 2009
(Medida Provisória ne 2.180/2001 - art. 4a - que acrescentou
artigos à Lei Fcderal ne 9.494197); b) correção monctária incidôncia do disposto no anexo da Portaria no 21212002'
TCDF c na Lei Complc'mentar na 435/2001; c) a partir de 30 de
junho de 2009, vigência da Lei Federal ne 11.960/2009, para
a atualização monetária e juros, incidência uma única vez,
ate o efetivo pagamento, dos inclices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de pouPança;

II - fumar o ententlimento de que os valores recebidos a título
de juros de mora, na vigôncia do Código Civil de 2002, têm
natureza indenizatória, não incidindo sobre eles imposto de
renda;

III -

autorizar a dcvolução dos autos à 4a lnspetoria de
Controlc Extemo, para os dcvidos tins.
No Ofício ne 1.r128120L1-GABISEG,
asseverou e solicitou:

a

mcncionada autoridade

Observa-sc que a Decisâo no 3.013/2011, em 13 de julho de 2011, Ú
re,:orüete a aplicaçao da Let L7.9@12W. de 30 de iulho dc 20@, e nao
dctine o momento exato de sua ôplicabilidade se a partir de sua ügência
ou a partir da própria Decisão, nodifica o cntctdimento até cntão
estabclccido, tido como corrcto, aplicado e resPeitado Pelo GDF, criando,
depcndcndo dos interesscs envolvidr:s, ao menos, duas Possibüdades dc

(nltcndimento.

A primeir4 defendida Pc'los requereitss, considera que os ciícultxi de
iuros realizados entre 30 de julho de 20@, data da l,ei
11.9@12úÊ, e18 <le julho de 2011, data da Decisão na 3.0132011 do ICDF,

coreção monetária

e

<levem g:x rel-istos.

A segunda deÍendida

Pela Dnetoria de Gestão de I'es.soas/tJAG/SEG,

com base nos princípios consühtcionais, sobretudo na §egurança iurídic4
sem perder de r"ista todo o aspecto oPeracional, considera que os cáculos

de correçao monetiáLria e juros qlm base no novo entcndimqrto devem
ser aplicados para os pedidos Íeitos a partir da Decisão n§ 3.0132011 dcr
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'ICDF, ou ainda, de forma mais abrangcntq para aqueles petlidos, que
embora tenham sido feitos antes da Decisão, só tenham sido deferidos
após o dia 18 dejulho de 2011, data da publicação da Decisão no 3.013/2011
do TCDI; pois, refazer todos os cálculos dos pagamentos realizados pelos
poderes exccuü\,o e legislativo do Distrito Federal nos últimos dois anos
provocaria urn dispêndio irneruurár'el.
Diante deste dilenu, e vish.únbrando novos pedidos baseados na mesna
Derisão do ICDF, solicitamos cle Vossa Senhoria, com a wgência que a
matéria exige um PC)SICIONÀMENTO, no sentjdo de dirimi-1o e clcfinir o
entendimento a ser adotado, de Íbrma homogênea, no Govemo do L)isÍito
Fecleral.

É o relatório.

voTo
Os presentes Embargos de Declaração são manifestamente
intempestivos, pois opostos cm 17.10.2011, quando a decisão
embargada foi proferida em 30.06.2011. Todavia, consideÍando
a natureza da matéria e a urgência atribuícia ao assunto agitado
no recurso, proponho que o Tribunal dele conheça, cm caráter
excePcional.

Quanto ao mérito, verifico qlre a Lei. Federal

n"

11.960,

publicada em 30.06.2009, prerê:
,{rt. 5a O art. 1! F da I.ei nq 9.494, de 10 de setembro de 1992 introduzicltr
pelo art.4e da \Iedida Provisória no 2.180-35, de 2.1 de agosto de 2001,
passa a vigorar com a scguinte reddção:
Lt - F. Nas condenações irtpostas à Fotenda Públicn. ü1del1enàcnte le Ie
ile sua tnture=a e l,am fns tle ahali'.açao ,otgtá1ia, in olcração do capital e
iá lil'ú l"t.laiiü i;i".
, ,tiirit,'i:-,,.i;,t i,; iiui-;. fui-, ert a in, iàii;, i, iiiii i ;i;i;i,i .i--.

