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RESUMO 

 

Este trabalho procurou examinar a interdependência entre a inadimplência pública nos 

contratos administrativos de aquisição de materiais e a efetividade dos meios legais de 

cobrança disponíveis aos contratados. Para tanto, foram analisados os efeitos das 

prerrogativas públicas nos contratos administrativos e no Judiciário, sendo nesse último sob o 

prisma de ações judiciais destinadas à recuperação de valores devidos nesses contratos. 

Também foi estudada a ordem cronológica de pagamentos prevista no caput do art. 5º da Lei 

nº 8666/93, norma comumente citada pela doutrina como apta à defesa do particular afetado 

por inadimplência governamental. Após os exames doutrinário, jurisprudencial e legal dos 

meios de cobrança disponíveis ao particular – ação judicial de cobrança e ordem cronológica 

de exigibilidades dos pagamentos públicos–, chegou-se à conclusão de que a inefetividade 

desses instrumentos traz consigo uma insegurança jurídica que faz do particular um litigante 

dentro da relação público-privada contratual, em sistemática legal danosa ao desenvolvimento 

econômico do país e, ao mesmo tempo, propícia a uma retroalimentação de esquemas de 

corrupção que, de forma imprópria, mitigam a inadimplência pública, como ocorre nos crimes 

por tráfico de influência. Como resultado dessa conclusão, foram feitas, na parte final do 

trabalho, duas sugestões destinadas à mitigação da inadimplência pública nas compras 

governamentais. A primeira sugestão abordou a possibilidade de parametrização das melhores 

práticas regulatórias relativas ao art. 5º da Lei nº 8666/93 encontradas pelo estudo, a ser 

adotada por estados e municípios, ou, como método alternativo, por lei nacional, que teria o 

condão de vincular todos os entes federados a observância de uma mesma ordem cronológica 

de exigibilidades dos pagamentos públicos. A segunda sugestão tratou da existência de portais 

de compras públicas que estão em estágio mais avançado no tocante ao monitoramento e 

controle dos pagamentos públicos, bem como da própria execução contratual. Nesse ponto, 

foi verificada a possibilidade de implementação, pelo Estado, de funcionalidades sistêmicas 

de monitoramento e combate da inadimplência pública nas plataformas eletrônicas de 

compras governamentais. Para tanto, foram utilizados como exemplos a Bolsa Eletrônica de 

Compras do Estado de São Paulo (BEC-SP), que faz o controle da inadimplência pública das 

unidades administrativas que utilizam seu sistema, e o Comprasnet, que possui conjunto 

sistêmico similar, mas não faz, ainda, esse tipo de controle. 

 

Palavras-chave: Inadimplência pública. Compras públicas. Meios legais de cobrança. Ordem 

cronológica de pagamentos. 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aimed to examine the interdependence between public default in administrative 

contracts for the acquisition of materials and the effectiveness of the legal means of collection 

available to contractors. To this end, the effects of public prerogatives on administrative 

contracts and the Judiciary were analyzed, with the latter under the prism of lawsuits intended 

at recovering amounts due under these contracts. The chronological order of payments was 

also studied. It is foreseen in the caput of article 5 of Law No. 8666/93, a rule commonly cited 

by the doctrine as capable of defending the individual affected by government default. After 

the doctrinal, jurisprudential and legal examinations of the means of collection available to 

the private individual - collection lawsuit and chronological order of public payment 

obligations -, it was concluded that the ineffectiveness of these instruments brings with it a 

legal uncertainty that makes the private individual a litigant within the contractual public-

private relationship, in a legal system harmful to the country's economic development and, at 

the same time, conducive to a feedback from corruption schemes that, in an improper way, 

mitigate public defaults, as occurs in crimes by trading in influence. As a result of this 

conclusion, in the final part of the work, two suggestions were made to mitigate public 

defaults in government purchases. The first suggestion addressed the possibility of 

parameterizing the best regulatory practices related to article 5 of Law No. 8666/93 found by 

the study, to be adopted by states and municipalities, or, as an alternative method, by national 

law, which would have the power to bind all federated entities to observe the same 

chronological order of public payment obligations. The second suggestion dealt with the 

existence of public acquisition portals that are at a more advanced stage in terms of 

monitoring and controlling public payments, as well as contractual execution itself. At this 

point, the possibility for the State to implement systemic functionalities for monitoring and 

combating public defaults on electronic platforms of governmental purchases was 

verified. For this purpose, the Electronic Purchasing Exchange of the State of São Paulo 

(BEC-SP) and Comprasnet (Federal Government) were used as examples. BEC-SP controls 

public defaults of the administrative units using its system, and Comprasnet has a similar 

systemic set, but does not do the same type of control yet. 

 

Keywords: Public default. Public acquisitions. Legal means of collection. Chronological 

order of payments.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A incidência da inadimplência pública em contratos administrativos é algo que ocorre 

com muita frequência1. Ela tem produzido e proliferado um ambiente instável para 

interessados idôneos, sempre dependentes de lucro operacional regular, cíclico e previsível. 

Os meios legais disponíveis ao particular que são voltados ao combate do 

inadimplemento público não têm se mostrado aptos para, em um curto período, corrigir uma 

das maiores ilegalidades que podem ser cometidas em uma relação contratual: a falta de 

pagamento de quem já cumpriu, devidamente, com sua obrigação. 

Este trabalho pretende examinar a efetividade das alternativas jurídicas que o 

contratado possui para enfrentar a inadimplência pública nos contratos administrativos 

destinados à aquisição de materiais. Este escopo de trabalho tem como objetivo demonstrar a 

maior suscetibilidade de tal modalidade contratual à inadimplência pública, tanto por suas 

características de execução quanto pela inefetividade dos métodos tradicionais de cobrança 

(ação judicial e ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos públicos) dos débitos 

públicos contratuais, para então, ao final, identificar e sugerir as melhores práticas 

encontradas pelo estudo no tocante ao controle e combate do inadimplemento público 

contratual. 

Os contratos de fornecimento duram, geralmente, 12 meses, e sua forma de execução 

não necessariamente se dá por várias parcelas, pois ocorre, em muitos casos, o cumprimento 

do objeto contratual por meio de entrega única. A execução do contrato de forma integral, 

sem fracionamentos e, por consequência, sem a existência de saldo remanescente para novos 

pedidos, tende a levar uma diminuição do interesse público na avença e em sua respectiva 

remuneração, além de reduzir as opções legais que visam à defesa do contratado, como o 

regramento da exceptio non adimpleti contractus. 

Já nos casos de licitações referentes à prestação de serviços ou à realização de obras, a 

sistemática legal é um pouco diferente. São modalidades contratuais que, ordinariamente, 

 
1 A inadimplência pública em contratos de compras governamentais não ocorre de forma excepcional, 
circunstancial, mas recorrente. A experiência do autor nessa área revela uma incidência ininterrupta, durante 
os últimos 09 (nove) anos, de mora ou ausência de pagamentos públicos em vários contratos administrativos já 
executados e em plena execução. 
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possuem prazos de vigência que ultrapassam vários exercícios financeiros e necessitam, para 

a manutenção plurianual do acordo, de uma atenção especial quanto à inadimplência pública. 

A rescisão de um contrato de obra pública ou de um serviço essencial por falta de 

pagamento do Estado acarreta, além de uma repercussão negativa perante a população e os 

órgãos de controle (como Ministério Público e Tribunais de Contas), o gravame de ter de 

justificar o motivo (inadimplência pública) pelo qual será realizado um novo procedimento 

licitatório para o mesmo fim (continuidade da obra ou do serviço interrompido). 

Nos contratos de fornecimento não há esse nível de interdependência entre a execução 

do objeto contratual e o pagamento público, pois é possível a exigência, pela unidade 

administrativa contratante, do quantitativo total que foi licitado por meio de pedido único, e a 

Lei Geral de Licitações ainda limita a duração desses contratos a 12 meses, o que facilita o 

abastecimento de bens e produtos sem que, para tanto, seja necessária a manutenção 

prolongada do pacto contratual, pois novos contratos são firmados anualmente. 

Portanto, a escolha de uma abordagem específica direcionada aos contratos 

administrativos pertinentes às compras públicas fundamenta-se, em síntese, por suas formas 

de execução (imediata, integral) e de vigência contratual (12 meses), características essas que 

os diferenciam das demais modalidades contratuais. 

Nesse tocante, será abordada, no capítulo 02, a importância das compras 

governamentais para o desenvolvimento econômico brasileiro. Para tanto, serão utilizados 

relatórios do Governo Federal que evidenciam o aumento, nos últimos anos, do crescimento 

de empregos e de pequenos negócios vinculados a esse mercado. O mesmo capítulo ainda 

demonstrará, de forma geral, como funciona a dinâmica contratual entre a Administração 

Pública e o particular, com enfoque nos direitos do contratado e nas prerrogativas legais 

concedidas à Administração para a condução de contratos administrativos. 

A ação de cobrança judicial e a ordem cronológica de exigibilidades dos pagamentos 

públicos, que são os meios legais de cobrança disponibilizados ao contratado, serão 

comentadas no capítulo 3. Nele, a intenção é verificar, por doutrina, jurisprudência e por 

relatórios e auditorias de instituições públicas (Conselho Nacional de Justiça e Tribunais de 

Contas, respectivamente), a efetividade da ação judicial de cobrança e do artigo 5º da Lei 

Geral de Licitações como meios legais aptos à cobrança de pagamentos contratuais que foram 

retidos, indevidamente, pelo Estado. 

O capítulo 4 demonstrará alguns dos efeitos provenientes da insegurança jurídica do 

particular frente à inadimplência pública, desde sua repercussão privada até os casos de 

superfaturamento, sobrepreço e corrupção por tráfico de influência. 
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O capítulo 5 será voltado à elaboração de duas sugestões para a mitigação da 

inadimplência pública nos contratos administrativos. A primeira abordará a implementação 

legislativa (lei nacional) ou regulatória das melhores práticas encontradas pelo estudo quanto 

à operacionalização da ordem cronológica de exigibilidades dos pagamentos públicos. A 

segunda será sobre a possibilidade do uso da tecnologia da informação e comunicação (TIC) 

pelos portais de compras públicas como um meio de monitoramento e combate do 

inadimplemento contratual. 

Por fim, cabe explicar que os contratos administrativos e os meios de cobrança 

disponíveis ao particular serão estudados sob o prisma de relação obrigacional com as pessoas 

jurídicas de direito público interno, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios, as autarquias e demais entidades de caráter público instituídas por lei. 

As pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da Administração Pública, 

como empresas públicas e sociedades de economia mista, estarão fora do estudo por 

possuírem um regime jurídico misto, sem a incidência (regra geral) das prerrogativas 

processuais que são conferidas à Fazenda Pública. 

 

1.2 RELEVÂNCIA PRÁTICA E O POTENCIAL INOVADOR DA PESQUISA  

 

A insegurança jurídica que permeia a relação contratual entre fornecedores e 

Administração Pública - em especial, a imprevisibilidade do cumprimento das cláusulas 

financeiras contratuais pelos órgãos públicos - resulta em disputas licitatórias menos intensas, 

preços mais caros de aquisição de produtos e bens pelo Estado e, por vezes, o surgimento de 

práticas ilegais voltadas à diminuição do risco da inadimplência pública, como ocorre quando 

da utilização de tráfico de influência para acelerar pagamentos de faturas devidas pela unidade 

administrativa contratante. 

A temática escolhida tem como objetivo esclarecer questões legais que possuem 

grande impacto nas finanças públicas e que, academicamente, encontram reduzida 

repercussão jurídica. Serão abordados pontos que, em pesquisa preliminar, demonstram 

extrema ligação casuística com a inadimplência pública, a seguir: 

a) a insegurança jurídica do particular frente às prerrogativas legais conferidas à 

Administração Pública para a condução de contratos administrativos; 

b) a ausência de meios jurídicos que possam, em período relativamente curto, 

solucionar ou minimizar a inadimplência pública; 
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c) a complexidade prática de se organizar a ordem de exigibilidades dos pagamentos 

públicos pela determinação legal prevista na Lei Geral de Licitações (artigo 5º); 

d) a fragilidade do contratado diante das regalias contratuais e processuais da 

Administração Pública, em conjuntura jurídica que provoca o surgimento de 

circunstâncias que maximizam o risco de sua integridade profissional ser subjugada 

por necessidades de sobrevivência econômica, sendo essa última, inclusive, o 

principal gatilho para a adoção de práticas ilegais voltadas a atenuação da 

morosidade dos meios de cobrança atualmente disponíveis, como ocorre em muitos 

casos de corrupção por tráfico de influência. 

 

1.3 FAMILIARIDADE DO AUTOR COM O OBJETO DA PESQUISA 

 

A experiência do autor na Administração Pública como assessor jurídico de licitações 

e contratos administrativos da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, de 2008 a 2010, e 

como licitante há 10 anos, de 2010 a 2020, proporciona ao estudo uma abordagem temática 

com viés predominantemente prático.  

 

1.4 MODELO DE PESQUISA 

 

O presente trabalho consistirá em estudo de natureza descritiva sobre as compras 

governamentais, bem como sobre os eventos que demonstrem, durante o transcorrer do estudo 

de contratos administrativos consubstanciados na Lei nº 8.666/93 (Lei Geral de Licitações), a 

fragilidade legislativa dos meios legais de cobrança disponibilizados ao particular para o 

combate da inadimplência pública contratual. 

Serão utilizados, para elucidação e comprovação das causas e consequências 

porventura alegadas sobre o tema, a legislação e os estudos doutrinários e jurisprudenciais, 

bem como os relatórios e as auditorias públicas que sejam pertinentes ao enfrentamento de 

cada quesito. 

 

1.5 QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS  

Perguntas que demandam pesquisa qualificada? 

 

Q1: Os contratos de fornecimento são mais suscetíveis à incidência da inadimplência 

pública? 
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Q2: O contrato administrativo pode ser considerado um título executivo extrajudicial? 

A adoção da via executória em cobranças de valores oriundos de pactos contratuais com 

pessoas jurídicas de direito público interno reduz consideravelmente o tempo de duração do 

processo judicial? 

Q3: O artigo 5º da Lei Geral de Licitações, que trata da ordem cronológica de 

exigibilidades dos pagamentos públicos, mostra-se, na prática, autoaplicável, ou depende de 

regulamentação para ser implementado? Esse artigo já se tornou um meio legal de cobrança 

acessível ao contratado para a cobrança de débitos públicos? 

Q4: O Projeto de Lei nº 4.253/2020, destinado a substituir a Lei Geral de Licitações, 

traz alguma novidade quanto à ordem cronológica de pagamentos? O artigo que trata da 

ordem cronológica dos pagamentos públicos no referido projeto de lei já incorpora as 

melhores práticas regulatórias sugestionadas por recentes relatórios e auditorias públicas que 

averiguaram o atual cumprimento do artigo 5º da Lei nº 8666/93 pelo poder público? 

Q5: Como a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) poderia ajudar no 

combate à inadimplência pública? Existe, atualmente, algum sistema eletrônico que consiga 

monitorar, em tempo real, os pagamentos realizados pelas unidades administrativas 

contratantes? De que forma a Bolsa Eletrônica de São Paulo (BEC) e o Comprasnet 

contribuem ou podem contribuir para o combate da inadimplência pública?  
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2 COMPRAS GOVERNAMENTAIS  

 

2.1 CARACTERÍSTICAS E IMPORTÂNCIA MERCADOLÓGICA  

 

Para que haja o devido funcionamento das atividades da Administração Pública é 

necessário que essa possua uma estrutura organizacional mínima. Tal estrutura é composta 

por aspectos físicos (instalações, prédios), humanos, financeiros, administrativos e jurídicos. 

A obtenção de serviços e insumos básicos são pré-requisitos indispensáveis para a viabilidade 

operacional das atividades públicas. 

Repartições, colégios, hospitais e outras fundações disponibilizadas pelo Estado 

necessitam de mantença permanente. Para tanto, são realizados procedimentos para aquisição 

de serviços técnicos (médicos, professores), operacionais (limpeza, conservação, iluminação), 

assim como de produtos, ou seja, bens de consumo que permitam a realização das referidas 

atividades técnicas e operacionais (papel A4, livros, medicamentos, material de limpeza e 

conservação). 

É por meio de licitação que se dá a obtenção desses serviços e bens que servem ao 

funcionamento do Estado. A importância dessa área fica evidente por seu impacto no mercado 

nacional. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

a representatividade das compras públicas no Produto Interno Bruto (PIB)2 brasileiro 

corresponde, em média, a 13%.3 Em 2017, por exemplo, o PIB brasileiro foi de R$ 6,6 

trilhões.4 Utilizando essa média percentual da OCDE, o valor dos negócios ligados às 

compras governamentais no PIB de 2017 seria algo em torno de R$ 850 bilhões.5 

Devido à sua grande importância nos mercados local, regional e nacional, as compras 

governamentais conseguem influenciar o desenvolvimento social, econômico, ambiental e 

 
2 “O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em 

um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas.” 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produto Interno Bruto (PIB). Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acesso em: 11 jul. 2020. 
3 “Segundo Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o mercado de compras 

governamentais corresponde, em média, a 13% do produto interno bruto (PIB) brasileiro, conferindo ao Estado 

considerável peso no mercado consumidor nacional.” 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Compras Governamentais. Internet, 28 de julho de 2017. 

Disponível em: https://www.fnde.gov.br/index.php/acoes/compras-governamentais/sobre-compras-

governamentais. Acesso em: 11 jul. 2020. 
4 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produto Interno Bruto (PIB). Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20166-pib-

avanca-1-0-em-2017-e-fecha-ano-em-r-6-6-trilhoes. Acesso em: 11 jul. 2020. 
5 BRASIL. Tribunal de Contas de Minas Gerais. Gestão de Riscos na Prática: Riscos e Controles nas 

Aquisições Públicas. Disponível em: https://escoladecontas.tce.mg.gov.br/wp-

content/uploads/2019/08/Gest%C3%A3o-de-Riscos-na-pr%C3%A1tica.pdf. Acesso em: 28 de out. de 2020. 

https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
https://www.fnde.gov.br/index.php/acoes/compras-governamentais/sobre-compras-governamentais
https://www.fnde.gov.br/index.php/acoes/compras-governamentais/sobre-compras-governamentais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20166-pib-avanca-1-0-em-2017-e-fecha-ano-em-r-6-6-trilhoes
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20166-pib-avanca-1-0-em-2017-e-fecha-ano-em-r-6-6-trilhoes
https://escoladecontas.tce.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Gest%C3%A3o-de-Riscos-na-pr%C3%A1tica.pdf
https://escoladecontas.tce.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Gest%C3%A3o-de-Riscos-na-pr%C3%A1tica.pdf
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político de cada região. Induzem transformações estruturais que geram impacto na produção e 

no consumo.6 

Uma breve análise sobre o impacto econômico das compras públicas realizadas apenas 

pelo Governo Federal serve como um exemplo do que foi anteriormente afirmado. O 

Ministério da Economia (ME), ao cruzar os dados das compras realizadas pelo governo 

federal, entre 2006 e 2013, junto aos pequenos negócios com informações da Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS), constatou que: 

 
Para cada bilhão comprado junto ao setor foram gerados cerca de 8 mil novos postos 

de trabalho. O resultado foi de que, ao todo, o uso do poder de compra por parte do 

governo federal junto aos pequenos negócios resultou na criação de 148 mil postos 

de trabalho.7 

 

Conforme demonstra o relatório, o poder de compra governamental promoveu, entre 

os anos de 2006 e 2013, o crescimento de pequenos negócios, com uma subsequente criação 

de 148 mil postos de trabalhos. É uma utilização de dinheiro público capaz de fomentar o 

crescimento e a sobrevivência de pequenas empresas no mercado junto às grandes empresas e 

ainda impulsionar a geração de empregos. 

O Boletim de Compras Públicas realizado pelo Ministério da Economia, que é um 

estudo de impacto das compras públicas no âmbito do governo federal, reforça a importância 

mercadológica dessa área: 

 

Tabela 1 – Relação bens e serviços homologados no Comprasnet 

(continua) 

 Valor Total Homologado 

Ano Grupo Material Grupo Serviços 

2007 9.947.794.823,09 7.616.279.687,78 

2008 12.703.229.864,27 15.718.632.602,42 

2009 21.006.883.882,03 11.200.611.250,45 

2010 25.944.467.384,66 18.182.033.755,08 

2011 24.288.611.406,59 11.959.575.468,69 

2012 31.883.184.434,26 15.811.929.013,37 

 

 
6 BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Contratações Públicas Sustentáveis. 

Disponível em: http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/contratacoes-publicassustentaveis#wrapper. Acesso 

em: 21 abr. 2020. 
7 SANTANA, Jair Eduardo; FERRER, Florência et al. Compras públicas. Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2015, p. 37. 

http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/contratacoes-publicassustentaveis#wrapper
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Tabela 1 – Relação bens e serviços homologados no Comprasnet 

(conclusão) 

 Valor Total Homologado 

2013 42.064.813.167,50 24.446.230.741,24 

2014 43.985.666.664,42 22.539.061.177,18 

2015 32.774.913.030,56 20.499.757.959,83 

2016 34.058.860.755,96 23.541.093.169,80 

2017 34.035.302.892,16 26.390.895.555,97 

Fonte: DW Comprasnet (apud BOLETIM DE COMPRAS PÚBLICAS, 2018, p.13).8 

 

Em 2017, mais de 34 bilhões de reais foram homologados em aquisições de bens 

(grupo material) por entes do governo federal que utilizam o sistema COMPRASNET. Já em 

serviços, o valor chegou a 26 bilhões. Ou seja, o valor reservado pelo Governo Federal em 

procedimentos de compras públicas foi superior a 60 bilhões de reais no referido ano.9 

Esses dados evidenciam que o poder de compra do Estado vai muito além do interesse 

público imediato em adquirir determinado bem ou serviço. Outros interesses, como o 

desenvolvimento nacional, o crescimento das Micro e Pequenas Empresas (MPEs), a 

economia de recursos públicos e o combate à corrupção, são também objetivos que devem ser 

perseguidos pelas atividades administrativas que envolvem procedimentos de aquisições 

governamentais. 

