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RESOLUCAO RC N° 0 0 1 3 1 1 0

INCIDENCIA DE JUROS MORATORIOS E DE
CORRECAO MONETARIA EM VIRTUDE DO
ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA
CONTRATUAL.

VISTOS e expostos os presentes autos, de n° 16287/09, que tratam
da consulta formalizada pelo Sr. Jos6 Gomes da Rocha, Prefeito Municipal de
Itumbiara, indagando acerca dos procedimentos a serem adotados quando do
pagamento em atraso de faturas por parte da Municipalidade e, se devidos juros
moratOrios e correcao monetéria, qual seria o indice a ser utilizado para proceder
a atualizacao dos valores de parcelas contratuais.

A Auditoria de LicitacOes e Contratos, apOs manifestar-se pelo nao-
conhecimento da consulta, uma vez que subscrita por pessoa nao legitimada e
formulada sem a indicacäo clara e precisa do seu objeto (fls. 22), emitiu parecer
ap6s a devida instrucao processual

Antes de adentrar ao m6rito das indagagOes feitas pelo Consulente,
a Auditoria entendeu quanto a necessidade de tecer algumas breves
consideracOes conceituais acerca dos institutos da correcao monet6ria, dos juros
moratOrios e, tamb6m, do restabelecimento do equilibrio econOmico-financeiro do
contrato, o qual, embora nao suscitado na Consulta, e, muitas vezes, confundido
corn os dois primeiros.

Assim expos:
1°) A correcao monetéria, tamb6m comumente denominada de

atualizacao monetéria, consiste na recomposicao do poder de compra da moeda,
ou seja, e o mecanismo utilizado para preservar o valor real da moeda, por meio
do expurgo dos efeitos da inflacao. Em definitivo, nao representa ela acrescimo
ao valor a ser corrigido, senao urn simples ajuste desse valor a inflacao verificada
urn determinado lapso de tempo, buscando recompor o poder de compra do

capital. Em suma, a correcao é feita aplicando-se urn indice, baseado na inflacao
passada, a fim de restituir o poder de compra origin6rio do valor corrigido;

2°)	 Já os juros moratOrios constituem penalidade pelo
descumprimento dos prazos contratuais de pagamento, surgindo como forma de
indenizar aquele que deixou de receber atempadamente os valores a que fazia
jus. E decorrência do principio do pacta sunt servanda, de que os pactos devem
ser cumpridos. Diferentemente da correcao, os juros moratOrios visam indenizar
o atraso/inadimplência/mora contratual, sem qualquer vinculo ou indexacao
eventual inflacao verificada do periodo, e
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3°) Por fim, o restabelecimento do equilibrio econOmico-financeiro
do contrato nao se confunde corn nenhum dos institutos acima mencionados.
Esta figura esta prevista no art. 65, inciso II, alinea "d", da Lei Federal n°
8.666/1993, corn o objetivo de manter as condicOes inicialmente pactuadas,
quando da ocorrancia de "fatos imprevisiveis ou previsiveis, porem de
conseqUancias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execucao do
ajustado, ou ainda, em caso de for-9a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando âlea econOrnica extraordinaria e extracontratual".

Como se pode perceber, tambern o reequilibrio nao esta atrelado a
indices inflacionarios, e sim a fatos que repercutam de tal forma nas condicOes
anteriormente avencadas, de modo que a execucao do ajuste naqueles moldes
imporia, necessariamente, urn beneficio exagerado para uma parte e,
conseqUentemente, urn prejuizo insuportavel para a outra.

0 reequiiibrio parte da premissa de que os contratos devem ser
cumpridos, sob o manto da chamada clausula ceteris paribus, vale dizer,
mantidas todas as demais condicOes presentes no momento da sua ceiebracao.
Caso tais condicOes sofram mudancas bruscas, imprevisiveis ou previsiveis de
conseqOancias incalculaveis, surge para uma das partes o direito de buscar a
repactuacao do ajuste corn vistas manutencao do equilibrio econOmico-financeiro
inicial, sob pena de enriquecimento ilicito da outra parte.