Atl.

rlos índices oficiais

dt renuoernçào básim

e

juros aplicados

';li,

à

cafu rneta de lloultancd

A

Decisão nq 3.013/2001, ao fixar os critérios para o
Íeconhccimento adÍninistÍati\.o, apuração de r.alores e pagarncnto
de dír'idas de exercícios anteriores - passivos - a servidores
distritais, estabeleceu, de forma incquívoca, quea data de pubLicação
da reÍerida 1ei é o marco a seÍ consideÍado para a incidôlrcia da
atualização monetáda e ruros, até o efetivo pagamento.

Ora, no voto condutor da decisão embargada, afirmei,
expressamente, que a norma em tela tem caráter nacional, Íazào
pela qual sua aplicação, obrigatoriamente, dar-se-á a partir da
data de sua vigência e não da data de publicação da deliberaçào
recorrida.
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incidência das disposições da Lei Fed eral no 11.9601W,
o Superior Tribunal de Jusüça assentou o seguinte entendimento:
ACEDAG - AGRAVO REGIMEJVIAL NOS EMBARGOS Í]E
Sobre

a

DLCLARAÇÃO NO AGRAVO DE iNSTRUMENIO _ 1349212
Relator(a) H(À4BERTO MARTINS
Fonte DJE DAIA:18/022011

EMCNTA ADMIMSTRANVO, SERI'IDOR PÚBLICO, II'ROS DE N'TORA.
LEI N, 9-49,Ii97, N'IÀTERIA rcTLGADÀ PELO RECi]\{E DOS RECLRSOS

RIPETTI.I\/OS. ART.

í3-C DO CPC.

NÂo APLICAÇÀOAOS

LEI SUPERVEN"IEN-IE N .IL.g@I@.

PROCESSOS EM

ANDA{ENTO.

O STl, sob o rito do art. if3-C clo CPC (recursos lePetitivos), reiterou o
entcndimento no scittido de que o 3rt. 1'r-F da Lei n 9.-19.V97, que tirr os
juros moratórios nas açôcs aiuizadas conha a Fazenda Pública, no Patamar
rle 6-'ô há dc ser aplicado às demandas ajuizadas a1ís a sua entrada cm
vigor.
1-

A Ixi superveni€:ntc n. 11.960/2009, gue ve.io alterar o critério dc oilculo
dos juros noratóÍiot, previsto no art. 1e-F da lit n 9.494Ífr, possui
natureza il]strumental e matcüal razão por que nào pode incidü nos
proces-xr em curso. Agravo regimental improvido.
,AGRT.qP ,1GR,4I,'O RTGIÀ4ENII4l NO RECUÀSO F-SPECIAL _
2-

962973

Rclotortr) MARLA
Fo,?,e

fÍlERfZÁ

DE Á.§SIS

^'ÍOUR-,l

DIL DA tA:L7 /121)07{)

Enenta AGRA\D IIIGLVÍFN]7I-. RICURSO

ESPECIAL.

PROCFS.SO CII{I F áD,L'{IVSTI.ATNO. PÀf.(CÂJÇ/.O,
.súÀ{ur,4 85,,sI/. sERwDoR PtiBuco TEDERÁL. 1ELETISTA.
-IEMP\)
.ATNTDADE IN.S,4LUBRI- CO,\'I TR5,,iO DL RLGI]\4EDr srÂv1Ç0 coNllcfÀí E;PECLAL. COLII'ROUAÇÀO DA
-ATfVfD