Nessa linha de raciocínio, pode-se dizer que as compras públicas são capazes “[...] de 

modelar mercados fornecedores e influenciar a sociedade; e as licitações públicas se revelam 

como instrumentos/ferramentas habilitadas a tanto”.10 Outros números trazidos pelo Boletim 

de compras públicas reforçam essa conclusão: 

 

 

 

 

 

 
8 BRASIL. Ministério da Economia. Boletim de Compras Públicas. Brasília, outubro de 2018. p. 13. 

Disponível em: https://www.gov.br/compras/pt-

br/images/conteudo/ArquivosCGIAL/Boletima_dea_Comprasa_Publicas.pdf. Acesso em: 21 abr. 2020. 
9 A escolha do ano de 2017 para evidenciar a importância das compras governamentais não foi casual. Os 

relatórios mais recentes do Ministério da Economia sobre a presente temática não abrangem, ainda, de forma 

organizada, os anos de 2018, 2019 e 2020. 
10 RAIMUNDO, Miguel Assis (coord.). Centralização e agregação de compras públicas. Coimbra: Almedina, 

2019, p. 68. 
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Tabela 2 – Quantitativo de fornecedores cadastrados no Comprasnet 

 

Ano 
Total 

Forneced. 

Micro 

Empresas 

Pequenas 

Empresas 

Outros 

(Demais) 

Pessoas 

Física 

Pessoas 

Jurídicas 
Estrang. 

2007 16.950 7.610 5.304 4.036 2.095 14.853 2 

2008 35.753 18.984 9.105 7.664 3.612 32.134 7 

2009 57.205 31.885 13.244 12.076 5.566 51.630 9 

2010 75.768 42.533 16.945 16.290 7.116 68.639 13 

2011 103.195 54.481 21.358 27.356 13.535 89.643 17 

2012 128.163 65.568 25.489 37.106 19.060 109.086 17 

2013 153.810 77.187 29.735 46.888 24.651 129.139 20 

2014 179.546 87.899 33.525 58.122 31.833 147.689 24 

2015 200.669 98.137 37.125 65.407 35.924 164.720 25 

2016 219.213 107.590 40.417 71.206 38.981 180.204 28 

2017 240.180 118.830 44.150 77.200 41.839 198.310 31 

2018* 252.194 125.308 45.973 80.913 43.631 208.526 37 

Fonte: DW Comprasnet (apud BOLETIM DE COMPRAS PÚBLICAS, 2018, p.13).11 

 

Em 2007, apenas 16.950 fornecedores estavam cadastrados no Portal Comprasnet. 

Entre os anos de 2007 e 2018, esse número aumentou o equivalente a 15 vezes a quantidade 

inicial de amostragem, e foi de 16.950 para 252.194 fornecedores. Com relação às 

microempresas, o estudo aponta um crescimento substancial de participantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 BRASIL. Ministério da Economia. Boletim de Compras Públicas. Brasília, outubro de 2018. p. 18. 

Disponível em: https://www.gov.br/compras/pt-

br/images/conteudo/ArquivosCGIAL/Boletima_dea_Comprasa_Publicas.pdf. Acesso em: 21 abr. 2020. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/images/conteudo/ArquivosCGIAL/Boletima_dea_Comprasa_Publicas.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/images/conteudo/ArquivosCGIAL/Boletima_dea_Comprasa_Publicas.pdf
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Gráfico 1 – Evolução da quantidade de fornecedores no Comprasnet por porte empresarial 

 
Fonte: DW Compranet (apud BOLETIM DE COMPRAS PÚBLICAS, 2018, p.13).

12 

 

No ano de 2007, eram cadastradas no Comprasnet 7.610 microempresas (MEs), 5.304 

empresas de pequeno porte (EPPs) e 2.095 pessoas físicas (PFs). Em 2018, esses números 

saltaram para 44.150 MEs, 118.830 EPPs e 41.839 PFs, em aumentos que variaram entre oito 

e 20 vezes o quantitativo inicial de amostragem. 

O crescimento dos negócios vinculados ao poder de compra estatal é evidente, seja 

pela adoção paulatina de procedimentos licitatórios no formato eletrônico13, sistemática que 

facilita o ingresso de empresas sediadas nos mais diferentes locais do Brasil, como por 

incentivos legais voltados ao crescimento de pequenos negócios, como é o caso, por exemplo, 

da Lei Complementar nº 123/2006.14 

 
12 BRASIL. Ministério da Economia. Boletim de Compras Públicas. Brasília, outubro de 2018, p.20. 

Disponível em: https://www.gov.br/compras/pt-

br/images/conteudo/ArquivosCGIAL/Boletima_dea_Comprasa_Publicas.pdf. Acesso em: 21 abr. 2020. 
13 O Decreto Federal nº 10.024/2019, por exemplo, ao regulamentar a modalidade de licitação pregão, em seu 

formato eletrônico, definiu que a aquisição de bens e serviços comuns pelos entes federativos, com a utilização 

de recursos de transferências voluntárias provenientes da União, deverá ser realizada, obrigatoriamente, por 

meio eletrônico. (Art.1º, §3º). Um dos resultados já verificados desse novo regramento foi o significativo 

aumento de licitações eletrônicas realizadas por municípios. Segundo o Ministério da Economia, 1.229 (mil 

duzentos e vinte e nove) municípios já aderiram ao Comprasnet desde a entrada em vigor do Decreto nº 

10.024/2019. 

   Ministério da Economia. Novas regras do pregão eletrônico levam 1.229 municípios a aderirem ao 

Comprasnet. Brasília, 23 de setembro de 2020.Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-

br/assuntos/noticias/2020/setembro/novas-regras-do-pregao-eletronico-levam-1-229-municipios-a-aderirem-

ao-comprasnet. Acesso em: 01.10.2020 
14 Essa lei instituiu uma série de vantagens às Micro e Pequenas Empresas, estando entre as principais o direito 

de empate ficto (Art. 45), a incidência de cotas exclusivas de parte do objeto da licitação (por percentual e pelo 

valor) e a prioridade de contratação no local ou região de suas respectivas sedes para as aquisições em que a 

https://www.gov.br/compras/pt-br/images/conteudo/ArquivosCGIAL/Boletima_dea_Comprasa_Publicas.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/images/conteudo/ArquivosCGIAL/Boletima_dea_Comprasa_Publicas.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/novas-regras-do-pregao-eletronico-levam-1-229-municipios-a-aderirem-ao-comprasnet
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/novas-regras-do-pregao-eletronico-levam-1-229-municipios-a-aderirem-ao-comprasnet
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/novas-regras-do-pregao-eletronico-levam-1-229-municipios-a-aderirem-ao-comprasnet
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Ocorre, entretanto, que o fomento do desenvolvimento econômico pelas compras 

governamentais ainda se encontra limitado por alguns aspectos jurídicos que circundam a 

dinâmica contratual entre Administração Pública e particular, tais como: os custos de 

transação decorrentes do princípio da desconfiança mútua, resultante “da imperatividade de 

ações administrativas que geram insegurança ao fornecedor e impactam no lucro”15; a 

incidência recorrente de inadimplência pública nos contratos administrativos; a existência de 

“prerrogativa administrativa de atrasar pagamentos”.16 

Como se verá na sequência do presente estudo, o tratamento jurídico diferenciado 

concedido à Administração Pública nos contratos administrativos e no Judiciário permite, em 

muitos casos, a subjugação do particular a situações danosas e juridicamente precárias. 

 

2.2 ASPECTOS GERAIS DA DINÂMICA CONTRATUAL ENTRE PARTICULAR E  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

Após o firmamento contratual entre Poder Público e particular, tem-se, para 

concretização de um direito creditício desse último, a necessidade do cumprimento de certas 

condições, já bem definidas desde a fase licitatória no instrumento convocatório.  

A primeira é a manifestação pública que externaliza a intenção de execução do objeto 

contratual, que ocorre quando há pelo contratante a solicitação do bem previsto no contrato, 

representada pela emissão de uma nota de empenho.17 

A segunda é a comprovação, por parte do contratado, que aquela determinada nota de 

empenho foi devidamente cumprida. Ou seja, cabe ao particular a prestação executória do 

objeto contratual nos termos delineados pelo acordo, de forma a permitir a implementação 

dessa fase pela aceitação, pelo órgão público contratante, do bem entregue. 

 
diferença entre o melhor preço, registrado por empresa não privilegiada pela lei, e o preço da MPE não 

ultrapasse o percentual de 10% (Art. 44). 

    Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. 

Acesso em: 22 abr. 2020. 
15 REDE NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS. A importância das compras públicas no Brasil, 4 jun.  

2018, p. 5-7. Disponível em: 

file:///C:/Users/gbcom/OneDrive/Área%20de%20Trabalho/Novos%20textos%20para%20refazer%20trabalho/

Capítulo%20compras%20públicas%20%20-%20rede%20nacional%20de%20compras%20públicas.pdf Acesso 

em: 16 abr. 2020. 
16 Ibidem. 
17 “Art.58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 

obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.” In: Lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.html . Acesso em: 16 abr. 2020.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.html
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Existindo a necessidade de adimplemento obrigacional para exercer o direito ao 

crédito, como ocorre nos contratos administrativos, o empenho não significa direito 

requisitório de pagamento pelo particular, sendo necessária sua liquidação,18 momento em que 

se fará a apuração dos deveres predeterminados ao contratado para a execução do que foi 

estipulado no ajuste contratual. 

Cumpridas as obrigações contratuais com a entrega solicitada pelo empenho, a 

liquidação deverá ser realizada, momento em que se torna oficial ou é reconhecida a 

obrigação de pagamento pela entidade estatal contratante. Pela legislação, o adimplemento do 

valor deverá ser garantido pela reserva de dotação orçamentária19 a qual se estabeleceu a 

previsibilidade e permissividade do gasto. Essa dotação deve estar prevista no contrato. 

O correto cumprimento do objeto contratual é importante para evitar o surgimento de 

lides administrativas anteriores à liquidação do empenho, momento em que há a expressa 

manifestação pública de aceitação do bem oferecido. Se a prestação realizada for considerada 

inadequada, seja pelo prazo de execução, seja por sua qualidade, haverá, por certo, uma 

abertura de procedimento administrativo de responsabilização ou, em outros termos, um 

processo administrativo punitivo. 

Esse processo administrativo, com direito ao contraditório e à ampla defesa, fixará as 

condutas que serão passíveis de punição. Na Lei nº 8.666/93, ancoradouro das compras 

governamentais, as sanções estão previstas em seu artigo 87: advertência, multa, suspensão de 

licitar com o poder público e a declaração de inidoneidade para licitar.20 

 
18 “Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo 

por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.” In: Lei nº 4320, de 17 de 

março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm. Acesso em: 16 abr. 2020. 
19 “Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que 

indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta 

do saldo da dotação própria.” In: Lei nº 4320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm. Acesso em: 16 abr. 

2020. 
20 “Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superio r a 2 (dois) anos; IV - 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade,  que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior. § 1º. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, 

além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. § 2º. As sanções 

previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a d o inciso II, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
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Pode-se dizer, de forma genérica, que o direito creditício do contratado está 

intrinsecamente ligado à presteza da execução do objeto contratual. Nas compras 

governamentais destinadas à aquisição de bens, essa satisfação praticamente se resume na 

aceitação qualitativa e quantitativa do produto (verificada na entrega definitiva do material) e 

no respeito contratual do prazo de entrega. 

Quanto ao pagamento, o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 

concede ao contratado o direito de receber o preço ajustado nas mesmas condições 

econômicas e financeiras em que se encontrava quando da elaboração da proposta de preços 

(equilíbrio econômico-financeiro do contrato).21 

A Lei nº 8.666/93 reforçou o supramencionado artigo constitucional ao determinar a 

proibição de compra pública sem a adequada caracterização de seu objeto e a indicação dos 

recursos orçamentários para seu pagamento. A desobediência dessas exigências legais pode 

resultar na anulação do próprio ato e na responsabilização do agente que lhe deu causa.22 

Quando há, por parte da unidade administrativa contratante, um atraso de pagamento 

superior a 90 dias da execução contratual realizada pelo particular, surge para esse a 

possibilidade de rescindir o contrato. É um direito previsto pelo artigo 78, XV, da Lei nº 

8666/93, conhecido como a regra do exceptio non adimpleti contractus. 

A exceção do contrato não cumprido é uma previsão legal que autoriza a rescisão do 

contrato pelo particular quando da incidência de inadimplência pública superior a 90 dias.23 

 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3º. A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de 

Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado 

no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.” In: Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 . 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.html . Acesso em: 16 abr. 

2020. 
21 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: [...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” In: Constituição 

da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 abr. 2020. 
22 “Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos 

recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de 

quem lhe tiver dado causa.” In: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 . Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 16 abr. 2020.  
23 “Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: [...] XV - o atraso superior a 90 (noventa) 

dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, 

ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.” In:  Lei nº 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Nos contratos de fornecimento, sua utilização depende da existência de vigência contratual 

posterior à aquisição do direito previsto no art. 78 da Lei Geral de Licitações (não há lógica 

em manifestar interesse em rescindir um contrato já vencido) e de que a execução do objeto 

licitado tenha sido parcelada,24 pois o cumprimento integral do ajuste torna essa medida legal 

completamente inócua. 

A vigência contratual é de extrema importância para a análise desse direito. Os 

contratos de fornecimento duram, em média, 12 meses, e não há na Lei Geral de Licitações 

qualquer autorização genérica para a postergação do prazo dessa modalidade contratual, como 

ocorrem nos casos, por exemplo, dos serviços de natureza contínua.25 

O artigo 57 da Lei nº 8.666/93 estabelece que a validade dos contratos ali regidos deve 

ser concomitante com a vigência da respectiva autorização orçamentária. Em termos gerais, 

quer dizer que esses contratos devem se limitar ao tempo de duração das leis orçamentárias 

que autorizam seus gastos, sendo o mais comum, para as compras públicas de materiais, a 

duração contratual por período correspondente ao da vigência da Lei Orçamentária Anual 

(LOA), que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou seja, 12 meses. 

Portanto, diferentemente de contratos de serviços e obras, que podem, por lei, e que 

são, na prática, constantemente prorrogados por vários exercícios financeiros, os de 

fornecimento possuem um prazo legal de duração limitado a 12 meses,26 que se mostra um 

período de vigência contratual muito breve quando comparado ao tempo exigido pela lei para 

o exercício da exceção do contrato não cumprido: 

 
O inciso XV do art. 78 impõe um limite (ainda bastante elástico) para que o 

contratado opere sem a justa remuneração a que se faz jus. Assim, os interesses da 

parte contratada não podem ser subjugados a pretexto da manutenção e continuidade 

do objeto contratual. Seria impor um sacrifício e um ônus extraordinário ao 

 
8.666, de 21 de junho de 1993 . Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.html . Acesso em: 16 abr. 2020). 
24 “Art. 6º. Para os fins desta Lei, considera-se: [...] II - Compra - toda aquisição remunerada de 

bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.” In: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis /l8666cons.htm. Acesso em: 16 

abr. 2020. 
25 “Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: [...] II - à prestação de serviços a serem 

executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração p rorrogada por iguais e sucessivos 

períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, 

limitada a sessenta meses.” In: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 16 abr. 2020.  
26 “Para a Lei nº 8666/1993, não existe a hipótese de “fornecimento contínuo”, ainda que, de fato, um 

determinado contrato possa ser assim considerado, ex vi o fornecimento de café para o consumo de servidores 

ou o fornecimento de combustível para abastecimento da frota. Tais contratos não podem ser prorrogados nem 

firmados abrangendo mais de um exercício financeiro.” In: PÉRCIO, Gabriela Verona. Contratos 

administrativos: manual para gestores e fiscais. Juruá: Curitiba, 2. ed., 2017, p. 128. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.html
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particular, incompatível com as garantias e direitos que lhe são constitucionalmente 

assegurados.27 

 

A regra do artigo 78, XV, da Lei Geral de Licitações, pode ser considerada, em uma 

primeira análise como um direito voltado ao particular, mas, por outro lado, esse mesmo 

direito também é uma prerrogativa concedida à Administração Pública para a defesa do 

interesse coletivo (continuidade do serviço ou fornecimento). 

O artigo 58 da Lei nº 8.666/93 delineia o regime jurídico dos contratos 

administrativos. Pelo dispositivo legal, a Administração Pública possui, por meio de uma 

competência funcional,28 a prerrogativa de modificar e rescindir unilateralmente os contratos, 

fiscalizar sua execução, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste 

e, nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e 

serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração 

administrativa de faltas contratuais pelo contratado.29 

A aplicabilidade de sanções, por exemplo, decorre da estruturação das prerrogativas 

públicas contratuais pelo regime legal da Lei Geral de Licitações: a possibilidade de ação 

estatal por meio de poder executório legalmente instituído. As tipologias dessas cláusulas que 

exorbitam o contrato administrativo podem ser assim classificadas:  

 
Primo – Cláusulas de executoriedade – A prerrogativa mais ampla do Poder 

Público, que é a de executoriedade, decorre de lei, e não de imposição contratual. 

Em outros termos: as cláusulas que exprimem a executoriedade são 

extracontratuais, porque, afinal, também extracontratual é o privilégio da execução 

prévia. 

 
27 GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e contratos administrativos: casos e polêmicas. 4. ed. Malheiros: São 

Paulo, 2016, p. 409. 
28 “É equivocada a asserção de que o Estado disporia do direito de inovar a relação jurídica. Não se 

configura propriamente um direito, eis que, presentes os pressupostos normativos, a inovação 

jurídica será um dever. Trata-se de competências funcionais, em que a faculdade não apresenta 

cunho de disponibilidade. A Administração promove a inovação, mas não para satisfação de algum 

interesse secundário. Busca obter o bem comum. Por isso, será inválida a atuação estatal quando a 

inovação jurídica não for reconduzível aos estritos limites normativos ou deixar de configurar -se 

como forma satisfatória e adequada de realizar os direitos fundamentais e outros valores de igual 

importância.” In: JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 

administrativos. 18. ed. São Paulo: Thomson, 2019, p. 1.227.  
29 “Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los, unilateralmente, para melhor 

adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; II - rescindi-

los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei; III - fiscalizar-lhes a 

execução; IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; V - nos casos 

de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis,  imóveis, pessoal e serviços 

vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa 

de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato 

administrativo.” In: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 16 abr. 2020.  
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Secundo – Cláusulas de jus variandi – A possibilidade de alterar unilateralmente 

contratos, como expressão do império da Administração, não só já se encontra 

limitada pela lei como, mais recentemente, pela insistência da doutrina, que exige 

que, no caso de existirem, elas se submetem a um juízo de razoabilidade, e com a 

observação complementar de que nada impede que elas possam ser comodamente 

incluídas em contratos privados, desde que não rompam a equivalência das 

prestações e não sejam abusivas. 

Tertio – Cláusulas de previsão de efeitos sobre terceiros – Cláusulas de previsão de 

efeitos sobre terceiros – Cláusulas que atribuam direitos de expropriação, de receber 

tarifas, de exercer atividades de polícia e outras, que podem se refletir sobre 

terceiros, e que, por isso, revogariam a regra da res interalios acta necnocet, no caso 

dos contratos administrativos resultam apenas da aplicação das leis.30 
 

Entre as situações mais comuns ou recorrentes nas quais se percebe a manifestação das 

cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos de fornecimento, estão: a mutabilidade do 

interesse público quanto ao quantitativo que foi licitado; a incidência das penalidades 

administrativas; e as negociações de reequilíbrio econômico-financeiro dos termos contratuais 

inicialmente estabelecidos. 

O quantitativo de determinado produto que é levado à licitação é um prognóstico de 

compra estabelecido, por regra, em médias de consumo anteriores. As dinâmicas operacional, 

orçamentária e financeira da unidade administrativa contratante é que irão determinar, no 

decorrer da vigência contratual, o que realmente será solicitado ao contratado. Esse, que tem 

apenas a expectativa de fornecimento da quantidade total que foi licitada, deve estar 

preparado para as prestações porventura exigidas, bem como para a possibilidade de 

acréscimos ou supressões do objeto contratual, nos termos previstos pela Lei nº 8.666/93. 

O cumprimento insatisfatório, pelo contratado, dos pedidos de fornecimento efetuados 

pelo contratante gera o direito-dever público de aplicar sanções administrativas. O particular, 

caso não concorde com a abertura de procedimento sancionador ou com o desfecho desse, 

deverá interpor recurso administrativo direcionado à unidade contratante, a mesma que está 

instaurando ou já aplicou determinada penalidade. Nesse procedimento, a Administração 

Pública atua, ao mesmo tempo, como parte contratual e mediadora da relação, pois é ela que 

aplica e reconsidera eventual sanção imposta, seja pela própria autoridade que decidiu pela 

penalidade ou por seu superior hierárquico. 

No caso de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, a situação é 

similar, pois cabe ao órgão contratante aceitar ou não a revisão proposta (pelo particular) do 

valor inicialmente previsto para os encargos do contratado e a remuneração da 

 
30 ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (coords.). Direito administrativo 

e seus novos paradigmas. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 552-553. 
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Administração.31 Caso não haja um acordo sobre o percentual de revisão solicitado a título de 

reequilíbrio, ou esse seja considerado indevido pela entidade contratante, restará a opção de 

levar o conflito ao Judiciário. A recusa de fornecimento pelo particular em virtude de 

equilíbrio econômico-financeiro não aceito pela Administração Pública é passível de punição. 

O regime geral exorbitante da Lei nº 8.666/93 concede à Administração Pública 

amplos poderes de atuação nos contratos administrativos. Conforme se depreende dos 

exemplos a pouco comentados, esses poderes podem se expressar de forma imperativa, por 

meio de cláusulas executórias e expropriatórias, por alterações contratuais unilaterais, que 

devem ser suportadas pelo particular, ou consensuais, nas quais há a necessidade de um 

acordo de vontades. Sobre as prerrogativas públicas estruturadas na Lei Geral de Licitações: 

 
É perceptível a desconfiança a priori na execução do contrato, o que leva a um 

tratamento jurídico desequilibrador e empresta à Administração Pública uma 

posição muitas vezes autoritária (e não de autoridade para a garantia do interesse 

público). 