Dessa sorte, A Auditoria, partindo dos conceitos acima
mencionados, passou a analisar a questao relativa a possibilidade de atualizacäo
monetdria dos pagamentos feitos em atraso e destacou que:

Antes da implantacao do Plano Real, o Brasil vivia um
periodo de inflacao alta, corn todos os preps indexados a indices automaticos
de reajustamento, criando um circulo vicioso de inflacao gerando a indexacao, a
qual, por sua vez, fomentava ainda mais a inflacao, numa aspiral crescente.

Corn a edicao da Lei Federal n° 8.880/1994 (resuitante da
conversao da Medida Proviseria n° 482/1994), o governo tentou por urn fim
sistematica acima mencionada, proibindo a indexacao automatica da economia e
estabelecendo a vedacao de reajustes dos contratos antes de decorrido urn ano
de sua execucao.

A Lei n° 10.192/2001, posteriormente, passou a considerar
"nuia de pleno direito quaiquer estipulacao de reajuste ou correcao monetaria de
periodicidade inferior a um ano".

A vedacao aos reajustes contratuais antes de decorrido urn
ano da sua execucao conduziu a jurisprudancia do Tribunal de Contas da Unia
a considerar tal pratica, em quaiquer hipOtese, contraria a lei, uma vez
desvirtuaria uma das metas do Plano Real, representad^l.ela desindexaca
economia em operacOes de curto prazo.
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A Corte de Contas que os pagamentos em atraso efetuados
pela Administragao apenas deveriam sofrer a incidéncia dos chamados juros de
mora, consoante Decisao n° 1.334/2002 — TCU.

Em linha oposta, contudo, vem sendo imprimida pelo Superior
Tribunal de Justiga, para quem o atraso no adimplemento de obrigagao
pecunieria imp6e o dever de indenizar, sob pena de se gerar o enriquecimento
ilicito do Estado, ou ate mesmo de estimular essa pretica.

7	 A propOsito, o entendimento da Corte Superior de Justiga
admite a incidéncia da corregao moneteria mesmo que nä° tenha expressa
indicagao neste sentido no edital ou no contrato.

8.	 Tambem o magisterio de Margal Justen Filho leciona que
inadimplemento do Estado nao pode desobrigâ-lo de atualizar o valor devido e de
indenizar as perdas e danos sofridos pelo particular, pois isso significaria o
reconhecimento	 da irresponsabilidade administrativa, sem quaisquer
conseqliencias para o Poder PUblico. E ainda sustenta a possibilidade de
atualizagao financeira dos contratos inadimplidos pelo Estado, nao obstante a
vigéncia do Plano Real.

A par de tais ponderagOes a Auditoria de LicitagOes e Contratos
filiou-sea orientagao adotada pelo Superior Tribunal de Justiga, por entender
inconcebivel que o inadimplemento de uma obrigagao contratual, por quem quer
que seja, possa vir a acarretar prejuizos justamente para a parte que cumpriu
corn seus deveres, estimulando o agir irresponsevel do Estado, e entendeu que a
corregao de que ora se cogita, pelo atraso do pagamento, nao se confunde corn
aquele reajuste de que trata a Lei n° 10.192/2001, pois este continua devendo
incidir somente em contratos corn periodicidade superior a urn ano, ao passo em
que os decorrentes de atraso sac) devidos por forga do ilicito contratual cometido,
aplicando-se, ao caso, o principio do nao-enriquecimento ilicito do Estado.

Quanto ao indice a ser utilizado, a Auditoria entendeu que este
devere ser o IPCA-IBGE (indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo,
informado pelo Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica), por constituir,
atualmente, no indice oficial adotado pelo Pais para medir a inflagao nacional e
definir as metas inflacionerias do Estado.

No que alude aos os juros de mora, foi destacado que representam
urn ressarcimento pela indisponibilidade, por parte do contratado, dos recursos
financeiros a que faria jus no momento aprazado, ou seja, correspondem
remuneragao do capital no mercado financeiro, observando que o Tribunal
Contas da Uniao (Decisao n° 1.334/2002 — Plenerio) admite a sua incid-
para a hipOtese de atraso no cumprimento de °brig- es pecuniarias por jarte

	

eda Administragao PUblica. E, a propOsito, notou 	 =*ng no direito brasileiro, em
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tema de inexecugäo de obrigagOes, a regra constante do art. 389 do novo COdigo
Civil, cujos termos sao os seguintes:

"Art. 389 — N8o cumprida a obrigagao, responde o devedor por
perdas e danos, mais juros e atualizacao monetaria, segundo indices oficiais
regularmente estabelecidos, e honorarios de advogado".