\]-'F, CL]MLI,q 7511, FIROS MORATÓfuOS AÇÀO

AIL\TL\DA
/1L./-/L\L./.
'L1 sc

L

APOS A FDICÃO

lmlando

fu

D/\

\,1P 2.180101. FIXAÇÁO

EM 6%

dt

zo

Presttições

rtãtu :--1 strces.ilu,

casa

lelo ljaglnento nensal tlas ref*tlas preslações :,olaiais,
te1fi aplicação o díslosto ra Súmtia 85 rkste Tibtonl. Precedent*2. A refonu do julgado, nos Dloldts Prolrostos Pela rccofiente, iio está
caroctetl-za&ls

shn, ot exame dc uwtéia
ínstâncins ordináits. Incjdência' à

adshiti àitrterprctaçao da legislação federol, nws,
cujn análise

é afeta às

.tático])rcbatóii,
espécie, da Símulo 7lSTl.
3. A Tercrira 9eção, tw ittlgorcnto

de

reatso

especíal

rE)etítiw.

lrttcíftco u

arligo 1'| E dalzi n.q 9.194/97,4u fitaos juros taratirios
nt15 t!çõts ítjuizotllls contra a Fazendn Pública to patamar de 67", é dt ser
aplíc.ltlo tão sohthte i. domndas ojuizatlas a\ús a s1/, entrada trn 'úi4or'

atese

rle que o

Preced

A

tes.

bi

n.q 11.960i2009 sot Lenle lem incíüncio tas
regra irLseÍta nn
ifiiciid!1s
fritos
lrosteríonnente à stu tigôncia, ruo se rplicandn à esyicíe.
1.

sinltles .tr.to de o Licelso Pretóio nào ler adota.lo o ftleshlo
posi.jorútlrct1to deste Supeior Tihmol dt lustiça nao í»tyde esta

5. O
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Corle de dar d ínteípÍetaçdo qe entendtr Ãis coÍreta a utllo notíut
inft oc o ttstihrci otal.
6 . Agraiso rcgintenlal inryrooido.
R,ESP - RTCURSO T SPECIAL _ 1212266
Relator(a)

MAURO CAMPBEIL MARQUES

Fonte DIE DATA: 02112/2010

Eunto PROCESSIIAL CIWL E ADMINISTRATM. RTCLIRSO
ESPECIAL. ,4U-CÉNCIÁ DE OMIsSOEs, SERVIDOR
PÚBUCO. CONDÉNáÇ,,ÀO DA FAZENDA PUBLICA- ITIROS
MORATÓRIOS. AÇÀO PROPOSTA LM LPOCÀ áN',]tRl()R Á
LEI N' 11.960/09. EMBARCOS DE DECLARáÇÁO COM FINS DE
PREQUESTÍON,4,\,íF.NTO- SUN|ÜLA gSI STI. AFASTAMF,NTO
DAS M ULTAS PROCESSUÁIS,
A alegala oiolaçao do artiSo 535, inciso ll. do CPC, trão se efeüttot no
caso dos íllttos, to a L'e= Eo não se itishntbra ontissãa oú contÍiàicão 11o
acórdão recorído ccpa; de tomnr nula a decjsio intgtgnada nit especial.
A Corte de oigtnt apreciou n detnallda fu trtodo sufícíorte, hawndo
se ptontnciado 1cerca de lodíts as questões que .forttbt elen'adas os
1.

efihar4os fu decLílr\Çao oPostos na oigen-

ki

íttiilnuk

n. 11.960/09
cial do STl, a
2. Conforme o ctterdifleíto
que olterou os critéios de cálculo dos juros noratórios e dn cLtrreçoo
moneíáia das condenações inq)ostas à Fazenda Ptiblica, tuo é cplícáLel
nas demaaàa ajuízadas eúl éPaca nfiteior a strr' ttígêncio
3. Nesse sentido: AgRg no R-Esp 1.194 4521RL 2' Turnn, Rel Min'

Heman Beniamin, Dle 16.9.2010; ,48R8 no ,48 1165.023 5P,

5q

Tunna, Rel. Min. Nopoleao Nunes Maía Fillio, DJe 6-9.2010; AgRg
no REsp 1.166.26lSP, 2ê Turma, Rel. N{inistro Castro Meira, DJe
18.6.2010; AgRg no RESP 1.062.44US8 6a Turma, Rel. Min. Og
Femandes, DJe 10.5.2010.
4-

A multa

aylícada nos enbarSos declaratfros droe sel ofastadtt, ltois

embarSos de dedaraç\| nanilestados
não

comprqúsito

de

os

PreqwstionanEnto

ten caráÍer llroíelatóio ( Súnula 98.STI ).