No contexto do regime geral exorbitante da Lei nº 8.666/93, a relação jurídica da 

Administração Pública com o contratado é uma relação que pressupõe a este a 

condição de litigante. Trata-se de uma relação de subordinação, beligerância e 

litígio. O contratado é enquadrado como litigante e não como parceiro.32 
 

Conforme comenta a supracitada autora, as prerrogativas contratuais da 

Administração, legalmente justificadas para a defesa do interesse público, acabam por trazer 

demasiado desequilíbrio contratual, fazendo do particular um litigante. 

Mesmo nas alterações contratuais em que há previsão legal do acordo de vontades, 

como nos reequilíbrios econômico-financeiros, a não aceitação pública dos novos termos 

financeiros oferecidos pelo contratado a título de reequilíbrio pode resultar, como no caso de 

 
31 A Lei Geral de Licitações elenca, em seus artigos 57, 58 e 65, os casos em que cabe à Administração Pública o 

dever de implementar reequilíbrios contratuais. Teoricamente, acostados pelo particular os documentos 

comprobatórios do fato gerador de desequilíbrio contratual, caberia à unidade administrativa contratante a 

aceitação do pedido, nos limites dos valores “devidamente” comprovados. Porém, muitas vezes, a 

compreensão/interpretação desses documentos pela entidade pública não se restringe ao confrontamento de 

notas fiscais e de seus respectivos valores, mas a um emaranhado de eventos (volatilidade mercadológica na 

precificação de produtos e serviços; aumento ou criação de novos impostos, como já ocorreu, por exemplo, 

com a introdução da cobrança da diferença de alíquota de ICMS sobre os valores de vendas interestaduais – 

DIFAL; escassez de matéria prima que representa, por vezes, uma fração do valor agregado de determinado 

produto; incidência de greves e pandemia) que inviabilizam a institucionalização do reequilíbrio econômico-

financeiro contratual como um ato administrativo vinculado. Ou seja, na prática, a atribuição/percepção 

(pública e privada) dos reequilíbrios contratuais (reajuste, repactuação e revisão) como atos administrativos 

vinculados apresenta-se, ao mesmo tempo, como um caso difícil e discricionário, suscetível a 

imprevisibilidades interpretativas e comportamentais (ato administrativo resultante da provocação jurídica do 

pleito de reequilíbrio) que aumentam o risco político (instabilidade dos prognósticos de atuação pública) a que 

se submete o particular que firma contrato com o Estado. 
32 VALLE, Vivian Lima López. Contratos administrativos e um novo regime jurídico de prerrogativas 

contratuais na Administração Pública contemporânea: da unilateralidade ao consenso e do consenso à 

unilateralidade na relação contratual administrativa. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 61-62. 



28 
 

recusa de fornecimento (por falta de reequilíbrio), em uma abertura de processo 

administrativo de punição. Cabe ao contratado, nesse caso, convencer a unidade 

administrativa contratante da veracidade e necessidade de sua solicitação; continuar 

fornecendo à revelia, por receio de sofrer sanções; ou recusar o fornecimento e pleitear junto 

ao Judiciário uma medida liminar que suspenda eventuais processos administrativos de 

responsabilização. 

Um dos resultados práticos dessa divisão extremamente desigual de poderes é a 

instabilidade dos prognósticos de atuação pública em contratos administrativos: 

 
O contratado presume comportamentos imprevisíveis e desrespeitos ao contrato pelo 

Poder Público, agregando este risco político ao valor de sua proposta. O Poder 

Público, por sua vez, presume inexecução contratual, impondo autoridade e 

prerrogativas no contrato mesmo antes de qualquer situação de interesse público 

justificar a medida.33 

 

A existência de um relativo risco político do contratado ao estabelecer vínculo 

obrigacional com o Estado é decorrente da incidência das prerrogativas legais que esse último 

detém para a condução do contrato administrativo e, também, de um protecionismo judicial 

quanto à forma de execução das dívidas públicas. 

As pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, bem como as autarquias e demais entidades de caráter público, 

possuem um regime jurídico que se expressa por meio de prerrogativas legislativas voltadas à 

proteção do interesse coletivo. Tal como acontece nos contratos administrativos, a função 

precipuamente pública dessas pessoas jurídicas acarreta a existência de um tratamento 

diferenciado, especial, que se manifesta, por exemplo, na adoção de uma sistemática própria 

para os pagamentos públicos: a dos precatórios.34 

O contratado que foi alvo de inadimplência em contrato administrativo que possuía 

como parte contratante entidade com regime de direito público deverá ingressar com ação no 

Judiciário para obter sentença reconhecedora de seu crédito e exigir, por meio dessa, seu 

ingresso na fila de pagamentos públicos prevista na sistemática de precatórios. A supremacia 

 
33 VALLE, Vivian Lima López. Contratos administrativos e um novo regime jurídico de prerrogativas 

contratuais na Administração Pública contemporânea: da unilateralidade ao consenso e do consenso à 

unilateralidade na relação contratual administrativa. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 69. 
34 “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e 

Municipais, em virtude de sentença judiciária, far -se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 

apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de  casos ou 

de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.” In: 

Constituição Federal de 1988 . Capítulo III, Do Poder Judiciário, Seção I, Disposições Gerais. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.html . Acesso em: 

31 mar. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.html
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do interesse público sobre o particular impede, por regramento constitucional, que tais 

entidades tenham seus bens penhorados ou sejam passíveis de sequestro judicial dos valores 

que por elas são devidos.  

Os próximos tópicos abordarão justamente esse assunto, em análises pertinentes aos 

meios legais para a cobrança de valores que são devidos por contratantes possuidores de 

regime jurídico de direito público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MEIOS LEGAIS DISPONÍVEIS PARA A COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS  

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

3.1 COBRANÇA JUDICIAL 

 

O contrato administrativo possui cláusulas financeiras que tratam das obrigações de 

pagamento pelo Estado. É o caso, por exemplo, do empenho de despesa. A Lei nº 4.320/64, 

que estatui normas gerais para o controle orçamentário da União, dos Estados e Municípios, 

define o empenho como o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a 

obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.35 

 
35 “Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cr ia para o Estado 

obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.” In: Lei nº 4.320, de 17 de 
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No caso de uma compra governamental, há a necessidade do implemento de condição, 

devendo o contratado entregar o objeto licitado nos termos definidos pelo contrato 

administrativo. Ocorrendo a entrega e não havendo óbices legais ou pactuais para sua 

aceitação, estará configurado o direito ao recebimento do valor correspondente à 

contraprestação realizada. 

Decorrido o prazo para pagamento sem que esse tenha sido realizado, caberá ao 

contratado a opção de exigir judicialmente a obrigação financeira assumida pelo órgão 

governamental. O comportamento jurisprudencial nas ações de cobrança oriundas de 

contratos administrativos indica que, a depender dos documentos apresentados, o direito do 

credor poderá ser requerido por processo de conhecimento ou execução. 

Essa bifurcação procedimental reside na celeuma jurídica sobre a força executiva do 

contrato administrativo. A Lei nº 13.105/2015, ou Código de Processo Civil (CPC), 

estabelece que a execução para cobrança de crédito deverá ser fundamentada em obrigação 

certa, líquida e exigível.36 Para tanto, exemplifica, nas alíneas de seu artigo 784, alguns 

documentos que são considerados títulos executivos extrajudiciais.37 

As alíneas do artigo 784 do CPC não mencionam, de forma expressa, o contrato 

administrativo, mas, em contrapartida, autorizam a execução quando esta for consubstanciada 

em documento público assinado pelo devedor (inciso II). O contrato administrativo é um 

documento emitido e assinado pelo Poder Público, que possui direitos e obrigações ratificados 

 
março de 1964, Capítulo III. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm. 

Acesso em: 26 mar. 2020. 
36 “Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar -se-á sempre em título de obrigação certa, 

líquida e exigível.” In: Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Capítulo 

IV, Seção I. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 26 mar. 2020 
37 “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a 

duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou outro documento público assinado 

pelo devedor; III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - 

o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela 

Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado 

por tribunal; V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real  de 

garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte; VII - 

o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o crédito, documentalmente comprovado, 

decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, t ais como taxas e despesas de 

condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito 

referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na 

respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente 

comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de 

emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas 

estabelecidas em lei; XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir 

força executiva.” In: Lei. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civ il. Capítulo IV, 

Seção I. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015 -2018/2015/lei/l13105.htm. 

Acesso em: 26 mar. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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por instrumentos legais que demonstram liquidez (as partes são definidas pelo termo 

contratual), certeza (o empenho define o quantum da prestação obrigacional solicitada) e 

exigibilidade (comprovação do cumprimento da prestação por nota de fornecimento ou 

instrumento similar, devidamente assinado pelo devedor)38, características essas que se 

alinham com as condicionantes dos artigos 78339 e 784 do CPC para a configuração de um 

título executivo extrajudicial. 

Essa questão poderia ser de outra ordem na doutrina, mas, atualmente, várias decisões 

judiciais têm se manifestado no sentido de que os contratos administrativos – acompanhados 

de documentos que comprovem direito líquido, certo e exigível – podem ser utilizados para o 

ingresso de ação judicial pela via executória. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), que é a corte responsável pela uniformização e 

interpretação de leis federais40, firmou entendimento de que o contrato administrativo possui 

natureza de documento público: 

 
EMBARGANTE: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

CORSAN  

EMBARGADO: J.L. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Trata-se de Embargos de Divergência em que a parte embargante alega divergência 

entre acórdãos proferidos pela Primeira Turma, nos quais foram apresentados 

resultados diversos quanto à natureza jurídica de título executivo extrajudicial de 

contrato celebrado entre pessoa jurídica de direito privado e sociedade de economia 

mista com participação acionária majoritária de ente estatal (Companhia Rio 

Grandense de Saneamento – Corsan), integrante da administração indireta do Estado 

do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 585, II, do CPC/1973.  

[...] 

A jurisprudência do STJ, ao interpretar o disposto no art. 585, II, do CPC, firmou 

entendimento de que o contrato administrativo celebrado com base na Lei 

8.666/1993 possui natureza de documento público, tendo em vista emanar de ato do 

Poder Público.  

No caso concreto, mesmo que, ad argumentandum tantum, defenda-se a condição de 

documento privado do contrato administrativo celebrado pelas partes, nos termos do 

art. 585, II, do CPC/1973, não afasta a qualidade de título executivo extrajudicial do 

negócio jurídico celebrado com aptidão para instruir ação de execução. 

[...] 

 
38 “Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os 

títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. §1° Essa verificação tem por fim apurar: I - a 

origem e o objeto do que se deve pagar; II - a importância exata a pagar; III - a quem se deve pagar a 

importância, para extinguir a obrigação.” In: Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 , Capítulo III. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm. Acesso em: 26 mar. 2020. 
39 “Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar -se-á sempre em título de obrigação certa, 

líquida e exigível.” In: Lei. 13.105, de 16 de março de 2015 . Código de Processo Civil. Capítulo 

IV, Seção I. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015 -

2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 26 de março de 2020.  
40 “Criado pela Constituição Federal de 1988, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a corte responsável por 

uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. É de sua responsabilidade a solução definitiva dos 

casos civis e criminais que não envolvam matéria constitucional nem a justiça especializada.” 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Atribuições. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Institucional/Atribuicoes. Acesso em: 11 jul. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art104
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Institucional/Atribuicoes
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Diante do exposto, nego provimento aos Embargos de Divergência, para manter o 

acórdão proferido pela Primeira Turma nos presentes autos. 

 

(EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.523.938 - RS 

(2015/0071004-2), Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/08/2018, DJe13/11/2018)41 

 

A decisão supracitada é uma ratificação de vários julgados do STJ que procederam 

com o reconhecimento do contrato administrativo como documento público apto a instruir 

ação de execução. As decisões mais antigas nesse mesmo sentido remontam aos anos de 2007 

e 2008,42 mas o fato é que a Fazenda Pública continua utilizando esse questionamento para 

recorrer de decisões que procedem com execuções fundadas em contratos administrativos, 

como, por exemplo, na apelação cível nº 1045639-59.2016.8.26.0100, julgada pelo Tribunal 

de Justiça de São Paulo (TJ-SP): 

 
APELANTE: MUNICIPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL ÁGUAS DE 

SANTA BARBARA 

APELADO:ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. Execução de 

título extrajudicial baseada no contrato originário. Possibilidade. Despesas 

empenhadas e liquidadas. Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. 

Suficiência da prova. Presença de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Excesso 

na execução. Inocorrência. Dies a quo dos juros de mora de obrigação positiva, 

líquida e com termo certo é a datado vencimento da obrigação, se não houver 

estipulação contratual ou legislação específica em sentido diverso, exceções 

inocorrentes na hipótese. Inteligência do art. 397, caput, do CC.  

Recurso desprovido. 

 

(Apelação nº 1045639-59.2016.8.26.0100, Rel. Ministro Marcelo Semer, 10ª 

Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 17 de 

junho de 2020.) 

 

O recurso do município paulista (Águas de Santa Bárbara) teve seu provimento 

negado pelo fato de o contrato administrativo ter sido confirmado como um título executivo 

 
41 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.523.938 – RS. 

Relator: Min. Herman Benjamin, Data de Julgamento: 22/08/2018, Data de Publicação: 13/11/2018. 

Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=851 55

212&num_registro=201500710042&data=20181113&tipo=51&formato=PDF. Acesso em: 14 jul. 

2020. 
42 “A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o contrato administrativo celebrado com base na 

Lei 8.666/1993 possui natureza de documento público. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 76.429/PA, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2013, DJe 7/3/2013; REsp 1.099.127/AM, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/2/2010, DJe 24/2/2010; REsp 746.487/RS, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/8/2008, DJe 11/9/2008; REsp 700.114/MT, 1ª Turma, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJ de 14.5.2007.” In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em 

Recurso Especial nº 1.523.938 – RS. Relator: Min. Herman Benjamin, Data de Julgamento: 22/08/2018, Data 

de Publicação: 13/11/2018. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=85155

212&num_registro=201500710042&data=20181113&tipo=51&formato=PDF. Acesso em: 14 jul. 

2020. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=85155212&num_registro=201500710042&data=20181113&tipo=51&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=85155212&num_registro=201500710042&data=20181113&tipo=51&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=85155212&num_registro=201500710042&data=20181113&tipo=51&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=85155212&num_registro=201500710042&data=20181113&tipo=51&formato=PDF
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extrajudicial e pela força legal (Lei nº 4320/64) dos documentos acostados pelo exequente. 

Conforme já citados no início deste tópico, os comandos normativos da Lei nº 4320/64 

reforçam a liquidez, certeza e exequibilidade de valores comprovados por contrato 

administrativo, nota de empenho e nota de fornecimento atestada pelo devedor. 

Outra manifestação jurisprudencial recente, que abordou a viabilidade do contrato 

administrativo como instrumento hábil à adoção de ação de execução, foi uma apelação 

interposta pelo Município de Marabá-PA ao Tribunal de Justiça do Pará – TJ-PA: 

 
Trata-se de apelação, interposta contra sentença que julgou improcedentes os 

embargos à execução por quantia certa, propostos pela fazenda pública, 

reconhecendo o crédito da apelada/embargada, advindo de contrato de fornecimento 

de livros ao Município de Marabá. 

[...] 

O apelante suscita as preliminares de ausência de documentos indispensáveis à 

demanda e de inadequação da via executiva para cobrança do crédito exequendo.  

[...] 

Preliminar de ausência dos requisitos do título extrajudicial rejeitada, vez que o 

contrato administrativo figura no elenco do art. 784 do CPC, na medida em que 

consiste em documento público assinado pelo devedor, com previsão no inciso II. 

Desde que acompanhado da prova da execução do contrato, configura instrumento 

hábil à pretensão executiva extrajudicial contra a fazenda pública. Precedentes dos 

Tribunais. 

[...] 

Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida.  

 

(TJ-PA - AC: 00086491520148140028 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE 

LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO 

PÚBLICO, Data de Publicação: 27/02/2019.)43 

 

Tendo o exequente anexado nos autos documentos que comprovaram a liquidez, 

certeza e exigibilidade do valor, bem como pelo fato de o contrato administrativo ser 

documento público assinado pelo devedor, não haveria, no caso, qualquer razão de tal título 

não ser apto à pretensão executiva. 

Para encerrar a presente abordagem jurisprudencial sobre a executoriedade judicial dos 

contratos administrativos, interessante mencionar que até o Supremo Tribunal Federal (STF), 

que é o órgão do Judiciário designado à resolução de questões jurídicas que envolvem a 

interpretação de dispositivos constitucionais, também já foi acionado, por recurso 

extraordinário44, para se manifestar sobre o tema: 

 
43 BRASIL. Tribunal de Justiça do Pará. Apelação Cível nº 00086491520148140028. Relator: 

CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª TURMA DE 

DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/02/2019. Disponível em: https://tj-

pa.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/810735893/apelacao-civel-ac-86491520148140028-

belem?ref=serp. Acesso em: 27 mar. 2020. 
44 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

https://tj-pa.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/810735893/apelacao-civel-ac-86491520148140028-belem?ref=serp
https://tj-pa.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/810735893/apelacao-civel-ac-86491520148140028-belem?ref=serp
https://tj-pa.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/810735893/apelacao-civel-ac-86491520148140028-belem?ref=serp
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Em sendo assim, a argumentação deduzida na apelação não possui musculatura para 

abalar a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos acostados aos autos, 

mormente porque acompanhados dos contratos administrativos que deram origem à 

dívida neles incorporada. 

É que, os termos de confissão de dívida subscritos pelo Prefeito Municipal e pelo 

Secretário do Município, consolidando dívida decorrente de contratos 

administrativos, de cujas formalizações e execuções não se tem notícia de qualquer 

irregularidade - a não ser a falta de pagamento -, gozam de todos os atributos que 

lhes são próprios, não se cogitando para fins de sua invalidação a evocação de 

normas outras que não as atinentes à formalização e validade do título executivo, 

como bem asseverado na decisão apelada. 

[...] 

Acresce que, no caso, o que sustentado nas razões do extraordinário não foi 

enfrentado pelo Órgão julgador. Assim, padece o recurso da ausência de 

prequestionamento, esbarrando nos Verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. 

Este agravo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, ocupando espaço que 

deveria ser utilizado na apreciação de outro processo. 

[...] 

Nego seguimento ao extraordinário. (STF - RE: 960617 MA - MARANHÃO, 

Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data de 

Publicação: DJe-113 03/06/2016.)45 

 

Conforme se extrai do voto acima colacionado, o recurso da Prefeitura de 

Imperatriz/MA que defendia a impossibilidade de contrato administrativo ser utilizado como 

título executivo extrajudicial não detinha argumentos que possibilitassem quaisquer 

questionamentos sobre a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos apresentados nos autos 

processuais. 

No final da decisão, o Ministro Marco Aurélio ainda classificou o recurso interposto 

pela prefeitura como um instrumento de “[...] sobrecarga da máquina judiciária, ocupando 

espaço que deveria ser utilizado na apreciação de outro processo”.46 No caso, a questão já 

tinha sido decidida sob a óptica das Leis nº s 4320/64, 8666/93 e Lei Complementar nº 

 
[...] III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a 

decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou 

lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição; d) julgar válida 

lei local contestada em face de lei federal.” In: Constituição Federal de 1988. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 jul. 2020. 
45 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 960.617 . Relator: Min. MARCO 

AURÉLIO, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data de Publicação: DJe -113 03/06/2016. Disponível 

em: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwij6vnct

ZrpAhWnEbkGHeUMD44QFjAJegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.st f.jus.br%2Fportal%2Fp

rocesso%2FverProcessoPeca.asp%3Fid%3D309638804%26tipoApp%3D.pdf&usg=AOvVaw0TmU

Tv_o1t_DuB0GaZsToV. Acesso em: 26 mar. 2020. 
46 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 960.617 . Relator: Min. MARCO 

AURÉLIO, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data de Publicação: DJe -113 03/06/2016. Disponível 

em: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwij6vnct

ZrpAhWnEbkGHeUMD44QFjAJegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.stf.jus.br%2Fportal%2Fp

rocesso%2FverProcessoPeca.asp%3Fid%3D309638804%26tipoApp%3D.pdf&usg=AOvVaw0TmU

Tv_o1t_DuB0GaZsToV. Acesso em: 26 mar. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwij6vnctZrpAhWnEbkGHeUMD44QFjAJegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.stf.jus.br%2Fportal%2Fprocesso%2FverProcessoPeca.asp%3Fid%3D309638804%26tipoApp%3D.pdf&usg=AOvVaw0TmUTv_o1t_DuB0GaZsToV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwij6vnctZrpAhWnEbkGHeUMD44QFjAJegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.stf.jus.br%2Fportal%2Fprocesso%2FverProcessoPeca.asp%3Fid%3D309638804%26tipoApp%3D.pdf&usg=AOvVaw0TmUTv_o1t_DuB0GaZsToV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwij6vnctZrpAhWnEbkGHeUMD44QFjAJegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.stf.jus.br%2Fportal%2Fprocesso%2FverProcessoPeca.asp%3Fid%3D309638804%26tipoApp%3D.pdf&usg=AOvVaw0TmUTv_o1t_DuB0GaZsToV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwij6vnctZrpAhWnEbkGHeUMD44QFjAJegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.stf.jus.br%2Fportal%2Fprocesso%2FverProcessoPeca.asp%3Fid%3D309638804%26tipoApp%3D.pdf&usg=AOvVaw0TmUTv_o1t_DuB0GaZsToV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwij6vnctZrpAhWnEbkGHeUMD44QFjAJegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.stf.jus.br%2Fportal%2Fprocesso%2FverProcessoPeca.asp%3Fid%3D309638804%26tipoApp%3D.pdf&usg=AOvVaw0TmUTv_o1t_DuB0GaZsToV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwij6vnctZrpAhWnEbkGHeUMD44QFjAJegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.stf.jus.br%2Fportal%2Fprocesso%2FverProcessoPeca.asp%3Fid%3D309638804%26tipoApp%3D.pdf&usg=AOvVaw0TmUTv_o1t_DuB0GaZsToV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwij6vnctZrpAhWnEbkGHeUMD44QFjAJegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.stf.jus.br%2Fportal%2Fprocesso%2FverProcessoPeca.asp%3Fid%3D309638804%26tipoApp%3D.pdf&usg=AOvVaw0TmUTv_o1t_DuB0GaZsToV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwij6vnctZrpAhWnEbkGHeUMD44QFjAJegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.stf.jus.br%2Fportal%2Fprocesso%2FverProcessoPeca.asp%3Fid%3D309638804%26tipoApp%3D.pdf&usg=AOvVaw0TmUTv_o1t_DuB0GaZsToV
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101/2000, que são federais (competência do STJ), não havendo, dessa forma, matéria que 

justificasse análise pelo STF. Referida decisão, que negou seguimento ao Recurso 

Extraordinário nº 960617, transitou em julgado em 15 de setembro de 2016.47 

Essas decisões judiciais recentes e, em especial, a jurisprudência do STJ, demonstram 

a possibilidade de se atribuir ao contrato administrativo a força de um título executivo 

extrajudicial. Servem também para perceber a utilização pelas entidades públicas devedoras, 

enquanto Fazenda Pública nos autos processuais, de recursos consubstanciados em 

controvérsias jurídicas alheias a legitimidade do direito requerido: o contratado ingressa no 

Judiciário com ação de execução e demonstra constar dívida pública por meio do contrato, da 

nota de empenho e do comprovante de fornecimento; a entidade pública contratante sabe que 

deve, mas recorre da decisão sob o argumento de que o contrato administrativo não é título 

executivo extrajudicial, objetivando, claramente, o reinício da lide pela via de 

conhecimento.48 

A utilização dos vários recursos permitidos pelo direito processual pátrio como um 

meio de se prolongar a duração de uma demanda judicial é um dos grandes problemas do 

sistema judiciário brasileiro. Os números trazidos sobre o “tempo do processo” no Brasil pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu Relatório Justiça (2019), demonstram essa 

realidade. 