Pelo exposto acima, a Auditoria de LicitagOes e Contratos concluiu
que os pagamentos feitos em atraso pela Administragão PCiblica geram direito
incidencia tanto de juros de mora quanto de corregáo monetkia e argumenta:

No que toca ao percentual dos juros moratdrios, o Novo COdigo
Civil nä° estipula uma taxa legal de juros, limitando-se a prescrever que, quando
nao convencionada, esta deverd ser aquela em vigor para a mora do pagamento
de impostos devidos a Fazenda Nacional.

Essa taxa, por sua vez, vem sendo definida como aquela prevista
no art. 161 do COdigo Tributdrio Nacional. Nesse sentido, veja-se o ensinamento
do Professor Jose Maria Leoni Lopes Oliveira:

"0 artigo ora anotado (406 CC/2002) trata da taxa de juros legais.
Diversamente do COdigo Civil de 1916 que fixava a taxa dos juros legais de seis
por cento ao ano, o novo COdigo Civil remete para a taxa que estiver em vigor
para a mora do pagamento dos impostos devidos a Fazenda Nacional. E qual é
essa taxa? 8 a prevista no paragrafo 1° do art. 161 do COdigo Tributdrio
NacionaL (...)" Novo COdigo Civil Anotado, Vol. II, l a Ed. Rio de Janeiro, LOmen

P 267.
Na mesma esteira, o Enunciado n° 20 de direito obrigacional do

Conselho da Justiga Federal diz que a taxa do art. 406 é aquela do art. 161, § 1°,
do COdigo Tributhrio Nacional, ou seja, 1% (urn por cento) ao mes. Em resumo,
considera-se que "a utilizagäo da taxa SELIC como Indice de apuragdo dos juros
legais nao a juridicamente segura, porque impede o prêvio conhecimento dos
juros; nao a operacional, porque seu use set-6 inviâvel sempre que se calcularem
somente juros ou somente corregao monet6ria; é incompativel corn a regra do
art. 591 do novo COdigo Civil, que permite apenas a capitalizagäo anual dos
juros".

No que diz respeito ao atraso dos pagamentos, vem disciplinado
em nosso ordenamento juridico pelo artigo 40, IV, alineas "c" e "d", da Lei
Federal n° 8.666/93, corn as atualizagOes introduzidas pela Lei n° 8.883/94, in
verbis:

"Art. 40 — 0 edital conterà no pre8mbulo o nOmero de ordem em
set-le anual, o nome da repartigão interessada e de seu setor, a modalidade, o
regime de execugão e o tipo da licitagão, a mengäo de que sera regida por esta
Lei, o local, dia e hora para recebimento da documenta 8o e proposta, bem
como para inicio da abertura dos envelopes e indi	 , obrigatoriamente, o
seguinte:

(- ..)
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XIV — condicOes de pagamento, prevendo:
(...)

critêrio de atualizacao financeira dos valores a serem pagos,
desde a data final do period° de adimplemento de cada parcela ate a data do
efetivo pagamento.

compensacOes financeiras e penalizacOes, por eventuais atrasos
de pagamentos.

Ante o exposto, concluiu que, em caso de atraso no adimplemento
das obrigagOes contratuais por parte da Fazenda Publics, deve incidir corregeo
moneteria, segundo o IPCA-IBGE, e juros moratOrios a taxa legal prevista de 1%
(urn por cento) ao mes ou 12% (doze por cento) ao ano.

0 Ministêrio PUblico junto ao Tribunal, por meio do Parecer n°
1171/2010, apresentou concordencia corn a manifestacao oferecida pela
Auditoria no que alude a obrigacão de pagamento de juros e mora por parte da
Administraceo Publics, todavia divergiu no aspecto relativo a aplicacäo do IPCA-
IBGE para calcular a correceo moneteria e a previsdo de que trata o C6digo
Tributerio Nacional para juros de mora. 0 Parquet apresentou entendimento no
sentido de que a taxa a ser aplicada, corn exclusão de qualquer outra, sere a
SELIC, porquanto nesta acha-se embutida tanto a correcao moneteria, quanto
os juros moratOrios do periodo, devendo a mesma incidir desde a data
vencimento de cada obrigaceo, nos termos do que dispOe o artigo 55, inciso III,
da Lei 8.666/93.