5. ReaLrso esyecíal parcialntznte yror:ido-

O que se depreende das decisões em destaque, é que as
disposições da Lei Iederal na 71.960109 incidirão a partir de sua
vigência (30.06.2009). Portanto, caÍece de fundamento jurídico
pretendeÍ que seus efeitos incidam a PartiÍ da data de publicação
da Decisão na 3.01312017 (30.06.2011).

Vou além. Diante do que venho de asserir e destacaÍ, tenho
por correto concluir, sobretudo se consideÍarrmos os eÍeitos da coisa
julgada que outro tratâmento merecerão os débitos decorrentes de
condenação judicial, ainda que a Adnúnishação tome a iniciativa
de sohê-los, total ou paÍcialÍnentc, motivada pela existência de
reiteradas decisõcs que the Íoram desÍavoráveis.
Neste caso, entendo que a Decisão no 3.013/2011 define
quais são os critérios de incidência da correção monetária e dos
R.Tribunal de Contas do Distrito Iedera! 38
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juros moratórios a serem observados, sendo reguiar a aplicação de
efeitos financeiros retroativos, se isto restar consignado no decreto
ju dicial.
Neste caso, o sewidor deverá renunciar à percepção dos
valores reÍerentes aos juros e/ou correção monetária pela via
judicial cumprindo a Administração comunicar ao órgão juridico
competente se quitou, total ou parcialmente, o débito reconhe'cido
administrativamente, refua-se a juros e/ou a correçâo monetária.
Caberá ao órgão jurídico verificar se ocorreu pagamento
em duplicidade o que, ocorrendo, ensejará o ajuizamento de ação
objetivando reaver os valores indevidamente percebidos.

A propósito, sen idores de diversos órgãos tem indagado
meu gabinete acerca do procedime'nto a scr adotado no tocante a
expressão "até o efetivo pagamento", constante do item "1.c" da
Decisão nq 3.013/2011, que estatuiu:
O Tribuna,, por unanimidade, de ao-xdo com o voto do RelatoÍ, decidiu:
I) informar à Procuradoria4eEl do Dstrito Federal c aos demais órgaos
inte,graites do romplexo administraüyo distrital que esta Cortc de
Contas tcm por regulares os seguintes critérios para o rec.onhecimento
adrninistrativo, apura{o de valorcs e pagamento de díüdas de erercícios
anteriore§ -passivos-a serúdores distritais:
a) jur<x dc mora: a.1) 1olo (um por cento) ao mês até agosto2001; a2)
O5% (mcio por cento) ao mês de setembro de 2001 a 29 de jurú<r de 2009
(Medida Provisória no 2.1802001 - aft.40 - que acrescentou artigos à Lei
Eederal ne

9.494t97j

b) crcrreção noneúria incidência do disposto no anexo da Portada

2-l2l2q)2 TCDF ena Lei Complementar

ne

na

435t2N1;

partir de 30 de iunho de 2009, vigência da Lei Federal nq 7"1.9@2ffD,
paÍa a ahralizáÉo monetária e iuros, incidência uma única vez; até o efetivo
pagamento, dos índices oficiai-s dc rcmur-rcração básica ejuros aplicados à
cademeta de poupança;,.."
c) a

Constatei que existem instrumentos que auxiliam na solução
do problema, entre eles a tabela divu-lgada pclo Banco Central do
Brasil, denominada "Série 7811 - Taxa de Juros - Taxa Referencial
(TR) - Primeiro dia do mês", que pode ser consultada no seguinte
endereço da web: http://ünvw.jÍ.ius.brlcjflcontroie-intemo/
a te%20se120"11.p dÍ I
divulgacao-de-dados-ipca-e/IPC A
-87"20%2O
view.