Pelo estudo, conforme demonstra a Figura 1, a seguir, considerando apenas os 

processos pendentes na Justiça (ingresso da ação – fechamento do relatório em 31.12.2018), o 

tempo médio de duração dos de conhecimento são de 3,11 anos nas Varas Estaduais e de 3,11 

anos nas Varas Federais. Os de execução possuem prazo bem maior, duram em média, 6,4 

anos nas Varas Estaduais e 8,1 anos nas Varas Federais: 

 

  

 
47 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Certidão de Trânsito doRecurso Extraordinário 960.617 .    

Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=310311202&ext=.pdf . 

Acesso em: 26 abril. 2020.  
48 “Todavia e para vergonha nacional, todo os três entes (União, Estados e Municípios), mesmo sabendo que 

perderão as ações e, ao final, serão condenados a pagar as dívidas, na maioria dos casos utilizam-se do 

processo para adiar o pagamento o máximo possível, tanto quanto podem. No Brasil, o Poder Judiciário e o 

processo judicial são utilizados pelos Governos como uma forma de financiar parte da dívida pública. Uma 

forma espúria, porém bastante eficaz. Tudo isso é legal, é oficial.” In: JORGE NETO, Nagibe de Melo. 

Abrindo a caixa preta: por que a justiça não funciona no Brasil?. 2. ed. Salvador: JusPODIVM, 2018. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=310311202&ext=.pdf
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Figura 1 – Diagrama do tempo de tramitação do processo 

 

 

Fonte: CNJ. Relatório Justiça em números 2019: ano-base 2018, página 150.49 

 

O gargalo da execução no Brasil é demonstrado em números, ano após ano, pelos 

relatórios do CNJ. Por eles e com eles, tem-se “[...] a inefetividade dos meios executivos 

típicos para execução das obrigações de pagar quantia, ficando comprovada a priori a 

inadequação dos meios executivos típicos regulados pelo CPC/2015”.50 

A fase de execução, destinada ao cumprimento de uma sentença ou de um título 

extrajudicial, tem se mostrado bem mais demorada do que a fase de conhecimento – na qual 

há necessária dilação probatória –, chegando, em alguns casos, a apresentar uma demora 

quase três vezes maior com relação ao tempo despendido na fase de conhecimento (gráfico – 

sentença – Varas Estaduais). Em outros, essa diferença é superior ao triplo do tempo (gráfico 

– sentença – Varas Federais). 

O tempo de baixa processual, que é o período entre o início do processo e o 

movimento de baixa, em cada fase processual, também demostra a desproporção entre os 

processos de conhecimento e execução: 

 

  

 
49 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em números 2019: ano-base 2018. Brasília: 

CNJ, 2019, p. 150. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/. Acesso 

em: 28 mar. 2020. 
50 WOLKART, Erik Nanarro. Análise econômica do processo civil. São Paulo: Thomson, 2019, p. 88. 

https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/
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Figura 2 – Tempo médio de tramitação dos processos pendentes e baixados na fase de conhecimento  

de 1º grau 

 

 
Fonte: CNJ. Relatório Justiça em números 2019: ano-base 2018, p. 156.51 

 

 

Figura 3 – Tempo médio de tramitação dos processos pendentes e baixados na fase da execução de  

1º grau 

 

Fonte: CNJ. Relatório Justiça em números 2019: ano-base 2018, p. 157.
52 

 

 
51 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em números 2019: ano-base 2018. Brasília: CNJ, 

2019. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/. Acesso em: 28 mar. 

2020, p. 156. 
52Ibid., p. 157. 



38 
 

Sobre as figuras, o CNJ explica que, “[...] quando um processo tem início na execução 

ou na liquidação, caracteriza-se baixa na fase de conhecimento, ao mesmo tempo que se inicia 

o cômputo do processo como um caso novo de execução.”53 

Quando o caso envolve a participação do Estado, que possui regime especial para 

pagamentos de dívidas oriundas de decisões judiciais, a baixa significa o momento no qual 

“[...] o jurisdicionado tem seu conflito totalmente solucionado perante a Justiça, por exemplo, 

quando os precatórios são pagos ou as dívidas liquidadas”.54 Por essa sistemática, o tempo 

médio de duração dos processos baixados na fase de conhecimento foi de 2,8 anos. Na fase de 

execução, pelo mesmo critério, foi de 6,7 anos. 

O estudo do CNJ aponta o tempo médio de duração dos processos nos diversos 

tribunais pelo Brasil. Por ele, tem-se que uma ação de execução, contra a Fazenda Pública ou 

não, é a que mais demora para ter desfecho. 

Ou seja, a possibilidade de adoção da via executória nas cobranças pertinentes a 

contratos administrativos não justifica, pelo próprio panorama geral do Judiciário, a 

expectativa de uma prestação jurídica adequada à gravidade do direito lesado. 

 

3.2 ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES DOS PAGAMENTOS PÚBLICOS  

PREVISTA NO CAPUT DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 8.666/93 

 

O caput do artigo 5º da Lei nº 8.666/93 é um comando legal que resguarda o direito 

preferencial de recebimento àqueles que já cumpriram seus deveres contratuais e vincula o 

dever público de implementação creditícia segundo determinada fila de pagamentos. 

Referido artigo determina que cada unidade da Administração, no pagamento das 

obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, obras e serviços deve obedecer, para 

cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades, salvo exceção quando da existência de relevantes razões de interesse público. 

Como o artigo centraliza o presente debate, importante sua transcrição: 

 
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 

Art. 5º. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como 

expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 

desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações 

relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de 

serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem 

cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes 

 
53Ibid., p. 154. 
54Ibid., p. 154. 
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razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, 

devidamente publicada. 

§ 1º. Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios 

previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor. 

§ 2º. A correção de que trata o parágrafo anterior cujo pagamento será feito junto 

com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam 

aos créditos a que se referem. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3º. Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos 

valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do 

que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados da apresentação da fatura. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)55 

 

Pela leitura do dispositivo, fica evidente o intuito da persecução à impessoalidade, ou, 

em sentido mais prático, em evitar preterições de pagamentos mais antigos em face daqueles 

contraídos em período mais recente. Trata-se de um direito subjetivo público, em que o 

contratado não pode ser ultrapassado, dentro da ordem cronológica de pagamentos, por 

outrem que adquiriu direito em momento posterior. 

Até esse ponto, a interpretação do artigo é de extrema altivez, mas há incompletudes 

para o fechamento jurídico do direito ali revelado. Para que o contratado possa exigir, por via 

administrativa ou judicial, a estrita ordem cronológica de pagamentos conforme as datas de 

suas exigibilidades, é necessário, antes de tudo, que ele tenha conhecimento das 

circunstâncias jurídicas e administrativas que envolvem o próprio direito. 

A Lei Geral de Licitações traz um comando geral que deve ser seguido por toda a 

Administração Pública. Porém, ele não esclarece como será feito esse controle nos 

pagamentos. Não há no caput do artigo 5º, bem como em seus parágrafos, especificações 

mínimas com relação ao momento que se deve considerar exigível a contraprestação realizada 

pelo contratado, como se dará o controle interno estatal na ordenação documental referente à 

ordem dos pagamentos e de que maneira os particulares interessados terão acesso a tais 

documentos. 

Essa falta de especificação legal sobre a operacionalização da ordem cronológica dos 

pagamentos públicos chamou a atenção de diversos Tribunais de Contas Estaduais, que 

resolveram, diante da inoperância prática da norma em comento, adotar algumas diretrizes 

gerais para facilitar o controle externo de seu cumprimento. 

Essas diretrizes foram estabelecidas no IV Encontro Nacional de Tribunais de Contas, 

realizado entre os dias 4 e 6 de agosto de 2014, na cidade de Fortaleza/CE.56 Um dos 

 
55Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 16 abr. 2020.  
56 BRASIL. Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Resolução ATRICON nº 

08/2014. Disponível em: https://www.atricon.org.br/wp-
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resultados desse encontro foi a Resolução da Associação dos Membros dos Tribunais de 

Contas do Brasil (ATRICON) nº 08/2014, que estabeleceu tratativas para a uniformização dos 

procedimentos a implementação do controle externo das Cortes de Contas sobre a ordem 

cronológica da Lei nº 8.666/93. Essa resolução definiu que: 

 
Os Tribunais de Contas do Brasil, no âmbito de suas competências constitucionais, 

fiscalizarão o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos 

pela Administração Pública, conforme previsto no artigo 5º da Lei nº 8.666/93, 

observando para tanto, no que couber, as diretrizes indicadas nos itens seguintes. 

Editar e divulgar ato normativo com o fim de compelir e orientar os jurisdicionados 

a observar os parâmetros mínimos a serem atendidos pela Administração para o 

cumprimento do artigo 5º da Lei nº 8.666/93. 

Promover ações junto aos jurisdicionados, visando à edição de lei local e/ou decreto 

que regulamente o cumprimento do art. 5º da Lei 8.666/93, contemplando, no 

mínimo: 

a. a ocasião em que o credor deverá ser inserido na respectiva sequência, 

considerando (i) a demonstração, para o ingresso na fila, do adimplemento da 

parcela contratual mediante a apresentação de fatura ou documento equivalente 

pelo contratado, a ser confirmada na liquidação da despesa e (ii) o cumprimento 

das demais condições legais e contratuais exigíveis, como a regularidade fiscal, 

trabalhista e com a seguridade social, dentre outras, também a serem 

confirmadas na liquidação da despesa; 

b. as hipóteses de suspensão da inscrição do crédito na ordem cronológica de 

pagamento, em razão da ausência de demonstração do cumprimento das 

condições legais e contratuais pelo contratado; 

c. a fixação de prazo máximo para a realização da liquidação e para o efetivo 

pagamento, a contar do ingresso na linha de preferência, ou para a rejeição dos 

serviços prestados ou bens fornecidos, por desatendimento das exigências legais 

ou contratuais; 

d. as situações que poderão vir a constituir, ainda que não de forma taxativa, 

relevantes razões de interesse público, a permitir excepcionar a regra da ordem 

cronológica, a propósito do que estabelece a parte final do artigo 5º, caput, da 

Lei nº 8.666/93.57 

 

Entre as diretrizes gerais definidas pelo supracitado documento, destacam-se as 

seguintes: promover ações junto aos jurisdicionados, visando à edição de lei ou decreto que 

regulamente o cumprimento do art. 5º da Lei 8.666/93; a ocasião em que o credor deverá ser 

inserido na respectiva sequência, considerando a demonstração, para o ingresso na fila, do 

adimplemento da parcela contratual mediante a apresentação de fatura ou documento 

equivalente pelo contratado, a ser confirmada pela liquidação da despesa; e, por último, a 

fixação de prazo máximo para a realização da liquidação e para o efetivo pagamento, a contar 

do ingresso na linha de preferência. 

 
content/uploads/2014/08/Tematica10_Art.5%C2%BALei8.666_versaoemendascomentadas.pdf. 

Acesso em: 5 abr. 2020. 
57 BRASIL. Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Resolução ATRICON nº 

08/2014.Disponível em: https://www.atricon.org.br/wp-

content/uploads/2014/08/Tematica10_Art.5%C2%BALei8.666_versaoemendascomentadas.pdf. 

Acesso em: 5 abr. 2020. 
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Pela resolução, futuras leis ou decretos locais que venham a tratar do assunto devem 

considerar exigível o pagamento, para fins de controle, a partir do momento do ateste público 

de recebimento do material ou serviço, mas desde que esse tenha passado pela fase da 

liquidação de despesa, haja vista a possibilidade de rejeição dos serviços ou bens fornecidos, 

fato que acarretaria, por consequência, a não inclusão de tais valores no rol de pagamentos 

submetidos à ordem cronológica de exigibilidades. 

Outro aspecto importante quanto à liquidação de despesa foi a recomendação de que 

futuros textos normativos adotem um prazo máximo para o recebimento definitivo das 

contraprestações realizadas pelos contratados. Essa recomendação tem como objetivo evitar a 

postergação, por inércia pública, da liquidação nos casos em que não houve a rejeição do 

produto entregue ou do serviço realizado. Segundo Niebuhr (2016, p. 1083), esse é um 

problema recorrente e que merece a devida atenção: 

 
Não é raro que a Administração, para não pagar o contratado, recuse-se a liquidar a 

despesa. Ou seja, o contratado executa o contrato, entrega à Administração Pública, 

porém ela se recusa a fazer as medições, a reconhecer o que foi executado. Sucede 

que ela precisa liquidar a despesa para o contratado emitir a nota de faturamento e, 

com isso, entrar na fila da ordem cronológica. A Administração Pública se recusa a 

liquidar a despesa porque daí parece ao controle que não há problemas de 

inadimplemento. Isso deve ser coibido e o mesmo vale para o pagamento e para 

todos os pedidos formulados pelos contratados.58 

 

Para os contratados alvos de inadimplência contratual, foi também importante a 

ratificação, pela Resolução ATRICON nº 08/2014, da necessidade ininterrupta de 

transparência pública. Sobredita resolução definiu “[...] como obrigatória a implementação, 

por parte da Administração Pública, de sistema informatizado que possibilite a divulgação em 

tempo real das diversas ordens cronológicas e das respectivas listas de credores.”59 É uma 

exigência que vai ao encontro do artigo 8º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à 

Informação), que determina, em seu inciso IV, a obrigação de que órgão e entidades públicas 

divulguem “[...] informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 

respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados”.60 

 
58 NIEBUHR, Joel de Menezes. Dez medidas de combate à insegurança jurídica e ao inadimplemento da 

Administração Pública em contratos administrativos. Revista Zênite – Informativo de Licitações e 

Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n. 273, p. 1083-1089, nov. 2016. 
59 BRASIL. Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Resolução ATRICON nº 

08/2014. Disponível em https://www.atricon.org.br/wp-

content/uploads/2014/08/Tematica10_Art.5%C2%BALei8.666_versaoemendascomentadas.pdf. 

Acesso em: 5 abr. 2020. 
60Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 4 abr. 

2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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Para que haja razoável controle da ordem cronológica de pagamentos prevista na Lei 

de Licitações, é importante que as entidades públicas contratantes disponibilizem, em seus 

respectivos portais da transparência, informações mínimas que permitam aos órgãos de 

controle e aos contratados averiguarem se o comando normativo está sendo realmente 

cumprido. Mas essa organização e exposição da cronologia dos pagamentos públicos por 

meio eletrônico requer, antes de tudo, o estabelecimento normativo da forma de execução do 

próprio artigo 5º da Lei nº 8666/93. 

 

3.2.1 A inconsistência regulatória do artigo 5º da Lei nº 8666/93  

 

Vários diplomas legais já foram elaborados por diversos entes federativos para 

regulamentar o artigo 5º da Lei Geral de Licitações, conforme recomendação disposta na 

Resolução ATRICON nº 08/2014, sendo produtivo para o presente estudo verificar, por 

amostragem, o nível de flexibilidade regulatória que se encontra passível a ordenação das 

exigibilidades dos pagamentos públicos. 

Para tanto, este subtópico utilizará quatro desses textos regulatórios, sendo um de nível 

federal, dois de nível estadual e um de âmbito municipal, que são, respectivamente, a 

Instrução Normativa nº 02/2016 (Federal), os Decretos Estaduais nºs 26.695/2019 (Roraima) 

e 9.561/2019 (Goiás), e o Decreto Municipal nº 43.379/2019 (cidade do Rio de Janeiro – RJ). 

A Instrução Normativa SEGES MPOG nº 02/2016 (IN nº 02/2016) trata da ordem 

cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, 

realização de obras e prestação de serviços no âmbito do Sistema de Serviços Gerais (SISG), 

que é “[...] utilizado nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional.”61 

Pela Instrução Normativa nº 02/2016, a ordem cronológica de exigibilidades dos 

pagamentos públicos deve ser realizada por uma diferenciação entre as despesas provenientes 

de recursos vinculados (convênio, empréstimos, fundo especial ou outra origem específica) e 

não vinculados,62 e por categorias de contratos, quais sejam: fornecimento de bens, locações, 

prestação de serviços e realização de obras.63 

 
61COMPRASNET. Publicações. Cartilha. Glossário . Disponível em: 

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/cartilha/glossario.asp . Acesso em: 8 abr. 2020. 
62 “ Art. 2º O pagamento das obrigações contratuais deverá observar a ordem cronológica de 

exigibilidade, a ser disposta separadamente por unidade administrativa e subdividida pelas 

seguintes categorias de contratos: [...] §3º Os credores de contratos a serem p agos com recursos 

vinculados a finalidade ou despesa específica serão ordenados em listas próprias para cada 

convênio, contrato de empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra origem específica 

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/cartilha/glossario.asp
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Ou seja, para a Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, o 

artigo 5º da Lei nº 8666/93 tem como escopo alinhar a ordem cronológica de pagamentos por 

categorias de contratos que pertençam, de um lado, a receitas vinculadas, e, de outro, a 

receitas não vinculadas. 

Quanto às exceções que tratam da possibilidade de pagamentos fora da ordem 

cronológica de exigibilidades, a instrução normativa federal estabelece que poderá haver 

quebra da ordem nos casos em que haja risco comprovado de prejuízo ao funcionamento de 

sistemas estruturantes do Governo Federal, de integridade de patrimônio público e nos casos 

de empresas contratadas que estão em processo de falência.64 

Esse critério organizacional dos pagamentos públicos trazido pela IN nº 02/2016 

estabelece diretrizes mais acessíveis ao controle externo e interno da norma, pois, além de 

dividir os pagamentos entre receitas vinculadas e não vinculadas, faz sua subdivisão por 

categorias de contratos. Ela também define o momento da exigibilidade do crédito, sendo esse 

a partir da entrega da nota de fornecimento.65 São grandes avanços frente às omissões 

legislativas apresentadas pelo artigo 5º da Lei nº 8.666/93. 

 
do recurso, cuja obtenção exija vinculação.” In: Instrução Normativa nº 02, de 6 de dezembro 

de 2016. Disponível em: https://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-

normativas/291-instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016. Acesso em: 8 abr. 2020. 
63 “Art. 2º O pagamento das obrigações contratuais deverá observar a ordem cronológica de 

exigibilidade, a ser disposta separadamente por unidade administrativa e subdividida pelas 

seguintes categorias de contratos: [...] I - fornecimento de bens; II - locações; III - prestação de 

serviços; ou IV - realização de obras.” In: Instrução Normativa nº 02, de 06 de dezembro de 

2016. Disponível em: https://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes -

normativas/291-instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016. Acesso em: 8 abr. 2020. 
64 “Art. 5º A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá quando presentes relevantes razões 

de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente. §1º Consideram-se relevantes 

razões de interesse público as seguintes situações: I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou 

calamidade pública; II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do 

Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015,desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento 

do objeto do contrato; III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do 

Governo Federal, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato; 

IV- pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da 

empresa contratada; ou V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade 

do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, 

quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou o 

cumprimento da missão institucional. §2ºCom o fim de salvaguardar a transparência administrativa, nos 

termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, 

na seção específica de acesso à informação de seu sítio na Internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, 

bem como as justificativas que fundamentam a eventual quebra da ordem.” In: Instrução Normativa nº 

02/2016. Dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao 

fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, no âmbito do Sistema de Serviços 

Gerais. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24648085/do1-2016-12-08-instrucao-normativa-n-2-de-6-de-

dezembro-de-2016-24647987. Acesso em: 1 jul. 2020. 
65 “Art. 3º A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na 

sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela 

gestão do contrato. 

https://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/291-instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016
https://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/291-instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016
https://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/291-instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016
https://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/291-instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24648085/do1-2016-12-08-instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016-24647987
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24648085/do1-2016-12-08-instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016-24647987
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24648085/do1-2016-12-08-instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016-24647987
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Entretanto, tal instrução normativa não vincula estados e municípios. Esses devem 

elaborar regulamentos próprios com vistas à operacionalização do art. 5º da Lei Geral de 

Licitações. 