A Relatoria, apps avaliar as manifestacOes compostas no feito,
acolheu o entendimento oferecido pelo Ministêrio PUblico junto ao Tribunal, vez
que a mesma se adequa ao atual posicionamento do Superior Tribunal de
Justica, mediante Agravo Regimental n° 2007/0158802-2, todavia em destaque
ao todo teor da decisão, a saber:

"A questäo discutida nos autos, qual seja, a
indenizacâo por danos morais, näo se sujeita
regra do artigo 1°-F da Lei n 9.494/97, de modo que
o regime de juros moratOrios aplicAvel é aquele
previsto no artigo 406 do COdigo Civil, verbis:
"Quando os juros morat6rios nao forem
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada,
ou quando provierem de determinagäo da lei, serdo
fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a
mora	 do pagamento de i 	 stos devidos
Fazenda Nacional".

1.
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0 Superior Tribunal	 de Justica firmou o
entendimento de que, a Iuz do principio do tempus
regit actum, devem os juros moratOrios ser fixados
a taxa de 0,5% ao mes (artigo 1.062 do CC/1916) no
period° anterior a data de vigência de novo COdigo
Civil	 (10.01.2003); e, em relagdo ao period°
posterior, aplica-se o disposto no artigo 406 do
COdigo Civil de 2002;
Todavia, cumpre ressaltar que a Corte Especial do
STJ, por ocasiäo do julgamento dos embargos de
divergäncia 727.842/SP, firmou posicionamento de
que o artigo 406 do CC/2002 trata, atualmente, da
incidäncia da SELIC como indice de juros de mora
quando näo estiver estipulado outro valor.

4.

	

	 Ressalta-se que "a contar da entrada em vigor do
novo COdigo Civil, momento a partir do qual é
aplicével a taxa SELIC, näo poderi ser computado
qualquer outro indice	 a fitulo de correcao
monetaria." (ED no REsp 694.116/RJ, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
17.03.2009, DJe 16.04.2009). Agravo regimental
improvido."

Em assim sendo,

RESOLVE
0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros

integrantes de seu Colegiado, conhecer da Consulta e manifestar entendimentos
no sentido de que:

0 atraso no	 adimplemento de	 obrigacOes contratuais,
independentemente do tipo do contrato, possibilita a incidencia de correcao
monetâria e juros moratOrios;

A incid6ncia dos criterios de atualizacao monetAria deve ocorrer
entre a data do inadimplemento da obrigacâo e a do efetivo pagamento, nos
termos do que dispOe o artigo 55 da Lei Federal n° 8.666/93;

3.	 Os juros moratOrios por atraso no pagamento de parcelas de
contratos celebrados anteriormente a data de vigéncia do novo C6digo Civil, em
10.01.2003, devem ser fixado	 xa de 0,5% ao	 artigo 1.062 do CC/1916)



Participantes:

onselhei	 aulo Ortega! Cons heir°	 vani de Oliveira

Conselheiro Sebastiâo Mont
Relator
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e, em relagao ao period° posterior, aplica-se o disposto no artigo 406 do Código
Civil de 2002;

A taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidagao e CustOdia)
deve ser aplicada quando os juros morat6rios nä- 0 forem convencionados, ou o
forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinagão de lei; e

A utilizacao da taxa SELIC exclui qualquer outro Indice de
correcao monetdria, sob pena de "bis in idem".

A Superintend6ncia de Secretaria, para as proviancias.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goi5nia, aos

28 ABR 2010
on elheiro Walter Josè Rodrigues

Presidente

Vasco CI	 Azevedo Ja • o
Conselheir • em	 gao

, .
Conse	 o Pau odrigues

Fui presente:	

p

e Gustavo A ayde - Procurador Gera! de Contas.

Conselheiro • • ndes Cruvinel
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