Finalmente assiÍralo que, na mesma linha do Relatório/Voto
que pÍoferi nestes autos e que originou a Decisão nq 3.01312077, bem
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como do que venho de asseverar, o Poder Judiciário editou várias
normas disciplinando o assunto em paut4 entre elas as Resoluções
no 106/2010 do Conselho da fustiça Federal e 6112OLO do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho.

A esta última Íoi aEibuída o seguinte teor
At. 1e Ficâ reÍerendado o Ato n:48 da Presidência

do Conselho Superior

da Justiça do Trabalho, de 22 de abril de 2010 no'§ seguintes termos:

ATO N.s 48/2010
Estnbelece

citéios

- csIr.GP.sE
Paru o reco

hecitvltto admínísttaLiw, aryÍoçao

de exetacios anteiores
lrctiçn do Trabolho'

*lores e pagal|l,tnto tle rlíttidrc

-

passitos

-

de
'z

senidorcs da
o ÉRTSTDENTE Do coNsElllo suPERloR DA lusrtÇA Do
TRAB/JIIO, 11o üso d? sltlls atnbltíções rcginzntais, ad referendtttt do
nagisttados

e

Cole§ado,

tfLE cotttPete oo ünsello SltPeior dtt lltstiçtl
atpertisão tdfiittísttatin, orçnmebtáio, fíttntein e
e segrutdo graus' como
Pdtritlohial da lustiça do Trubalho tle yimeíro
'oirculinte (CF, Antert:]o
efeito
decisõ(5
órgao cerltrul do sistefitl, c:.tias
COTSIDER

dNDO

do Trabolho

a

111-A,§2",

);

CONSID|R-4-\IDO qte a administração pniblíca de'ce obserar

os

pincílos da legalídndt, iwpessoalidade, nntalidaáe, publicidade e
eÍiciência AtL 37 , CF);
COfSfpfR q,VOO a tecessidade dt podrotízat criterios ltna
recottJucímcnto admiistrativo, apuração de valores e pagamento,
aos magistlados e servidores, de díüdas de exercícios anteriores
Trabalho;
Pelos diversos óigãos da Justiça do
ÔONSIOIR q,VOO o necessifuúe de ossegurrr trotamrnto eqúiLtti rc no5

zlíilístraios e seftidores pot

ocasião

àt pagamotto de passiws oiginaios

de sih.tações eEai&lelttes;

CONSIDERÁNDO as dtcisões admittístratiLas e

o

Jhiação d2 ínrl;'ces

-

STF, PA tt'
Supeiores eA nr 333 56812008
323.526/2M8 - STF ' PA n' 3.579/2008 - STl, PA n' 2x)t160j1 - CIF );
CONSDE&ANDO Ee a adoçao paru as decisões odmítristtaüuts dos
c'ritéios fu coneçno monetffia e de jttos pre.listos pel! I ti ttr 9.494197,
c
com ds alteruções itltrodttzídas pela Medido Prooieia 2''180-3512M1

pvr parte dos

Tibuaís

|afi

Là nc 1'1-960/2009,
obtidas Pela oia judicial;
e

te ígu11t1.4dr de

*atfinento cofl ns decisôes

CONSIDF&4-\IDO o prozn PÍescrício al estabekcido io ilccÍdo

ttu

20.910, de 06 de janeiro de 1932;
CONSDÉR 4NDO a conPetêncin d4 Adoocacia Gerol dn União cotn
óryão de rePresentaçqo judiclí|Ie exboitdiciaL e
CONSIDERI NDO o s Proedin Entos Pr€üistos ru bi n' 9 '7 81i99:

RESOLVE:
An. 1a As dccisws admínisttatiws de reconhrcineíto de tlfuída dt
exercjcios anteriores - passiws - da Uniao pata cofi mo4istrddos e
ra ântbíto da lustiça do Trabalho, de.erão estabelecel':
gerqdot da dítída,leu o+e em considrroçõo
bpso
tefiPotil
da presoiçao ryinryewl;
seroidores,