O estado de Roraima, por exemplo, regulamentou, por meio do Decreto nº 26.695-

E/2019, os critérios que as entidades públicas estaduais devem seguir para a ordenação dos 

pagamentos públicos. Seus artigos 3º e 7º foram os únicos que abordaram a fonte de recursos: 

 
Art . 3º. A ordem cronológica das despesas será disposta separadamente por: 

I – unidade orçamentária; 

II – fonte de recursos; 

III – prazos de pagamentos; e 

IV – pequenos valores. 

§ 1º Considera-se de pequeno valor as despesas com prestação de serviços e 

aquisições, no limite estabelecido no inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 2º Em caso de insuficiência financeira, deverá ser obedecida a ordem de 

preferência de pequenos valores. 

[...] 

Art. 7º Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados a finalidade 

ou despesa específica serão ordenados em listas próprias para cada convênio, 

contrato de empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra origem 

específica do recurso, cuja obtenção exija vinculação.66 

 

Pela redação do artigo 7º é possível subtrair que o controle da ordem cronológica dos 

pagamentos do estado de Roraima deverá ser realizado por duas listas de fonte de recursos, 

uma dos recursos vinculados e outra dos não vinculados. Essas listas, entretanto, não são 

delimitadas por modalidades contratuais, como ocorre na IN nº 02/2016, mas por unidade 

orçamentária e pelos valores dos créditos devidos. O Decreto nº 26.695-E/2019 também 

define como marco inicial da exigibilidade dos pagamentos a entrega da nota fiscal ou fatura 

e, para os casos de quebra da ordem cronológica, a existência de relevante ou urgente 

interesse público, sem especificar em que circunstâncias podem ocorrer tais exceções à regra 

geral.67 

 
§1º Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante 

atestar a execução do objeto do contrato. In: Instrução Normativa nº 02/2016. Dispõe sobre a observância da 

ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de 

obras e prestação de serviços, no âmbito do Sistema de Serviços Gerais.” Disponível em: 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24648085/do1-2016-12-08-

instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016-24647987. Acesso em: 01 jul. 2020. 
66 Decreto nº 26.695-E, de 15 de abril de 2019. Dispõe sobre os critérios para pagamento em ordem 

cronológica, das obrigações decorrentes de contratos regidos pelas Leis Federais nº 8.666/1993 e 

nº4.320/1964, no âmbito da Administração Pública Estadual. Disponível em: 

https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Decretos_Estaduais/2019/26.695-e.pdf. Acesso em: 21 jul. 

2020. 
67 “Art. 9º. A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá nas seguintes hipóteses: I – grave 

perturbação da ordem; II – estado de emergência; III – calamidade pública; IV – decisão judicial; e V – 

relevante ou urgente interesse público.” In: Decreto nº 26.695-E, de 15 de abril de 2019. Dispõe sobre os 

critérios para pagamento em ordem cronológica, das obrigações decorrentes de contratos regidos pelas Leis 

Federais nº 8.666/1993 e nº 4.320/1964, no âmbito da Administração Pública Estadual. Disponível em: 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24648085/do1-2016-12-08-instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016-24647987
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24648085/do1-2016-12-08-instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016-24647987
https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Decretos_Estaduais/2019/26.695-e.pdf
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O estado de Goiás, por sua vez, ao regulamentar o artigo 5º da Lei Geral de Licitações, 

procedeu com minúcias normativas que, por certo, desconfiguraram a intenção legislativa do 

comando legal (prioridade de recebimento àqueles que já executaram o objeto contratual). 

Pelo seu Decreto nº 9561/2019, os pagamentos públicos estaduais devem ser subdivididos por 

categorias de contratos e por fonte de recursos vinculada e não vinculada. O momento de 

ingresso do crédito na ordem cronológica de exigibilidades é definido pela data do atesto da 

execução do objeto.68 Entretanto, tal regulamento não parou por aí, e estabeleceu critérios 

amplos e discricionários para a quebra da ordem cronológica dos pagamentos públicos, 

conforme demonstram as seguintes passagens textuais: 

 
Art. 7o Os pagamentos fora da ordem cronológica poderão ocorrer se estiverem 

presentes relevantes razões de interesse público, inseridas no SIOFINET pela 

autoridade competente com conseguinte aprovação do ordenador de despesa da 

unidade administrativa, fazendo-se obrigatória a publicação do ato em seção 

específica do sítio Transparência Goiás, conforme disciplinado no § 1o do art. 8o 

deste Decreto, e, por outro lado, facultativa no Diário Oficial do Estado. 

[...] 

§ 1o Consideram-se relevantes razões de interesse público as seguintes situações: 

I – risco de descontinuidade da execução contratual devidamente demonstrado no 

caso de insumos necessários à prestação dos serviços de saúde, educação, segurança 

pública, bem como os referentes aos serviços de tecnologia da informação essenciais 

à manutenção das atividades da Fazenda Estadual; 

[...] 

V – risco de descontinuidade da prestação de serviço público relevante ou 

descumprimento da missão institucional da unidade administrativa; 

[...] 

VII – risco de prejuízo ao erário, desde que presentes indícios de irregularidade 

grave na liquidação da despesa, com fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da 

obrigação. 

Art. 9o O pagamento de despesas inscritas em Restos a Pagar deverá observar a 

estrita ordem cronológica dos seus correspondentes atestos, segundo lista específica 

estabelecida pela unidade, subordinando-se aos limites de execução orçamentária e 

financeira previstos nos arts. 8o e 9o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 

2000. 

[...] 

§ 2o A exigibilidade de créditos das dívidas contraídas ao longo do exercício de 

2018 e anteriores será objeto de lista própria, considerando a data do registro da 

liquidação no sistema SIOFINET, respeitadas as regras da Lei Complementar no 

133, de 1o de novembro de 2017. 

[...] 

§ 4o Os Restos a Pagar devidamente processados dos exercícios de 2018 e anteriores 

somente poderão ser quitados após prévia manifestação da Secretaria de Estado da 

 
https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Decretos_Estaduais/2019/26.695-e.pdf. Acesso em: 21 jul.  

2020. 
68 “Art. 3o A classificação do crédito na ordem cronológica de exigibilidade observará a data do atesto da 

execução do objeto do contrato pela unidade administrativa responsável por sua gestão.” In: 

Decreto nº 9.561, de 21 de novembro de 2019. Regulamenta a ordem cronológica de pagamentos prevista no 

artigo 5o da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito do Poder Executivo Estadual de Goiás. 

Disponível em: https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/72475/decreto-9561. Acesso em: 21 jul. 

2020. 

https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Decretos_Estaduais/2019/26.695-e.pdf
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/72475/decreto-9561
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Administração quanto à adequação ao preço de mercado e a possíveis parcelamentos 

oriundos da negociação a ser realizada pelo órgão demandante.69 

 

O artigo 7º do Decreto nº 9561/2019 discorre sobre os casos em que incidem 

relevantes razões de interesse público para a quebra da ordem cronológica. Entre eles, estão: o 

risco de descontinuidade da execução de contratos de insumos necessários aos serviços de 

saúde, educação, segurança pública e de tecnologia da informação; os riscos de interrupção de 

prestação de serviços públicos relevantes à missão institucional da unidade contratante; e o 

risco de prejuízo ao erário por conta de falhas ou dúvidas razoáveis quanto à fase de 

liquidação. 

Ou seja, para o estado de Goiás, se a realização de pagamentos mais antigos, oriundos 

de execução contratual já realizada pelo particular, for um risco para a continuidade de 

contratos administrativos abarcados pelo artigo 7º do Decreto nº 9561/2019, poderá a entidade 

contratante quebrar a ordem cronológica dos pagamentos, ou, em outros termos, continuar 

pagando os novos contratados em detrimento dos antigos, na medida em que esses não são 

mais indispensáveis ao funcionamento da unidade administrativa. 

O artigo 9º do Decreto nº 9561/2019 reforça essa percepção de uma sistemática que 

privilegia contratos administrativos que estão em vigência, ao acrescentar uma nova categoria 

que se submete, em apartado, à cronologia de exigibilidades dos débitos públicos: a dos 

Restos a Pagar. As dívidas contratuais de exercícios anteriores devem ser elencadas 

separadamente pelo mencionado decreto, para que sejam pagas conforme a disponibilidade 

financeira do órgão público contratante e desde que tais pagamentos não prejudiquem os 

contratos em execução, conforme as regras anteriormente citadas do artigo 7º. 

E mais, segundo o parágrafo 4º do artigo 9º do Decreto nº 9561/2019, a quitação dos 

restos a pagar ainda depende de manifestação da Secretaria de Estado de Administração 

quanto à adequação aos preços de mercado e aos possíveis parcelamentos sugeridos pela 

unidade administrativa contratante. Ora, se o objeto contratual já foi executado, reconhecido 

e, principalmente, teve seus valores aceitos e liquidados, não se justifica uma reanálise quanto 

aos preços de mercado meses ou anos depois da data em que se tornou exigível o pagamento. 

Essa sistemática adotada pelo estado de Goiás para a ordem cronológica dos 

pagamentos públicos, que permite uma grande e variada gama de situações (descritas 

anteriormente) que excetuam a incidência da regra geral, acaba por suprimir o principal 

 
69 Decreto nº 9.561, de 21 de novembro de 2019. Regulamenta a ordem cronológica de pagamentos prevista no 

artigo 5o da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito do Poder Executivo Estadual de Goiás. 

Disponível em: https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/72475/decreto-9561. Acesso em: 21 jul. 

2020. 

https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/72475/decreto-9561
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objetivo do artigo 5º da Lei Geral de Licitações: evitar preterições de pagamentos mais 

antigos em face daqueles contraídos em período mais recente. 

Já a cidade do Rio de Janeiro foi bem mais sucinta ao regulamentar o artigo 5º da Lei 

nº 8666/93, conforme demonstra o artigo 4º do Decreto nº 46.379/2019: 

 
Art. 4º O titular do Órgão ou Entidade municipal deverá orientar e supervisionar o 

cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade do crédito, por meio de 

formação de ordem própria, de acordo com a unidade orçamentária e a fonte 

pagadora, inclusive quanto às despesas executadas em programas de trabalho de 

outro órgão ou entidade, para o qual tenha competência.70 

 

No decreto do município do Rio de Janeiro não há qualquer especificação relativa à 

fonte de recursos, bem como não há, inclusive, o próprio termo “fonte de recursos” durante o 

transcorrer de todo o seu texto. O art. 4º é o que diz algo próximo, quando fala que o titular do 

órgão ou entidade municipal irá organizar, “por ordem própria”, os pagamentos de acordo 

com a unidade orçamentária a fonte pagadora. 

O Decreto nº 46.379/2019 considera como marco inicial de exigibilidade do crédito a 

data de entrega da liquidação no sistema do Tesouro, diferentemente do que foi estipulado 

pelos outros regulamentos até aqui analisados, que consideraram a data do ateste de 

recebimento do objeto contratual como o momento de ingresso do credor na fila (ordem) de 

pagamentos.71 

Quanto aos casos que permitem a inobservância da ordem cronológica de pagamentos, 

o supracitado decreto não procedeu com inovações ou previsões genéricas, e manteve, 

basicamente, os critérios estabelecidos pelas Instrução Normativa nº 02/2016, que se resumem 

a situações que prejudicam a missão institucional da unidade administrativa contratante.72 

 
70Decreto nº 46.379, de 16 de agosto de 2019 . Disponível em: 

http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/58990Decreto%2046379_2019.pdf . Acesso em: 20 

abr. 2020. 
71 “Art. 11. O pagamento das despesas será efetuado de acordo com o calendário de pagamentos, com base nas 

datas de entrada das liquidações no sistema do Tesouro, a ser divulgado pela SMF.” In: Decreto nº 46.379, 

de 16 de agosto de 2019 . Disponível em: 

http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/58990Decreto%2046379_2019.pdf . Acesso em: 20 

abr. 2020. 
72 “Art. 13 Será admitida a inobservância da ordem cronológica de pagamento nas seguintes situações: I - grave 

perturbação da ordem; II - estado de emergência; III- calamidade pública; IV - decisão judicial ou de Tribunal 

de Contas determinando a suspensão do pagamento; V - pagamento de serviços necessários ao funcionamento 

dos sistemas estruturantes do Município, quando demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do 

objeto do contrato; VI - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do 

patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do Órgão ou Entidade 

Municipal, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou 

cumprimento da missão institucional. Parágrafo único. O pagamento nas hipóteses previstas neste artigo, será 

precedido de justificativa circunstanciada, emanada do ordenador de despesa, e encaminhada ao Secretário de 

Fazenda para autorização.” In: Decreto nº 46.379, de 16 de agosto de 2019 . Disponível em: 

http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/58990Decreto%2046379_2019.pdf
http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/58990Decreto%2046379_2019.pdf
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Apesar de não haver qualquer óbice de estados e municípios seguirem o modelo 

implementado pela Instrução Normativa nº 02/2016, diploma que se mostra bem mais 

objetivo e eficiente quanto ao delineamento jurídico da executoriedade do art. 5º da Lei 

8.666/93, os regramentos estaduais e municipais recentes, como os aqui citados (estados de 

Roraima e Goiás, e município do Rio de Janeiro, todos de 2019), têm procedido com a adoção 

de diretrizes ambíguas ou demasiadamente genéricas, sem a especificação, por vezes, de 

aspectos fundamentais como a própria definição do que seria a ordem por fonte diferenciada 

de recursos. 

 

3.2.2 Os problemas práticos oriundos da diretriz orçamentária “fonte de recursos” como  

termo balizador da ordem cronológica dos pagamentos públicos  

 

A fonte de recursos é uma codificação presente na dotação orçamentária que 

especifica valores monetários autorizados e consignados na Lei Orçamentária Anual para a 

realização de despesas destinadas a fins específicos. Por ela, demonstra-se a origem do 

repasse e a vinculação desse ao fato gerador do gasto, ou seja, um mesmo órgão pode ter 

recebido vários repasses financeiros, com várias dotações orçamentárias, mas, quando da 

execução de um gasto contratual, a alocação financeira do objeto do contrato é que irá 

determinar qual dotação será utilizada. Sobre a codificação da fonte/destinação de recursos, as 

Instruções de Procedimentos Contábeis do Ministério da Fazenda explicam que: 

 
– O primeiro, com um dígito, identifica o Grupo Fonte, demonstrando se o recurso 

pertence ao exercício atual (dígito 1) ou a exercícios anteriores (dígito 2). Pode ser 

utilizado, por exemplo, para identificação dos recursos de superávit do exercício, 

no caso de utilização do código 2.  

– O segundo bloco, com três dígitos, é a Especificação da Fonte, que traz a 

denominação da origem ou destinação de recursos.  

– O terceiro bloco, com quatro dígitos, refere-se ao detalhamento da Especificação 

da Fonte. Esse detalhamento é restrito à execução orçamentária na MSC, sendo 

utilizado, dentre outros, na identificação da aplicação do recurso. Exemplo: 

execução orçamentária das despesas com benefícios previdenciários pelos poderes 

e órgãos.73 

 

 
http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/58990Decreto%2046379_2019.pdf . Acesso em: 20 

abr. 2020. 
73 BRASIL. Ministério da Fazenda. Instruções de procedimentos contábeis . 2019, p. 11. 

Disponível em: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwiAscrai

dnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocu

ments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-

907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b. Acesso em: 08 abr. 

2020. 

http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/58990Decreto%2046379_2019.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwiAscraidnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocuments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwiAscraidnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocuments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwiAscraidnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocuments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwiAscraidnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocuments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b
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Segundo essas instruções contábeis, as “[...] fontes/destinações de recursos reúnem 

recursos oriundos de determinados códigos da classificação por Natureza da Receita 

orçamentária, conforme regras previamente estabelecidas.”74 É um mecanismo que se presta à 

gestão da receita e da despesa ao mesmo tempo, com supedâneo de assegurar o 

direcionamento das receitas para o financiamento de atividades (despesas) governamentais 

nos termos previstos das leis orçamentárias. O parágrafo único do art. 8º e o inciso I do art. 50 

da Lei de Responsabilidade Fiscal traçam a importância da destinação das receitas e despesas 

para a consecução de determinada atividade pública: 

 
Art. 8º. […]  

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão 

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 

exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

[…] 

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração 

das contas públicas observará as seguintes: 

I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos 

vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados 

de forma individualizada.75 

 

Segundo os dispositivos normativos da Lei Complementar nº 101/2000, uma das 

funções da fonte de recursos é identificar se determinados recursos são vinculados ou não. O 

gasto proveniente de uma receita vinculada deve atender, exclusivamente, ao objeto de sua 

vinculação.76 

Dessa forma, uma das funções da fonte de recursos, em primeiro plano, é identificar a 

liberdade de atuação estatal quando da execução orçamentária, ou seja, se essa está vinculada 

 
74 BRASIL. Ministério da Fazenda. Instruções de procedimentos contábeis . 2019, p. 5. Disponível 

em: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwiAscrai

dnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocu

ments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-

907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b. Acesso em: 08 abr. 

2020. 
75Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 . Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm. Acesso em: 8 abr. 2020. 
76 “Quando a receita não é vinculada o processo de alocação de distribuição dos recursos é livre, na 

medida correlata das competências da entidade pública: “a. Destinação Vinculada: é  o processo de 

vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas 

estabelecidas pelo marco legal; b. Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a 

origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, desde que dentro do âmbito 

das competências de atuação do órgão ou entidade.”. In: BRASIL. Ministério da Fazenda. 

Instruções de procedimentos contábeis.  2019, p. 6. Disponível em: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12 

&ved=2ahUKEwiAscraidnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.

tesouro.gov.br%2Fdocuments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRe

cursos%2F9b132739-907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b. 

Acesso em: 8 abr. 2020. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwiAscraidnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocuments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwiAscraidnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocuments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwiAscraidnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocuments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwiAscraidnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocuments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12%20&ved=2ahUKEwiAscraidnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocuments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12%20&ved=2ahUKEwiAscraidnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocuments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12%20&ved=2ahUKEwiAscraidnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocuments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12%20&ved=2ahUKEwiAscraidnoAhX6K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocuments%2F10180%2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-907e-4dfc-bda5-285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b
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ou não a determinada ação governamental. Em segundo plano, é especificar o próprio gasto, 

ou seja, dizer exatamente qual é o objeto alvo de despesa. 

A Lei Geral de Licitações estabelece que a ordem cronológica de exigibilidades dos 

pagamentos públicos deve ser realizada pela fonte diferenciada de recursos, mas não 

especifica que tipo de controle é esse, ou seja, se a intenção é separar os gastos vinculados dos 

não vinculados ou observar, de modo mais específico, toda a codificação numérica que 

representa a fonte de recursos, tal como a detalhada pelas Instruções de Procedimentos 

Contábeis do Ministério da Fazenda. 

As despesas vinculadas atendem à finalidade específica delimitada por marco legal, ou 

seja, há um elo obrigacional entre a receita e a atividade fim geradora de gasto. São exemplos 

de despesas vinculadas os pagamentos de despesas de capital, de contratos de financiamento e 

de convênio.77 

No caso de um convênio, por exemplo, entre uma entidade pública federal e uma 

entidade pública estadual para realização de objetivos de interesse comum entre ambos, os 

contratos administrativos realizados para a execução desse convênio serão financiados por 

recurso vinculado, pois atendem a uma finalidade específica.78 

As despesas não vinculadas, ou ordinárias, são as que não há destinação específica, 

podendo a entidade governamental alocá-las a seu critério, dentro de uma margem 

discricionária compatível com suas competências. 

Ocorre que essa não é a única função da fonte de recursos. Ela serve também para 

identificar a origem da receita: se essa é de exercício corrente, de exercício anterior, de outras 

fontes ou condicionada. E mais: sua apresentação é numérica, correspondendo a um conjunto 

de números que é variável, pois não há um padrão legal a ser seguido por toda à 

 
77 “A criação de vinculações para as receitas deve ser pautada em mandamentos legais que regulamentam a 

aplicação de recursos, seja para funções essenciais, seja para entes, órgãos, entidades e fundos. Outro tipo de 

vinculação é aquela derivada de convênios e contratos de empréstimos e financiamentos, cujos recursos são 

obtidos com finalidade específica.” In: BRASIL. Ministério da Fazenda. Instruções de procedimentos 

contábeis. 2019, p. 11. Disponível em: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwiAscraidnoAhX6

K7kGHTwLBYgQFjALegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.gov.br%2Fdocuments%2F10180%

2F732802%2FMinuta%2BIPC%2BFontes%2Bde%2BRecursos%2F9b132739-907e-4dfc-bda5-

285b2e751cea&usg=AOvVaw3fBnRwV5f0_paSANV9sf_b. Acesso em: 10 abr. 2020. 
78 “Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de 

diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder 

Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 

desembolso. 

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados 

exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele 

em que ocorrer o ingresso.”  In: Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 . Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm. Acesso em: 10 abr. 2020.  
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Administração Pública. A numeração da fonte de recursos classifica tanto a origem do recurso 

como sua destinação, conforme demonstra o exemplo a seguir, retirado da UF: 

 

Figura 4 – Classificação por destinação de recursos 

 

 
Fonte: Tesouro Nacional (Fonte/Destinação de Recursos – Experiência da União. 2015, p.4).

79 

 

O detalhamento da fonte do recurso, bem como de seu destino, é variável, sendo 

determinado conforme as necessidades da unidade administrativa. Na Figura 4, 

disponibilizada pelo Tesouro Nacional, a fonte de recursos é representada pelos números 1 e 

12. O número 1 significa que o recurso é do Tesouro e de exercício corrente. O número 12, 

que o valor será destinado à manutenção e desenvolvimento de ensino. A numeração final da 

classificação por fonte/destinação de recursos nesse caso é 112. 

É de fácil percepção que qualquer mudança relativa à origem do recurso ou seu 

destino altera a numeração da fonte. Ela poderia ser, com base no mesmo exemplo, 212, 312, 

612 e 912. Também poderia ser maior, a depender da quantidade de informações utilizadas 

por cada entidade pública quando da especificação finalística da atividade. 

 
79 BRASIL. Ministério da Economia. Fonte/Destinação de Recursos – Experiência da União. Brasília, maio 

de 2015. Disponível em: http://crc-es.org.br/wp-content/uploads/2013/11/1-FONTE-

DESTINA%C3%87%C3%83O-DE-RECURSOS-EXPERI%C3%8ANCIA-DA-UNI%C3%83O.pdf. Acesso 

em: 20 abr. 2020. 

http://crc-es.org.br/wp-content/uploads/2013/11/1-FONTE-DESTINA%C3%87%C3%83O-DE-RECURSOS-EXPERI%C3%8ANCIA-DA-UNI%C3%83O.pdf
http://crc-es.org.br/wp-content/uploads/2013/11/1-FONTE-DESTINA%C3%87%C3%83O-DE-RECURSOS-EXPERI%C3%8ANCIA-DA-UNI%C3%83O.pdf
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Em resumo, a codificação numérica para a delimitação de fonte é ampla, variada. Está 

presente na dotação orçamentária e compõe com esta informações relativas ao controle da 

movimentação financeira pertinente aos gastos públicos. 

A dotação orçamentária são valores monetários autorizados e consignados em Lei 

Orçamentária Anual (LOA) que se destinam a determinada programação de desembolso. Essa 

rubrica orçamentária depende, entretanto, da consolidação das estimativas de receitas para a 

concretização da execução financeira das despesas assumidas pela unidade administrativa. 

A falta de recursos financeiros para determinada reserva orçamentária inviabiliza os 

compromissos intrínsecos àquele destaque do orçamento público. Nesse caso, para quitar os 

gastos já realizados que não possuem verba adequada aos valores já dispendidos, a unidade 

administrativa poderá fazer ajustes por meio de créditos adicionais, reabertura de créditos ou 

outras modalidades de alterações orçamentárias. 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que é um guia de 

regras e procedimentos contábeis elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional em conjunto 

como os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, explica como funcionam os créditos 

adicionais na movimentação financeira das entidades do Poder Público: 

 
A Lei nº 4.320/1964 determina, nos arts. 42 e 43, que os créditos suplementares e 

especiais serão abertos por decreto do poder executivo, dependendo de prévia 

autorização legislativa, necessitando da existência de recursos disponíveis e 

precedida de exposição justificada. Na União, para os casos em que haja necessidade 

de autorização legislativa para os créditos adicionais, estes são considerados 

autorizados e abertos com a sanção e a publicação da respectiva lei.  

Consideram-se recursos disponíveis para fins de abertura de créditos suplementares 

e especiais, conforme disposto no §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964: 

I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;  

II – os provenientes de excesso de arrecadação;  

III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de 

créditos adicionais, autorizados em Lei;  

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente 

possibilite ao poder executivo realizá-las.80 

 

A não realização das estimativas de receitas autoriza a correção ou a readequação 

orçamentária. A movimentação financeira do Estado permite, por exemplo, a suplementação, 

a anulação parcial ou total e o remanejamento de dotações orçamentárias conforme critérios 

estabelecidos na Lei Orçamentária Anual ou mediante autorizações legislativas. Nessas 

movimentações, as rubricas orçamentárias mudam, bem como as fontes de recursos, fazendo 

 
80 BRASIL. Ministério da Economia. Manual de contabilidade aplicada ao setor público . 8. ed. 

Brasília: Ministério da Fazenda, 2019, p.96. Disponível em: 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+ -

+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6. Acesso 

em: 20 abr. 2020. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6
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desse um mecanismo instável para controle da ordem cronológica de pagamentos públicos, 

conforme explica Marçal Justen Filho: 

 
É que restringir a preferência ao âmbito estrito da rubrica orçamentária conduziria à 

possibilidade de o Estado controlar o processo de liquidação das dívidas. Então, 

bastaria liberar recursos para determinadas rubricas e não para outras: o resultado 

seria a frustação da ordem cronológica das exigibilidades. Credores que fossem 

menos simpáticos aos olhos dos governantes não receberiam os pagamentos, na 

medida em que não ocorreria a liberação dos recursos para as rubricas orçamentárias 

“adequadas”.81 

 

O autor supõe, inclusive, que a estipulação do controle da ordem cronológica das 

exigibilidades pelo termo balizador “fonte diferenciada de recursos” foi fruto de erro na 

formulação redacional do art. 5º da Lei nº 8666/93, pois a ordem dessa forma seria um 

incentivo à corrupção, dificultando, por certo, seu controle.82 

A ordem cronológica de pagamentos é um direito do particular – e dever da 

Administração Pública – que demonstra, para sua execução, razoável complexidade. Para que 

seja eficaz, é necessário o conhecimento prévio do momento em que se inicia a exigibilidade 

do valor referente ao fornecimento, a classificação orçamentária considerada como fonte 

diferenciada de recursos e, ainda, ter acesso a uma respeitável quantidade de documentos 

públicos (in loco ou por meio eletrônico), pois é imprescindível ordenar os pagamentos 

separadamente, por tais fontes, para verificar se houve alguma irregularidade. 

Como será abordado a seguir, os resultados de recentes auditorias governamentais, 

posteriores à Resolução ATRICON nº 08/2014, e instauradas com o propósito específico de 

fiscalizar o cumprimento do artigo 5º da Lei 8666/93 por diferentes órgãos públicos e entes 

federativos, demonstram quais são as maiores dificuldades para se implementar referido 

dispositivo legal. 

 

  

 
81 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 18. ed. São Paulo: 

Thomson, 2019, p. 176. 
82 “Não é possível interpretar o texto legislativo na acepção de “rubricas orçamentárias”. O legislador, quando 

pretendeu indicar essa figura, sempre o fez de modo expresso e específico. Portanto, haveria de admitir-se que 

teria ocorrido erro na formulação redacional legislativa – o que não pode ser excluído de modo absoluto, mas 

deve ser reputado como excepcional.”  

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei 8666/1993. 

18. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 176. 
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3.2.3 O cumprimento da ordem cronológica pela Administração Pública – Auditorias  

Governamentais realizadas após a Resolução ATRICON nº 08/2014 

 

Em 2016, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) realizou uma auditoria 

governamental com o objetivo de verificar o cumprimento da ordem cronológica de 

pagamentos exigida pelo art. 5º da Lei 8.666/93 pelos diversos órgãos da Administração 

Direta daquele Estado.83 

A auditoria abrangeu 25 Secretarias de Estado e 31 Administrações Regionais do DF e 

teve como alvo de estudo as despesas provenientes de fornecimento de bens, de locações, de 

realização de obras e prestação de serviços custeadas por “fonte de recurso ordinário não 

vinculado”. 

O relatório da auditoria apontou a inexistência, para controle dos pagamentos públicos 

realizados pelo Distrito Federal, de um sistema que permita a ordenação, o acompanhamento 

e a transparência da cronologia. Os motivos para essas falhas operacionais apontadas pelo 

estudo foram “[...] a ausência de regulamentação que obrigue a ordenação das despesas 

conforme estabelecido no caput do art. 5º da Lei 8.666/93 e a incapacidade do sistema 

utilizado pelo DF de atender a demanda de acompanhamento e transparência”.84 

Ou seja, pelo relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal, os órgãos da 

Administração Direta não apresentaram um controle interno relativo ao cumprimento da 

ordem cronológica de pagamentos. O estudo evidenciou uma completa falta de padronização 

das unidades gestoras quanto aos métodos de controle de gastos. A seguir, os pontos mais 

importantes do relatório: 

 
Observou-se que 74,1% das unidades respondentes sequer utilizam algum 

mecanismo, como planilha eletrônica, sistema informatizado, entre outros, que 

permita a organização das despesas segundo a ordem cronológica de exigibilidade. 

Os 25,9% restantes afirmaram utilizar algum mecanismo de controle. Porém, ao 

solicitar a esses órgãos que encaminhassem exemplos desses mecanismos, 

constatou-se que são ineficazes para o auxílio ao cumprimento do proposto no art. 5º 

da Lei nº 8.666/93;85 

[...]  

Restou clara a ausência de instrumentos legais que garantam o cumprimento do 

referido preceito, pois não há definição quanto ao momento em que a obrigação se 

 
83 Tribunal de Contas do Distrito Federal. Relatório de Auditoria do Processo TCDF nº 1691/15 . 

Disponível em: https://www.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2017/08/ordemCronologicaDe 

Pagamentos.pdf. Acesso em: 6 abr. 2020. 
84 BRASIL. Tribunal de Contas do Distrito Federal. Relatório de Auditoria do Processo TCDF nº 

1691/15. Disponível em: https://www.tc.df.gov.br/wp-

content/uploads/2017/08/ordemCronologicaDePagamentos.pdf. p. 15 e 16. Acesso em: 6 abr. 2020.  
85Ibid., 2015, p. 19. 

https://www.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2017/08/ordemCronologicaDe%20Pagamentos.pdf
https://www.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2017/08/ordemCronologicaDe%20Pagamentos.pdf
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torna exigível, nem às situações de interesse público que justificariam eventual 

preterição da ordem dos pagamentos;86 

[...]  

Ainda, os sistemas informatizados utilizados atualmente pelo GDF não permitem o 

acompanhamento nem a transparência da ordem cronológica de exigibilidade de 

pagamentos.87 

 

Uma das passagens citadas que merece atenção especial é a que diz existir falta de 

mecanismo apto para a organização da ordem de exigibilidades. Pelo caput do artigo 5º da Lei 

8.666/93, o controle dos pagamentos deve ser feito pela fonte de recursos, desde que exigível 

(aceita ou liquidada) a prestação obrigacional realizada pelo contratado. Se o órgão público 

contratante não disponibiliza em seu sistema, bem como no portal da transparência, 

informações mínimas sobre os pagamentos de seus credores, como o momento da liquidação 

da despesa e a especificação da fonte de recursos utilizada, prejudicada estará a capacidade de 

terceiros interessados exigirem o cumprimento da norma. 

Como ressaltou o próprio relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a falta 

de esboço normativo atinente à operacionalização da ordem cronológica de pagamentos 

resulta na possibilidade de atuação estatal parcial, “[...] com atendimento do interesse 

particular em detrimento do público; favorecimentos indevidos e insegurança dos credores 

quanto ao momento em que serão pagos”.88 

Apesar do relatório do TCDF ter concluído pela inexistência de controle interno de 

seus jurisdicionados quanto ao cumprimento do art. 5º da Lei Geral de Licitações, não houve, 

no estudo, um detalhamento sobre possíveis irregularidades quanto à ordem dos pagamentos 

alvos de amostragem. A conclusão foi de que, em geral, os pagamentos são feitos dentro de 

certa cronologia. 

Em 2017, o Tribunal de Contas da União (TCU), por meio da Secretaria de Controle 

Externo de Aquisições Logísticas (SELOG), realizou uma fiscalização na Coordenação de 

Execução Orçamentária e Financeira do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão (CEOFI/MP), na Coordenação de Administração do Departamento de Polícia Federal 

(COAD/DPF/MJ) e na Secretaria do Superior Tribunal de Justiça (Secretaria/STJ), para 

 
86Ibid., 2015, p. 40. 
87Ibid., 2015, p. 40  
88 BRASIL. Tribunal de Contas do Distrito Federal. Relatório de Auditoria do Processo TCDF nº 

1691/15. Disponível em: https://www.tc.df.gov.br/wp-

content/uploads/2017/08/ordemCronologicaDePagamentos.pdf. p. 15 e 12. Acesso em: 6 abr. 2020.  
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acompanhar a metodologia utilizada pelos órgãos públicos federais adstritos as mencionadas 

coordenadorias/secretaria quanto à executoriedade do artigo 5º da Lei nº 8666/93.89 

A análise do TCU foi delimitada por uma amostragem de 191 pagamentos realizados a 

fornecedores pelo CEOFI/MP, 128 pela COAD/DPF/MJ e 254 pela Secretaria/STJ. Todos 

esses pagamentos foram efetuados durante o mês de outubro/2017.90 

Com relação ao CEOFI/MP, a auditoria verificou que os pagamentos efetivados não 

estavam respeitando as regras constantes na Instrução Normativa nº 02/2016, e que a 

metodologia adotada, principalmente no que diz respeito aos procedimentos relativos à 

verificação da conformidade da execução contratual e documental, não era adequada. 

Segundo a SELOG, a existência de discrepâncias na fase de liquidação ocasionou o 

retorno das notas para o final da fila de pagamento ou para o setor que identificou a 

necessidade de ajustes, alterando a ordem cronológica “[...] conforme o tipo e a demora na 

realização dos ajustes, de forma a manter o fluxo contínuo dos processos”.91 

O resultado do estudo indicou que as intercorrências procedimentais nas rotinas de 

liquidação das faturas inviabilizaram o cumprimento da IN nº 02/2016 “(necessidade de 

excessivo dispêndio de tempo e de recursos humanos) pela CEOFI/MP, e que há, ainda, a 

ausência de sistema eletrônico que permita controlar e acompanhar os pagamentos”.92 

Já no caso do COAD/DPF/MJ, a auditoria do TCU verificou a incidência de 

problemas na fase de verificação da conformidade documental relativa aos pagamentos, pois 

essa era desprovida de rotinas e prazos máximos para os atestes de materiais e serviços 

fornecidos.93 

A Coordenação de Administração do Departamento de Polícia Federal, em resposta, 

informou que o controle da sequência de liquidação das faturas, bem como dos pagamentos, 

era realizado pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI) e pelo Tesouro Gerencial. O TCU, entretanto, concluiu que esse controle era 

deficiente e faltava ao COAD/DPF/MJ um “formato/metodologia de acompanhamentos dos 

processos de pagamento”94. 

Além da ausência de adequado sistema físico ou eletrônico para a ordenação dos 

pagamentos, as unidades orçamentárias sob responsabilidade da COAD/DPF/MJ 

 
89 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório de Acompanhamento TC 027.242/2017-0. Disponível em: 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-

ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=640123. p. 1. Acesso em: 10 jul. 2020. 
90 Ibid., 2017, p. 4. 
91Ibid., 2017, p.7 
92Ibid., 2017, p. 9.  
93Ibid., 2017, p. 12.  
94Ibidem. 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=640123
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=640123
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apresentaram divergências procedimentais com relação ao estipulado pela IN nº 02/2016, 

sendo pertinente o destaque das observações relativas aos processos de números 

08200.015198/2017-38, 08200.015198/2017-38 e 08200.004620/2017-20: 

 
Processo 08200.015198/2017-38: iniciado em 31/7/2017, mediante apresentação da 

nota fiscal, todavia, somente foi encaminhado para o fiscal em 8/8/2017, tramitado 

para pagamento em 27/9/2017, o qual foi efetivado em 2/10/2017, ou seja, apenas 

dois meses após deflagrado o processo de pagamento; 

Processo 08200.004620/2017-20: a nota fiscal, emitida em 25/7/2016, foi atestada 

em 27/7/2016 pelo fiscal do contrato. Em 9/3/2017, o processo de pagamento foi 

autuado para a verificação quanto ao recebimento do material e o pagamento 

somente foi efetivado em 4/10/2017, ou seja, após mais de um ano do recebimento 

do material. Pela análise do processo, depreende-se que houve o recebimento do 

material, contudo, o gestor responsável não deflagrou o processo de pagamento de 

imediato.95 

 

A Instrução Normativa nº 02/2016 determina que a ordem de exigibilidades dos 

pagamentos públicos seja contada a partir do momento da entrega da fatura, ou seja, do ateste 

público de recebimento da prestação contratual, e não de sua liquidação.96 Conforme se 

depreende dos processos anteriormente destacados, os pagamentos sob responsabilidade da 

COAD/DPF/MJ demonstraram não seguir a regra do art. 3º da instrução normativa federal, o 

que ocasionou, no pior dos casos, uma diferença de um ano entre a data da entrega da fatura 

atestada pelo órgão público e o efetivo pagamento (Processo 08200.004620/2017-20). 

Para evitar essas falhas recorrentes entre o período de ateste de recebimento do 

material/serviço e o início da fase de análise da conformidade documental, o relatório do TCU 

recomendou ao COAD/DPF/MJ “[...] a adoção de planilhas ou registros sistêmicos dos 

eventos relacionados ao pagamento, acessíveis aos agentes públicos envolvidos no processo e 

aos interessados”.97 

Quanto aos pagamentos pertinentes à Secretaria do Superior Tribunal de Justiça 

(Secretaria/STJ), não se faz necessário elencar os achados de irregularidade pela SELOG, pois 

 
95 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório de Acompanhamento TC 027.242/2017-0. Disponível em: 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-

ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=640123. Acesso em: 10 jul. 2020. 
96“Art. 3º A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na 

sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela 

gestão do contrato. 

§1º Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante 

atestar a execução do objeto do contrato In: Instrução Normativa nº 02/2016. Dispõe sobre a observância da 

ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de 

obras e prestação de serviços, no âmbito do Sistema de Serviços Gerais.” Disponível em: 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24648085/do1-2016-12-08-

instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016-24647987. Acesso em: 1 jul. 2020. 
97 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório de Acompanhamento TC 027.242/2017-0. Disponível em: 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-

ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=640123. p. 12. Acesso em: 10 jul. 2020. 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=640123
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=640123
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24648085/do1-2016-12-08-instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016-24647987
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24648085/do1-2016-12-08-instrucao-normativa-n-2-de-6-de-dezembro-de-2016-24647987
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=640123
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=640123
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esses são basicamente os mesmos encontrados na COAD/DPF, sendo, inclusive, idêntico o 

cerne do relatório conclusivo: “a adoção de planilhas ou registros sistêmicos dos eventos 

relacionados ao pagamento, acessíveis aos agentes públicos envolvidos no processo e aos 

interessados”.98 

Outra auditoria realizada em 2017, com procedimento de análise similar ao que foi 

realizado pelo TCU, foi a do Tribunal de Contas do Mato Grosso, que apontou um 

descumprimento generalizado, por seus jurisdicionados estaduais e municipais, da ordem 

cronológica de exigibilidades dos pagamentos públicos. 

Entre os 25 jurisdicionados estaduais com maiores percentuais de indícios de 

irregularidade (pagamentos fora da ordem cronológica de exigibilidades), o Gabinete de 

Assuntos Estratégicos foi o que mais se destacou, com 100% dos pagamentos alvos de 

amostragem sendo “reprovados”. No último colocado da lista, a Secretaria da Fazenda, o 

percentual foi de 87,58%. De seus 2.537 pagamentos, 2.222 apresentaram indícios de 

irregularidade.99 

Na seara municipal, o cenário não foi diferente. O primeiro colocado da lista foi o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia, com 88,66% de seus pagamentos 

com indícios de irregularidade. O último, a Câmara Municipal de Várzea Grande, atingiu 

percentual de 70,85%.100 

A conclusão do levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso foi 

de que, diante do quantitativo de pagamentos com indícios de quebra da ordem cronológica de 

exigibilidades, seus jurisdicionados não possuíam normatização e controle interno eficazes 

sobre a temática.101 

 
98 Ibidem. 
99 BRASIL. Tribunal de Contas do Mato Grosso. Relatório de Levantamento sobre a Cronologia de 

Pagamentos Públicos pelas Organizações Estaduais e Municipais. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2017, p. 12. 

Disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/documento/num/142085/ano/2017/numero_documento/161907/ano_docu

mento/2017/hash/713ece4db3673e0022e34e8cff6fdcef. Acesso em: 6 abr. 2020. 
100 BRASIL. Tribunal de Contas do Mato Grosso. Relatório de Levantamento sobre a Cronologia de 

Pagamentos Públicos pelas Organizações Estaduais e Municipais. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2017, p. 10. 

Disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/documento/num/142085/ano/2017/numero_documento/161907/ano_docu

mento/2017/hash/713ece4db3673e0022e34e8cff6fdcef. Acesso em: 6 abr. 2020. 
101 “Pelo exposto, fica demonstrada a materialidade do tema e, em razão do grande quantitativo de 

pagamentos com indícios, pode-se deduzir que os jurisdicionados não possuem normatização e 

controle interno eficazes sobre o tema, razão pela qual o TCE-MT, por meio da SIE, adotará como 

um de seus critérios para mensuração de risco de jurisdicionados e de objetos de controle os 

quantitativos, os valores e o comportamento dos indícios em espaços de tempo.” In: Ibid. 2017, p. 

13. Disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/documento/num/142085/ano/2017/numero_documento/16190

7/ano_documento/2017/hash/713ece4db3673e0022e34e8cff6fdcef. Acesso em: 06 abr. 2020. 

https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/documento/num/142085/ano/2017/numero_documento/161907/ano_documento/2017/hash/713ece4db3673e0022e34e8cff6fdcef
https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/documento/num/142085/ano/2017/numero_documento/161907/ano_documento/2017/hash/713ece4db3673e0022e34e8cff6fdcef
https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/documento/num/142085/ano/2017/numero_documento/161907/ano_documento/2017/hash/713ece4db3673e0022e34e8cff6fdcef
https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/documento/num/142085/ano/2017/numero_documento/161907/ano_documento/2017/hash/713ece4db3673e0022e34e8cff6fdcef
https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/documento/num/142085/ano/2017/numero_documento/161907/ano_documento/2017/hash/713ece4db3673e0022e34e8cff6fdcef
https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/documento/num/142085/ano/2017/numero_documento/161907/ano_documento/2017/hash/713ece4db3673e0022e34e8cff6fdcef
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Esse também foi o resultado do Relatório de Levantamento nº 001/2018, realizado 

pelo Tribunal de Contas de Goiás. Nesse, o objeto era a averiguação dos mecanismos 

adotados no âmbito estadual para o cumprimento do art. 5º da Lei nº 8.666/93. Na conclusão 

dos trabalhos, a equipe técnica constatou que o pagamento fora da ordem cronológica ocorria 

de forma generalizada.102 

Nas análises realizadas pelo Relatório de Levantamento nº 001/2018, das 85 unidades 

do Governo do estado de Goiás que serviram de amostragem, 72 apresentaram indícios de 

quebra da ordem cronológica, totalizando um percentual de 81,8% dos registros.103 

Referido estudo apontou como razão dos altos índices de irregularidade apurados a 

“ausência de regulamentação do disposto no art. 5º da Lei nº 8.666/93 e o descompasso entre 

os órgãos orçamentário e financeiro”.104 Por fim, afirmou que tal realidade proporciona “[...] 

uma gama variada de situações, como o aumento dos custos dos serviços contratados, a falta 

de transparência e credibilidade do Governo e o possível estabelecimento de privilégios na 

tentativa de acelerar determinados pagamentos”.105 

Os relatórios elaborados pelos Tribunais de Contas da União, do Distrito Federal, do 

Mato Grosso e o de Goiás sobre o cumprimento do art. 5º da Lei Geral de Licitações 

demonstram que o comando legal supracitado necessita tanto de regulamentos que 

estabeleçam diretrizes mais precisas, detalhadas, sobre os procedimentos que serão adotados, 

quanto de sistemas eletrônicos aptos ao controle e transparência da ordem cronológica dos 

pagamentos públicos. 