I

o
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11 o yoíodo dt

ittridência

de

jwos

de

oara

»anutáia, Entdo

e corteção

oplícáiris;
os ítldices dr atualízaçao ítutetftia, quanda aplicátris, rywis xjan4
IIFIR até ouhtbto de 2000 e INPC àe no,-vmbro dr 20M a 29 dc jutrho

m-

àe 2009;

os juros de moro, qun11d4 aplícáLvis, os qucis seroo de 11" (ün Por
ati dgosto de 200L e 0,5"L lnpjo por cltltd de sete,tbro d? 2001 a
)9 de jntho de 2409;
'/ - que a poÍtir dt 30 de juúo de 2009, parn a otutlização ntotlttàría
e coln?r,lsnÇão ,ln nnru, lu:ró iaciüncio uttw tinica ez, até o efeüttt
yrtgrtlleúo, dos ínlices ofíciais de renruneraçio basica e iuros L4iicados à
cta de pnup.rlÇú; e
cotldicio,ultio à e\istêt:rin de crédito
W pte o yogmrcúo

I\;

cento)

.itbt
-

tia

orÇot etltáio,{t't. 2' À itclrLsrto

lxr:l.rlr'rlÍo

I

ntnçao

dotaçlto especqict poro
deíYhi obseft\ü':
iecisio adntilisttutí1w ritLton:adora tb pLtganwtto;

i
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trcnção se o
quailtls iY2!s:

IÍl

t

- nunúitt

pagllrrllto

st:rá pdrcelnào

ou

t1ão Í',

et

ctlso posíLia'l, ent

de cnlculo, corn os res-pectitos írulices ,lc con'tçãtt

iuros de nqtl?;

N

tn ptuposti otçfiicntóid de

da pdss-ii,os

ítdicação

ntotetiil

e

dos

beleficiáios.

Art. 3' As dec.isoes adn1iflístraü'.\ts dc rcconhecínerto de pnssit'os Ete
terlútú caríter coletilo, ott que posso efisejllt 4 su1 e7te11aão i outros
ifite4rontes dn cnlegoia,
t

ll
III

se1

ão:

íll+ttc,Éa oÍící,11;
corturtict,kt' ,i Adigc@ia C,'rnl da Utino; ?
conunícada< ao Cotxlho iryerior àa lustíçn do Trabnlho e oo

- lalhlicdtlas

o

Conxlho Nacional fu lustiçtr.

Att. 1" A cp çtln drs utlorcs i s?rem pngos sa á Je ita
I - i4t a-!e o inlor do dtbilo nouitrol. tnês a rti>:

II

da seguitte

.tbmn:

atuliiin-se üoúetaríametúe o ralor nonúrnl de cada parcela nensal

até 29 àe iunho de 2009;

III - tplíca x o percerttnl de iuros sobre cadn llarrel:. atLuli--tdo, qu
corespondtrá ao pocenfiutl mensd rm típlicado ltelo ntintro de nuscs
h atsconidos; e
N colzi1e-se o @rÍà te npundn en29 dt jtutho de 2009 até n àLta do

p\ahcnto
cidemeti

pelos

índtes olicinís

rle rantLneruçao básíLa e iuros aplicados à

de poüLrafiça.

N'd lltpolese de pag*rnrto do yrincipol, sent a quitnção dos jrtros
cofiespotldtites, estes serào corrigiàos moketaiahe te iÍé 29 dr junho
de 2009, pelos trcsmos itldices adutodos ptrrtt n correçtlo do Plí ciPal,
obser,a ndo-se daí e» àia te o diqiosto no ínciso Meste irtigo.

§1'

§ 2" Os Lttlnrcs a setentpagos anr clecorêncio de dtcísões admiristratius
profcrídos em dota antrrior à'oi4êr1cia desta ResohtÇão serõo ap rndos
con a ttbserttôntia rlos critriios estohelecídos tus rtsryctilss dÍcísões, se t
prejú:a do controle adtfliilistratiL'o e f dnceiro tlos órgãos cokryete tes.
Att. 5a Na apuração de caáa parcela mensal rela*,:a ao débíto raminal
deterá ser obserttdo o teto co stíf,rcional, obsanadas as prre.isoes da
Cortstihtição Fedtal e àrc Resohqoes CNI no 13 e nn 14.