Percebe-se, pelos resultados das auditorias analisadas, que quanto mais bem 

detalhados e delineados são os critérios balizadores da ordem cronológica de exigibilidade 

dos pagamentos públicos mais fácil fica a exigência e o monitoramento de sua 

executoriedade.  

As auditorias realizadas pelo TCU nos órgãos federais pertencentes ao CEOFI/MP, ao 

COAD/DPF/MJ e à Secretaria/STJ, que obedecem às regras da Instrução Normativa nº 

02/2016, servem como exemplo, pois apresentaram falhas pontuais quanto ao cumprimento da 

ordem cronológica dos pagamentos públicos. Elas se resumiram, basicamente, ao despreparo 

 
102 BRASIL. Tribunal de Contas de Goiás. Manifestação Conclusiva de Auditoria 84/2018 . Tratam 

dos autos do Relatório de Levantamento nº 001/2018 . Conselheiro: Marcos Antônio Borges, 

Goiânia, 28 de fevereiro de 2018. Disponível em: 

http://www.tce.go.gov.br/ConsultaProcesso/AbraPDF?key=7128215223024313610225611418913

51212032791771971032602881931252531002861481091542981732922431802. Acesso em: 27 

abr. 2020. 
103Ibid., 2018, p.4. 
104Ibid., 2018, p.4. 
105Ibid., 2018, p.5. 
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interno (falta de pessoal e de organização documental/processual) e sistêmico (recursos 

eletrônicos de monitoramento) para a reorganização ou realocação de processos de pagamento 

que tiveram intercorrências na fase de liquidação (conformidade documental). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONSEQUÊNCIAS DA INEFETIVIDADE DOS MEIOS DE COBRANÇA  

DISPONIBILIZADOS AO PARTICULAR FRENTE À INADIMPLÊNCIA 

PÚBLICA CONTRATUAL 

 

A inadimplência pública nos contratos administrativos de compras governamentais, 

bem como nos contratos administrativos em geral, instaura na área licitatória uma 

precariedade jurídica que atinge com maior incidência o particular, pois esse não possui, 

como já visto, meios aptos para obrigar o Estado a cumprir suas obrigações financeiras em um 

prazo minimamente compatível com os termos estabelecidos em edital ou no próprio contrato. 
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Empresas que participam e ganham licitações de forma honesta, pela capacidade 

técnica, pelo produto ou serviço diferenciado que possuem, não toleram, funcionalmente, 

grandes períodos de inadimplência. Sua estabilidade operacional está diretamente ligada às 

contraprestações financeiras devidas, pois nessas estão os valores de produção, de serviços ou 

compras, bem como o lucro. 

O primeiro problema enfrentado pelo contratado que é vítima de inadimplência 

pública é o pagamento dos próprios produtos referentes à parcela a qual não foi quitada pelo 

contratante. Mesmo que o particular possua crédito junto a seus fornecedores, a situação não 

muda de figura, pois esse dificilmente ultrapassará o prazo de 60 dias de carência e ainda é, na 

maioria dos casos, vinculado ao histórico comercial e porte da empresa. 

Traçando um paralelo com o próprio funcionamento do poder público, pode-se dizer 

que, da mesma forma que a entidade contratante necessita da realização dos prognósticos de 

receita para viabilizar as despesas que assumiu durante o transcorrer do exercício financeiro, o 

contratado também precisa da realização dos prognósticos de pagamentos devidos pelo Estado 

para poder continuar exercendo sua atividade. 

A falta desses pagamentos públicos nos contratos administrativos deixa o particular 

financeiramente subjugado, dependente de operações comerciais externas, estranhas ao 

contrato, que possam substituir a diminuição de seu capital de giro, tais como empréstimos 

bancários, venda de patrimônio e antecipação de empenhos junto a bancos privados. 

Ocorre que, com a incidência de novos contratos e novos pagamentos inadimplidos, 

essas medidas externas para obtenção de capital substitutivo à falta de pagamentos públicos 

ganham uma eficácia paliativa, pois elas se tornam, também, parte do problema: o contratado, 

que “apenas” sofria para manter seus compromissos contratuais em dia, também passa a ter 

dificuldades para honrar com suas despesas de capital, que se tornam cada vez mais onerosas 

com o passar do tempo. 

Essa insegurança jurídica contratual dos pagamentos públicos ocasiona e prolifera a 

incidência de casos de corrupção. A prática ilegal mais comum, nesse ambiente, é o de tráfico 

de influência, em que um agente público ou uma pessoa a esse vinculada utiliza-se de sua 

posição privilegiada dentro da Administração Pública para facilitar pagamentos de 

determinadas empresas. Essa ajuda custa, geralmente, um percentual do valor que o 

contratado recebeu e é paga após o cumprimento do “acordo” pelo facilitador, ou seja, pela 

transferência do dinheiro. 

O tráfico de influência é um crime corriqueiro, de conhecimento generalizado entre as 

pessoas que trabalham na área de licitações e em determinados setores do poder público. A 
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lógica do tráfico de influência nos contratos administrativos é simples: ou o contratado paga 

uma “gratificação” para receber o que lhe é devido ou vai ter que acionar o Judiciário para 

reaver seu crédito. 

Uma investigação realizada pelo Ministério Público Federal (MPF) na Secretaria de 

Saúde do Governo do Amazonas, denominada operação Maus Caminhos, descortinou um 

esquema de corrupção que envolvia justamente o tráfico de influência. 

Segundo o MPF, Murad Abdel Aziz, irmão do governador do Amazonas, exercia 

influência indevida na administração pública estadual para que determinadas empresas 

recebessem vantagens nas dispensas de licitação e na agilização dos pagamentos públicos, de 

modo que os valores previamente pactuados fossem a ele repassados a título de propina. A 

seguir o resumo dos fatos: 

 

Em uma das ações, na qual acusa esses dois advogados e empresários – entre eles 

Murad Abdel Aziz, irmão do ex-governador do Amazonas Omar Aziz – de 

integrarem uma organização criminosa, o MPF sustenta que os cinco denunciados, 

estruturalmente ordenados e com divisão de tarefas, obtiveram direta e indiretamente 

vantagens econômicas, mediante a prática, principalmente, de crimes de peculato e 

de tráfico de influência. 

Murad Aziz também é alvo de ação por tráfico de influência, ao lado de Mouhamad 

e Priscila Marcolino. De acordo com o MPF, ele se utilizava do prestígio político do 

irmão para exercer influência indevida na administração pública estadual, recebendo 

vantagens de empresários para obter contratos por meio de dispensas indevidas ou 

de fraudes em licitação e agilizar pagamentos pelo estado, especialmente junto a 

Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), de modo que os valores combinados 

pudessem ser repassados a ele a título de propina.106 
 

O superfaturamento em várias dispensas de licitação realizadas pela Secretaria de 

Saúde do estado do Amazonas estava intrinsecamente ligado à obtenção de uma margem 

financeira que fosse compatível com o lucro final desejado pela empresa e com os 

pagamentos de propina exigidos pelos facilitadores dos respectivos pagamentos públicos.107 

Sobre essa questão de superfaturamento ou mesmo da prática de preços acima do 

estimado pelo mercado, o senso comum costuma afirmar que o licitante “embute” em seu 

valor de venda o fator inadimplência pública. Essa afirmação não representa, de forma 

 
106 BRASIL. Ministério Público Federal. Grandes casos: operação maus caminhos. Disponível em: 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/operacao-maus-caminhos/entenda-o-caso. Acesso em: 14 

abr. 2020. 
107 “Quebras de sigilo telefônico, bancário e fiscal mostraram que, de 2012 até setembro de 2016, 

Mouhamad passou a entregar R$ 40 mil mensais a Murad Aziz, sempre após o pagamento de 

contratos de suas empresas pelo estado, repartindo o lucro com o “primo”, como se chamavam 

mutuamente nas dezenas de conversas interceptadas.” In: BRASIL. Ministério Público Federal. 

Grandes casos: operação maus caminhos. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/grandes-

casos/operacao-maus-caminhos/entenda-o-caso. Acesso em: 14 abr. 2020. 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/operacao-maus-caminhos/entenda-o-caso
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fidedigna, a realidade. Nenhum licitante consegue embutir em seu preço a falta do próprio 

pagamento. 

O que ocorre é que em licitações provenientes de órgãos públicos conhecidos por 

“bons pagadores” há um maior número de licitantes interessados em assinar contrato, o que 

gera uma disputa licitatória mais acirrada e um preço mais baixo. 

Por outro lado, órgãos públicos que são conhecidamente “maus pagadores” atraem um 

menor número de licitantes interessados, o que deixa a disputa licitatória menos acirrada e o 

preço mais alto. São nesses órgãos maus pagadores que surgem, com maior frequência, as 

oportunidades para o tráfico de influência. Os contratados são compelidos a irem tratar do 

assunto, da falta de pagamento, na própria sede do contratante, em tratativas que são 

realizadas com diversos agentes públicos, provocando situações que promovem o 

aparecimento do “facilitador”. 

Há também uma grande incidência de sobrepreços, ou mesmo superfaturamentos, em 

procedimentos licitatórios que foram maculados por falhas durante a elaboração de suas 

respectivas fases internas, em especial no que se refere às exigências habilitatórias, aos preços 

de referência admitidos pelo órgão contratante108 e à transparência pública, que é requisito 

indispensável à disputa ou concorrência nos certames. O Inquérito Policial nº 0000775-

16.2017.827.27.10, realizado pela Promotoria de Justiça de Augustinópolis-Tocantins, retrata 

justamente essa problemática: 

 
No inquérito policial nº 0000775-16.2017.827.27.10 o oficial de diligências da 

Promotoria de Justiça de Augustinópolis realizou a prisão em flagrante do pregoeiro 

que negava acesso às informações concernentes aos procedimentos licitatórios, a par 

de determinação expressa no art.8º, §1º, inciso IV, da Lei 12.527/2011, não foram 

disponibilizadas nos portais da transparência, o que dificultou ou mesmo 

impossibilitou a concorrência nos certames. 

Os empecilhos e a negativa em oportunizar os editais de licitação aos diversos 

interessados e até mesmo mediante a solicitação pessoal de oficial do Ministério 

Público demonstra o intuito de dar continuidade a uma administração pública 

paternalista de prevalência do interesse privado e pessoal em detrimento do 

público.109 

 

 
108 “Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição 

interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de 

que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, 

bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: [...] X - 

o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de 

preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de 

variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 

48.” In: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 16 abr. 2020 . 
109 AZAMBUJA, Edson; BALLAN JÚNIOR, Octahydes; SILVA, Vinícius de Oliveira e (coords.). Combate à 

corrupção na visão do Ministério Público. São Paulo: JH Mizuno, 2018, p. 193. 
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No caso, o pregoeiro da prefeitura de Augustinópolis se recusava a fornecer a 

terceiros, e ao próprio Ministério Público, as informações pertinentes aos procedimentos 

licitatórios por ele realizados. Essa resistência do pregoeiro em cumprir com a transparência 

pública dos certames licitatórios que estavam sob sua competência, conduta que motivou sua 

prisão, é um dos maiores empecilhos à economicidade dos pactos financeiros firmados por 

contratos administrativos, pois inviabiliza a competitividade e a igualdade de condições a 

todos os potenciais concorrentes. 

Pelo conjunto de circunstâncias necessário ao “sucesso” da prática de 

superfaturamento de preços, esse se mostra mais próximo, por nexo de causalidade, a falhas 

na condução do procedimento licitatório (fases interna e externa), à falta de transparência 

pública, à corrupção e ao tráfico de influência do que a uma suposta e recorrente atuação 

conjunta de licitantes que, por medo da inadimplência pública, praticaram preços abusivos. 

A manipulação da inadimplência pública por tráfico de influência já é tão antiga e 

conhecida que até livros de contabilidade governamental tratam da temática: 

 
Liberar pagamentos de fornecedores tem sido também uma fonte de corrupção. Para 

ter uma fatura aprovada e recomendada para pagamento imediato, alguns 

funcionários desonestos costumam procrastinar os acertos. Ou seja: vai sendo 

minada a resistência do fornecedor com atrasos até o momento em que é sugerido “o 

uso da influência” à custa de um percentual sobre o valor a receber ou de um 

favorecimento. Para não ter maior prejuízo com o bloqueio do dinheiro, o 

fornecedor acaba cedendo e assim consumado fica o ato desonesto.110 

 

A alta percepção desses esquemas ilícitos é determinante “[...] para o enfraquecimento 

da confiança nas instituições, que, por sua vez, realimenta círculos viciosos estabelecidos 

através da desconfiança e descrença social”.111 

Os contratados, ao desconfiarem uns dos outros e da própria Administração Pública, 

tendem a procurar, a seu próprio modo, meios que possam satisfazer seus interesses. Esperar 

pela justiça e adotar uma postura ética significa, nesse diapasão, estar disposto a ter grandes 

prejuízos e ainda observar outros personagens em situação semelhante, mas que seguiram 

caminho inverso, obterem vantagens indevidas. Aqui, entra em cena, com suas devidas 

adaptações, a figura do “homem medíocre” na vida e na Administração Pública: 

 
Há épocas em que o equilíbrio social se rompe a seu favor. O ambiente se torna 

refratário a todo anseio de perfeição; os ideais se esgotam e a dignidade se ausenta; 

os indivíduos acomodados têm, então, sua primavera florida. Os Estados se 

 
110 LOPES DE SÁ, Antônio; HOOG, Wilson Alberto Zappa. 3. ed. Corrupção, fraude e contabilidade. 

Curitiba: Juruá, 2010, p. 173. 
111 BRASIL. Instituto Não Aceito Corrupção. 48 visões sobre a corrupção. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 

30. 
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convertem em mediocracias; a falta de aspirações, que mantenham alto o nível de 

moral e de cultura, aprofunda incansavelmente o lamaçal. Embora isolados não 

merecem atenção; em conjunto, formam um regime, representam um sistema 

especial de interesses inarredáveis. Subvertem os critérios dos valores morais, 

falseando nomes, desvirtuando conceitos: é lirismo a justiça; a sinceridade é tolice; a 

admiração, uma imprudência; a paixão ingenuidade; e a virtude uma estupidez.112 

 

Para que seja evitado o surgimento de vícios de legalidade nas ações e omissões do 

administrador público, principalmente quando da produção de atos contratuais que agridem os 

direitos do contratado, é necessário que os limites à discricionariedade sejam respeitados. A 

adoção de leis adequadas à realidade local, e que sejam juridicamente acessíveis aos cidadãos, 

é um dos caminhos nos quais, em um Estado Democrático de Direito, se desenvolve uma 

sociedade mais apta à ética social solidária e à meritocracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 SUGESTÕES VOLTADAS À MITIGAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PÚBLICA NOS  

CONTRATOS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 

 

A cobrança judicial de dívida contratual proveniente de pessoa jurídica de direito 

público interno dura, em média, somando-se o tempo do processo nas fases de conhecimento 

e execução, cerca de 10 (dez) anos. Já o impacto da inadimplência pública na capacidade 

operacional e financeira do contratado tem efeito imediato. A falta de pagamento de prestação 

 
112 SENNA, Gustavo apud INGERINOS, José. Combate à má governança e à corrupção. Belo Horizonte: 

Editora D’Plácido, 2019, p. 165. 
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obrigacional devidamente realizada pelo particular representa a indisponibilidade dos valores 

que foram dispendidos em produtos, impostos, fretes e demais custos necessários à execução 

contratual. A depender do grau de solvência da empresa-alvo de inadimplência pública, pode 

ocasionar a falência do negócio. 

 O cumprimento simultâneo, pelo contratado, de vários contratos administrativos está 

intrinsicamente ligado à liquidez financeira obtida pela realização dos prognósticos de valores 

recebíveis provenientes de vendas já devidamente efetuadas. A indisponibilidade prolongada 

de pagamentos públicos diminui a capacidade de compra do particular, em conjuntura que 

dificulta ou mesmo impede, em muitos casos, a correta execução de outros contratos 

administrativos. A inexecução ou a execução tardia de outros contratos firmados com o poder 

público acarreta, por sua vez, a incidência de penalidades administrativas, como as multas 

moratórias e compensatórias, além das possibilidades de suspensão ou impedimento de licitar.  

Diante de tais circunstâncias práticas, a cobrança judicial, como método de combate à 

inadimplência pública, mostra-se pouco efetiva, pois não é um meio apto a recuperar, em 

curto período, valores devidos pela Administração Pública em contratos administrativos. 

Embora haja certa simplicidade no diagnóstico desse problema, a obtenção de alternativas 

jurídicas capazes de relativizar o tempo de duração processual ou a própria sistemática de 

cobrança desses créditos no Judiciário exige um estudo à parte, multidisciplinar, pois as 

dívidas públicas envolvem delimitações constitucionais, administrativas e processuais.113 

O presente trabalho não comporta tal abrangência. A análise referente à efetividade da 

ação judicial para cobrança de dívidas públicas contratuais se presta a reforçar a necessidade 

de soluções alternativas, pois o Judiciário continua sendo, na prática, o único meio 

juridicamente viável (seguro) ao particular que foi alvo de inadimplência governamental. 

Dentre essas soluções alternativas, especialmente voltadas à área licitatória, destaca-se 

a ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos públicos, que, embora já prevista na 

redação original da Lei nº 8666/93, ainda se encontra em estágio inicial de implementação 

pelo Estado, conforme já comentado em tópicos anteriores. 
 

113 “A dívida pública, poucos notam, é uma questão extremamente relevante sob o ponto de vista federativo. 
Não é fácil conciliar a autonomia federativa dos entes subnacionais com a plena gestão da respectiva dívida, ao 
mesmo tempo em que é preciso manter um rígido controle do endividamento e evitar descontrole das contas. 
[...] A interdisciplinaridade e a complexidade dos desafios à frente tornam o Direito Financeiro uma das áreas 
mais instigantes para a pesquisa jurídica. Se o Direito busca a concretização da Justiça, dos direitos 
fundamentais e, de modo geral, do cumprimento do pacto estabelecido na Constituição da República, é preciso 
navegar pelos mares dos números e da contabilidade para que consigamos elaborar e aplicar as normas que 
terão reflexo na vida de cada um de nós.” 
CONTI, José Maurício. Devo, não nego: o Direito Financeiro e o dilema da dívida pública. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2017-out-17/contas-vista-devo-nao-nego-direito-financeiro-dilema-divida-publica. 
Acesso em: 21.09.2020. 

https://www.conjur.com.br/2017-out-17/contas-vista-devo-nao-nego-direito-financeiro-dilema-divida-publica
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Também se mostra interessante uma abordagem sobre a existência de sistemas 

eletrônicos de compras governamentais mais avançados no tocante ao controle orçamentário e 

financeiros das unidades administrativas contratantes. 

 

5.1 UNIFORMIZAÇÃO DAS REGRAS REFERENTES À ORDEM CRONOLÓGICA DE 

EXIGIBILIDADES DOS PAGAMENTOS PÚBLICOS: A IMPLEMENTAÇÃO DAS 

MELHORES PRÁTICAS REGULATÓRIAS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 8666/93 POR 

MODELO DE REGULAMENTO OU POR LEI NACIONAL 

 

A percepção, pelos Tribunais de Contas Estaduais, da falta de observância e regulação 

da ordem cronológica dos pagamentos públicos resultou na elaboração da Resolução 

ATRICON nº 08/2014, documento destinado a estabelecer diretrizes gerais para viabilização 

do controle externo da executoriedade do artigo 5º da Lei Geral de Licitações pela 

Administração Pública. 

A mencionada resolução diligenciou no sentido de parametrizar regras gerais à 

operacionalização da ordem cronológica de exigibilidades dos pagamentos públicos, mas, 

como já comentado em momento anterior, alguns estados e municípios estão adotando 

regramentos próprios, alheios às recomendações de auditorias e estudos já realizados pelas 

Cortes de Contas. 

Entre os vários diplomas normativos que têm sido elaborados, nos níveis Federal, 

Estadual e Municipal, para suprir as omissões legislativas do artigo 5º da Lei Geral de 

Licitações, a IN nº 02/2016, de nível federal, tem se destacado, por tratar a temática de forma 

mais objetiva e eficiente, trazendo consigo a definição do momento em que se torna exigível o 

direito (ateste público da entrega do bem), a divisão da ordem de pagamentos por 

modalidades contratuais e por fontes de recursos vinculadas e não vinculadas. 

O texto da IN nº 02/2016 é singular para o avanço da ordem cronológica dos 

pagamentos públicos, pois ele pavimenta um caminho legal que estava obstruído há mais de 

26 anos, ou seja, desde a publicação da Lei nº 8666/93. Seu texto poderia ser o modelo a ser 

seguido por todos os entes federativos, pois atende às recomendações da Resolução 

ATRICON nº 08/2014 e mitiga os problemas encontrados pelos relatórios de auditorias já 

realizados pelos Tribunais de Contas sobre o cumprimento, pelo poder público, do artigo 5º 

da Lei Geral de Licitações. 

Entretanto, estados e municípios não estão sob o julgo da IN nº 02/2016. Conforme já 

demonstrado pelos exemplos dos decretos do município do Rio de Janeiro e dos estados de 
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Roraima e de Goiás, a ordem cronológica de pagamentos públicos prevista na Lei Geral de 

Licitações tem se mostrado suscetível a severas inconsistências regulatórias. 