AÍt. 6'
128

Será obseroodi

i

reteflCao do intposto de

rc

a

e dn contuibuíçao
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para a llrtuadêflrio socilll ofcíal dos talores aryaà)s, Leúofido-se en
considoação a natureza do Üédito, seguitdo a legislação aplicáel.
Art.7Q O pagafiento de passiítos .tca cofidiciotudo à declatação ossirwdt
pelo beneficinio, assegurando qw o mestlo ctédito ntlo foi unr <età
recebido peh uia judicial.
Quondo os recLttsos disponí'oeís

ArL 8'

hão,forefi stlficie tes Para

o

pagafieúo integral de um Passioo, estes serão rttilizados pato paganento
a todos os tcnefciáios, fu fomu proporcional.
Art. 9n Os pdganlqúos dos passitns eÍeti'Lgnrnte realizaàos tle-oent
ser ínfomndos w pógiru da trd s?nência, ra coluna ile "Pdgottctttos

«crtuais" tlo onexoVT[I da Resoluçtlo CNI n' 102.
10. Este Ato entru ern.i1oÍ ta data de su publicar;ao.

ArÍ.

abil d!

2010.
DE ÀIOUR 4 FruANÇ,l
Prcsidente do Conselln 9qerior da lustiça do Trabalho '
Atl. 2n Esta Resolução entrd e'oigor hn data àt sutt\»úlicaçat.
Brusílía, i0 dt abil de 20'10."
Brusíli-a, 22 tu

Miistro LIILTON

Penso ter apresentado seguras referências para que se dê
tazoável encaminhamento aos diversos asPectos que envolvem
o assunto posto nos autos, bem como atendido à solicitação
Íormulada pelo Senhor Secret.ário de Estado de Govemo.
Destarte, atento ao que venho de asserir, VOTO no sentido de
que o e. Plen.írio:

I - tome

conhecimL'nto do OÍício ne 1,.42812071, - GAB/SEG,
subscrito pelo Senhor SecretáLrio de Govemo do Distrito
Federal;

II - conheça e dê provimento

aos Embargos de Declaração
opostos pela Íeferida autoridade, irúormando-a que, no
tocante a incidência da Lei Federal ne 11.96012009, este
Tribunal tem por regular o pÍocedimento que observe a data
de vigência do reÍerido diploma legal (30.06.2009);

III - em atenção aos efeitos da coisa julgada e tendo Por
refeÉnciâ o disposto no art. 1o-F Lei ne 9.494, de 10 de
setembro de 7997, com a redação dada pelo art. 50 da Lei nq
71.9601ú, considere regular a atribuição de eÍeito retroativo
aos cáIculos relativos ao recoÍúecimento administrativo de
debito decorrente de condenação imposta à Fazenda Pública
distrital, desde que se observe estritamente o estabelecido
no decreto judicial e, no que couber, os critérios fixados na
Decisão na 3.01312011, ainda que o pagamento decorra de
iniciativa da Administração Pública, motivada pela existência
de reiteradas decisões que the foram desfavoráveis;
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IV -

recomende aos órgãos e entidades distritajs que,
observando as suas pecularidades adnünistrativas, busquem
disciplinar o assunto em cxame atentando para o que dcflui
do presente voto, d;rs disposições da Dec.isão ne 3.013120\1,
das Resoluções na 106/20-10 do Conselho da Justiça Federal
e 611201-0 do Conselho Superior da ]ustiça do Trabalho, bem
como da tabc.Ia dil'ulgada pelo Banco Cenüal do Brasil,
denominada "Sórie 7811 - Taxa de |uros - Taxa Rcfcrcncial
(TR) - Primciro dia do mês", que pode ser consultada no
seguinte cndcreço da rveb: http ://u.wu,.jf .jus.br/ciflcontroleinterno/divulgacao-d e-d ados-ipca-eÂPCA_E%20?u2O ate%20
set2011.pdÍ/vien .
Processo nq 31.108/2010

Decisão nq 6.802/2011
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