Dessa forma, como meio alternativo à adoção da IN nº 02/2016 como modelo de 

regulamento a ser adotado, importante trazer para o presente debate a possibilidade de 

parametrização dos critérios de exigibilidade e executoriedade da ordem cronológica dos 

pagamentos públicos por meio de lei nacional114. De início, importante ressaltar que o texto 

legislativo destinado a ser a nova Lei Geral de Licitações, o Projeto de Lei nº 4.253/2020 (PL 

nº 4.253/20), que já está em fase final de tramitação115, não apresenta, em sua atual versão116, 

as melhores práticas regulatórias do artigo 5º da Lei nº 8666/93. 

O artigo da ordem cronológica de pagamentos previsto no PL nº 4.253/2020 (art. 140) 

difere do texto da Instrução Normativa nº 02/2016 em dois pontos fundamentais: mantém a 

cronologia dos pagamentos públicos por meio do termo balizador “fonte diferenciada de 

recursos”117 em seu caput, sem especificar ou diferenciar os pagamentos oriundos de fontes 

 
114 “Apesar da divisão espacial do Poder, pressuposto essencial à descentralização política, não há qualquer 

disposição hierárquica entre os entes federados, apenas uma esfera de abrangência (competência) do Poder 

auferida pela Constituição, e, por conseguinte, de validade normativa territorial limitada. Assim se depreende 

que o único que detém a soberania sobre todo o território brasileiro é a República Federativa do Brasil, 

consequentemente, sua Constituição é a única e exclusiva detentora da supremacia no ordenamento jurídico, a 

única com posição hierárquica superior; já os entes políticos são autônomos, portanto, seus poderes estão 

reservados pela Carta Suprema, assim como suas competências. Neste ínterim, à União reserva-se, num 

primeiro nível, a competência em produzir Leis Nacionais, válidas em todo território, com as limitações 

constitucionais; e num segundo nível, de produzir Leis Federais, locais, como os demais entes políticos 

autônomos (Estados-membros, Distrito Federal e Municípios).” 

   BENEDET, Renata. Lei Nacional e Lei Federal: a Repartição de Competências na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/download/439/381. Acesso em: 10.09.2020. 
115 “Em sessão remota nesta quinta-feira (10.12.2020), o Plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei nº 

4.253/2020, que cria um novo marco legal para substituir a Lei das Licitações (Lei 8.666/1993), a Lei do 

Pregão (Lei 10.520/2002) e o Regime Diferenciado de Contratações (RDC - Lei 12.462/11), além de agregar 

temas relacionados. O texto, relatado pelo senador Antonio Anastasia (PSD-MG), vai agora à sanção do 

presidente da República.” 

    In:BRASIL. Senado Federal. Senado aprova nova Lei de Licitações. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/12/10/senado-aprova-nova-lei-de-licitacoes. Acesso em: 

15.12.2020. 
116 O Projeto de Lei nº 4.253/2020 substituiu o Projeto de Lei nº 1.292/1995, texto legislativo que, por sua vez, já 

tinha substituído outro projeto de lei também destinado a ser a nova Lei Geral de Licitações (PL nº 

6.814/2017). Ou seja, o PL nº 4.253/2020 é o resultado de uma compilação e acomodação jurídica de projetos 

de lei que foram elaborados, substituídos e diversamente emendados durante o transcorrer dos últimos 25 

(vinte e cinco) anos. Entretanto, sua versão final, já aprovada pelo Senado, manteve a cronologia dos 

pagamentos públicos sob o crivo do misto-indefinido termo orçamentário “fonte diferenciada de recursos” 

(artigo 140, caput), tal como consta na atual Lei Geral de Licitações, de 21 de junho de 1993. 

   In: BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei n° 4.253, de 2020 (Substitutivo da Câmara dos Deputados ao 

Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2013). Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/145636. Acesso em: 15.12.20. 
117 “Art. 140. No dever de pagamento pela Administração será observada a ordem cronológica para 

cada fonte diferenciada de recursos, subdividida pelas seguintes categorias de contratos : I - 

fornecimento de bens; II - locações; III - prestação de serviços; IV - realização de obras.” In: 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 4.253, de 2020. p. 152. Disponível 

https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/download/439/381
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vinculadas e não vinculadas, e não define, de forma clara, o momento da exigibilidade do 

crédito.118 

A futura “nova lei geral de licitações” já traz em seu artigo 140 a subdivisão por 

categorias de contratos, não sendo recomendável a manutenção em seu caput da expressão 

“para cada fonte diferenciada de recursos”. Conforme já comentado, as rubricas orçamentárias 

mudam, bem como as fontes de recursos, fazendo desse um mecanismo instável para controle 

da ordem cronológica de pagamentos públicos. 

O alinhamento da ordem cronológica de pagamentos por categorias de contratos que 

pertençam, de um lado, a receitas vinculadas, e, de outro, a receitas não vinculadas 

corresponderia a uma classificação mais completa do ponto de vista orçamentário e 

financeiro, pois separaria os gastos públicos afeitos a discricionariedade alocativa de recursos 

dos que não possuem discricionariedade alocativa, ou seja, são vinculados a determinado fim. 

A incidência ou mesmo a permissividade de inconsistências regulatórias de tais diretrizes 

dificulta a cobrança do mencionado artigo pelos órgãos públicos de controle externo e pelo 

particular, que, ao disputar procedimentos licitatórios de diversos entes federativos, enfrentará 

uma discrepância normativa relativa à aplicabilidade do artigo em comento. 

Quanto ao problema da definição do momento em que se passa a ser exigível o crédito 

pelo particular, se pela entrega do bem ou pela liquidação, a escolha do início do prazo após a 

liquidação não demonstra ser a melhor opção, pois ela não necessariamente coincide com a 

data da prestação obrigacional realizada pelo particular, fato que macula previsões 

constitucionais (art. 37, inciso XXI)  e infraconstitucionais (art. 55, inciso III, da Lei nº 

8666/93) sobre a regra do equilíbrio financeiro contratual. 

Por tudo que já foi até aqui analisado e tendo a Instrução Normativa nº 02/2016 como 

um parâmetro de qualidade regulatória frente aos problemas revelados por auditorias 

realizadas pelos Tribunais de Contas, assim como pelos possíveis benefícios oriundos de uma 

uniformização nacional das regras referentes aos critérios de exigibilidade da ordem 

 
em:https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=8023994&ts=1608302773352&disposition=inline. Acesso em: 20 dez. 2020. 
118 “Art. 140. [...] § 4º. Após decorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado da emissão da 

nota fiscal, em razão do atraso, haverá, conforme o caso, atualização do débito vencido pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou pelo Índice Nacional de 

Custo da Construção (INCC), ou por índice que viera substituí -los, e incidirão juros de mora de 

0,2% (dois décimos por cento) ao mês.”  

    In: BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 4.253, de 2020, p. 152-154. Disponível 

em:https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=8023994&ts=1608302773352&disposi
tion=inline. Acesso em: 20 dez. 2020. 
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cronológica dos pagamentos públicos119, seja para fins de modelo de regulamento a ser 

adotado por estados e municípios, ou para estipulação de regramentos gerais por lei nacional, 

tem-se a seguir algumas diretrizes normativas que este estudo considera como indispensáveis 

à efetivação do direito insculpido no artigo 5º da Lei nº 8666/93: 

1. Divisão da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos públicos por 

categorias contratuais (obras, serviços, locações e fornecimento de bens) e por fonte 

de recursos vinculada e não vinculada. Nesse formato, seria excluído como critério 

principal da cronologia dos pagamentos públicos o termo balizador “fonte 

diferenciada de recursos”, que consta no caput do artigo 5º da Lei nº 8666/93 e em 

seu dispositivo correlato no PL nº 4.253/2020 (art. 140). 

2. Contagem do prazo de exigibilidade dos pagamentos públicos a partir da entrega da 

nota fiscal ou fatura a unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. 

Aqui, o objetivo seria afastar a possibilidade de inércia administrativa quanto ao 

início da fase de liquidação de despesa. 

3. Estabelecimento de critérios mais objetivos quanto às exceções legais para a quebra 

da ordem cronológica dos pagamentos públicos. A fundamentação de um ato 

administrativo excepcional, que excede os limites de uma regra geral legalmente 

imposta, deve ser lastreado por circunstâncias que evidenciam a necessidade de sua 

adoção. A criação de novas listas de credores, por exemplo os que têm seus créditos 

inscritos em “restos a pagar”, ou de exceções intrínsecas à finalidade de uma 

compra (“materiais para saúde, educação”) não se configuram como eventos 

circunstanciais, mas ordinários à atividade estatal. 

4. Disponibilização mensal, ou em tempo real, das informações pertinentes à 

cronologia dos pagamentos (execução orçamentária e financeira contratual) das 

unidades administrativas contratantes, em seção específica de acesso à informação 

em seus respectivos sítios na Internet, bem como as justificativas que fundamentam 

eventuais alterações dessa ordem. 

5.  Ratificação em norma do conteúdo apreendido pela redação do artigo 5º da Lei nº 

8666/93 (proteger o direito de preferência de recebimento àqueles que já 

 
119 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] XXVII - normas gerais de licitação e 

contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas 

públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; [...] Parágrafo único. Lei 

complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas 

neste artigo.” In: Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 abr. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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cumpriram com suas obrigações), que suscita a necessidade de uma observância da 

ordem cronológica de exigibilidades dos pagamentos públicos não restritiva ao 

exercício financeiro em que foi realizada a despesa, mas também aos exercícios 

anteriores. 

Sobre os regramentos anteriormente elencados, é oportuno reforçar, como desfecho 

temático, a importância dos tópicos referentes à transparência pública da ordem cronológica 

de pagamentos públicos (quarto tópico) e do alcance temporal do artigo 5º da Lei nº 8666/93 

(quinto tópico) para a implementação, observância e exigência da norma em comento, seja em 

sua versão atual ou futura. 

O quarto tópico aborda a instrumentalização da transparência pública dos atos 

administrativos pertinentes aos pagamentos contratuais. A falta de disponibilização sistêmica, 

ou em portais da transparência, das informações pertinentes aos pagamentos públicos acaba 

por inviabilizar a capacidade de terceiros interessados exigirem o cumprimento da norma, em 

realidade que arrefece a maturação jurídica do exercício desse direito por atores públicos e 

privados. 

Já o quinto tópico tem por objetivo explicitar, de forma inequívoca, que o alcance da 

norma não se restringe apenas ao exercício financeiro em que foi realizada a despesa, mas 

também aos anteriores. Apesar de não haver uma celeuma jurídica sobre esse assunto120, no 

caso de texto legal que trata de inadimplência pública é recomendável a adoção de certa 

cautela, haja vista a problemática já ocasionada pelas omissões legislativas e pela 

inconsistência regulatória do artigo 5º da Lei Geral de Licitações. 

Restringir a aplicabilidade da ordem cronológica de pagamentos às despesas realizadas 

apenas em um mesmo exercício financeiro é transformar o instituto, guardadas as devidas 

proporções, em um “novo regime especial de precatórios”. 

Cabe elucidar, em arremate, que a presente sugestão tem como objetivo facilitar, por 

meio da parametrização dos regramentos que tratam da cronologia dos pagamentos públicos, 

o controle interno (controladorias e auditorias governamentais) e externo 

 
120 “Talvez nem fosse necessário examinar o tema a propósito do exaurimento do exercício 

orçamentário. A solução afigura-se tão óbvia que nenhuma dúvida poderia gerar. No entanto, e 

diante de práticas eventualmente executadas pela Administração, torna-se relevante reafirmar 

aquilo que é juridicamente inquestionável (com a devida vênia). Trata -se de avaliar se a ordem de 

preferências continua prevalecendo após exaurido o exercício orçamentário. Iniciado um novo 

exercício, poderia questionar-se a manutenção da incidência do art. 5º da Lei nº 8666/93. Ou seja, 

os credores do exercício anterior teriam direito de preferência sobre os do exercício posterior? A 

resposta afigura-se como inquestionavelmente positiva. A situação não possui explícita previsão 

legal – mas tal deriva de que outra alternativa seria materialmente impossível.” In: JUSTEN 

FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos . 18. ed. São Paulo: 

Thomson, 2019, p. 176. 
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(contratados/particulares, TCU, TCEs, TCMs, Judiciário, Ministério Público) do artigo 5º da 

Lei nº 8666/93, em conjuntura legal mais propícia à própria implementação e observância da 

referida norma na dinâmica contratual público-privada. 

Ocorre, entretanto, que essa não é a única alternativa para se monitorar e controlar a 

execução orçamentária e financeira (pagamentos) das unidades administrativas contratantes. 

As plataformas eletrônicas de licitação, por exemplo, já possuem recursos tecnológicos que 

permitem ordenar, cronologicamente, os gastos públicos. Nesse caso, o controle orçamentário 

e financeiro não parte da observância da cronologia de exigibilidade dos pagamentos públicos 

(“fonte diferenciada de recursos”), mas de um arranjo sistêmico que, adequadamente 

regulado, possibilita o monitoramento e o combate do inadimplemento contratual durante a 

execução dos contratos administrativos. 

Os portais de compras públicas que possuem essa função de acompanhamento da 

execução contratual são plenamente capazes de auxiliar na implementação da ordem 

cronológica de exigibilidades dos pagamentos públicos. Eles podem, por exemplo, manipular, 

organizar e publicizar listas de credores em categorias contratuais e por fontes de recursos 

vinculadas e não vinculadas.  

Essa vertente de combate ao inadimplemento contratual por plataformas eletrônicas de 

licitação se mostra independente à efetividade do dispositivo legal que trata da cronologia dos 

pagamentos públicos, motivo pelo qual será abordada a seguir, de forma apartada, como uma 

segunda sugestão. 

 

5.2 O COMBATE DA INADIMPLÊNCIA PÚBLICA PELO USO DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC): O CONTROLE, PELOS PORTAIS DE 

COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

O uso da tecnologia da informação e comunicação (TIC) já é um meio bastante 

utilizado pelo Poder Público para a prevenção de desperdícios, desvios e fraudes em 

procedimentos licitatórios.121Essa nova vertente de atuação governamental tem se mostrado 

 
121 “As novas tecnologias são ferramentas poderosas de combate à corrupção e terão o papel de empoderar os 

cidadãos, mas é preciso ampliar o ativismo e a cobrança de integridade dos entes públicos e de empresas 

privadas.” In: TEIXEIRA, Maíra. Conferência Ethos 360°: O uso de novas tecnologias para o combate à 

corrupção. Disponível em: https://www.ethos.org.br/cedoc/o-uso-de-novas-tecnologias-para-o-combate-

corrupcao/. Acesso em: 21 jun. 2020. 

https://www.ethos.org.br/cedoc/o-uso-de-novas-tecnologias-para-o-combate-corrupcao/
https://www.ethos.org.br/cedoc/o-uso-de-novas-tecnologias-para-o-combate-corrupcao/
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uma área promissora no avanço da transparência, do controle e da economicidade em 

procedimentos licitatórios. 

Na seara das compras governamentais, a concentração, a manipulação e o 

gerenciamento de dados, para fins de controle e monitoramento de informações pelo Estado, 

têm sido feitos por diversas plataformas de licitação, podendo ser citados como principais 

exemplos o Comprasnet (de nível federal) e a Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo 

(BEC – SP). 

Essas plataformas de licitação foram adquirindo, ao longo dos anos, e, por meio da 

evolução tecnológica, muitas funções além do simples intermédio de negociações públicas. 

Hoje, são capazes de mapear os preços de referência de produtos e serviços, a duração média 

de procedimento licitatórios e, em alguns casos, acompanhar a fase posterior a licitação, ou 

seja, o contrato administrativo e sua execução. 

A capacidade demonstrada pelos portais de compras públicas em obter e manipular 

uma grande quantidade de dados decorre de um arranjo construído a partir da TIC, por meio 

de uma integralização de sistemas governamentais que se complementam e concentram 

informações, de forma ordenada, em um único local. 

O Governo Federal, por exemplo, possui um “[...] conjunto informatizado de 

ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades 

inerentes ao Sistema de Serviços Gerais (Siasg)”.122 A figura a seguir demonstra a estrutura 

do Siasg e seus subsistemas: 

 

Figura 5 – Estrutura do SIASG e de seus Subsistemas 

 

Fonte: Auditoria nas Bases de dados dos Sistemas Siasg/Comprasnet.
123 

 
122 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Auditoria nas Bases de dados dos Sistemas Siasg/Comprasnet. 

Disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B27BECB0AA

9. Brasília: 2012, p. 8. Acesso em: 21 jun. 2020. 
123 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Auditoria nas Bases de dados dos Sistemas Siasg/Comprasnet. 

Disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B27BECB0AA9
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B27BECB0AA9
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O portal Comprasnet, que faz parte desse conjunto informatizado, possui acesso às 

principais funcionalidades de cada subsistema, como o CATMAT/CATSER, que 

disponibiliza o catálogo de materiais e serviços do SIASG; o SICAF, sistema responsável 

pelo cadastramento e pelos dados (porte da empresa, sócios, regularidade fiscal) de 

fornecedores de materiais e serviços; e o COMUNICA, que transfere dados dos demais 

módulos entre Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e as Unidades de 

Administração de Serviços Gerais (UASG).124 

Em 15 de janeiro de 2020, foi lançada uma nova ferramenta para divulgar os dados 

referentes a todas as fases da contratação pública no âmbito da Administração Pública Federal 

Direta, Autárquica e Fundacional: o Novo Painel de Compras do Governo Federal.125 Esse 

painel de compras está integralizado ao mesmo conjunto sistêmico do qual faz parte o 

Comprasnet, e tem como função divulgar informações de licitações e contratações que são 

realizadas por órgãos federais, conforme demostra figura a seguir: 

 

  

 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B27BECB0AA

9. Brasília: 2012, pág. 08.  Acesso em: 21 jun. 2020. 
124 COMPRASNET. Sistema de comunicação do sistema integrado de administração de serviços gerais – 

COMUNICA. Disponível em: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/manuais/siasg/comunica-

1.pdf. Acesso em: 21 jun. 2020. 
125 Portal de Compras do Governo Federal. Lançamento do novo Painel de Compras. Disponível em: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/eventos/1235-lancamento-novo-painel-de-

compras. Acesso em: 13 jul. 2020. 

 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B27BECB0AA9
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B27BECB0AA9
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/manuais/siasg/comunica-1.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/manuais/siasg/comunica-1.pdf
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Figura 6 – Estruturação do Painel de Compras da Administração Pública Federal 
               – Ciclo de Vida da Contratação Pública  

 
Fonte: Painel de Compras de Governo Federal.

126 

 

Conforme se depreende da tela que foi extraída do próprio painel de compras federal, 

há uma variedade de módulos de pesquisa que são direcionados às etapas do ciclo de 

contratação pública, como os de consulta de dados de licitações, de processos de compras que 

foram homologados, das atas de registro de preços, bem como os de monitoramento de 

contratos e de despesas orçamentárias relativas às contratações públicas (execução 

financeira). 

Ocorre, entretanto, que o portal de compras federal ainda não é, de fato, uma 

ferramenta apta à intersecção comunicativa entre contratado e contratante que perfizeram 

entre si pacto contratual por meio de licitação realizada pelo próprio sistema.127 O 

 
126COMPRASNET. Painel de Compras de Governo Federal. Disponível em: 

http://paineldecompras.economia.gov.br/. Acesso em: 13 jul. 2020. 
127 O sistema do portal de compras federal está sendo atualizado pelo Ministério da Economia. Lançado em 
etapas, o Comprasnet 4.0, como é chamada essa nova versão, tem como objetivo expandir a digitalização de 
todas as etapas do processo de contratação. O novo painel de compras do Governo Federal faz parte dessa 
atualização, mas, conforme comentado, esse novo conjunto sistêmico ainda não se presta a interatividade 
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monitoramento da execução financeira contratual, que é o ponto de interesse neste subtópico, 

não é realizado em tempo real, bem como não há o controle e o combate, de forma 

personalizada, da incidência de inadimplência pública nos contratos que estão em plena 

realização. 

Ao utilizar o sistema Comprasnet, o particular consegue obter as informações 

necessárias à disputa licitatória de seu interesse, mas o fluxo bilateral dessas informações é 

escasso quando do término do procedimento que seleciona o futuro contratado. O fornecedor, 

ao logar no portal de compras federal, tem para si a disponibilização de serviços que se 

restringem, basicamente, ao procedimento licitatório.128 

Documentos como empenhos, notas de fornecimento, pagamentos, multas ou, em 

outras palavras, os dados relativos à execução do contrato administrativo ainda não se 

encontram em um nível sistêmico de interatividade que inclua o contratado. A plataforma de 

compras federal não faz a verificação do cumprimento da execução contratual pelo particular 

(ex.: nota de fornecimento atestada pelo contratante e anexada no próprio portal de compras) e 

pelo órgão público (ex.: comprovante de pagamento da nota de fornecimento que foi 

anexada). Não há, também, a disponibilização eletrônica desses mesmos documentos para fins 

de controle. 

Já a Bolsa de Compras Públicas de São Paulo (BEC-SP), que possui um 

funcionamento similar ao Comprasnet, com integralização de sistemas governamentais e 

concentração de dados em um único local (o próprio sistema de compras), avança nessa 

questão do acompanhamento contratual. 

A BEC-SP faz uso do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e 

Municípios (SIAFEM-SP), que tem como função otimizar e uniformizar a execução 

orçamentária, financeira, patrimonial e contábil de estados e municípios, e do Sistema 

Integrado de Informações Físico-Financeiras (SIAFÍSICO), que adiciona ao SIAFEM-SP os 

cadastros de materiais, serviços e de fornecedores, para criar, por meio desses sistemas, “[...] 

 
entre contratado e contratante, pois ainda se mantém como uma ferramenta voltada à transparência de 
dados. 
Ministério da Economia. Novas Regras do Pregão Eletrônico levam 1.229 municípios a aderirem ao 
Comprasnet. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/novas-
regras-do-pregao-eletronico-levam-1-229-municipios-a-aderirem-ao-comprasnet. Acesso em: 27 set. 2020. 
128 COMPRASNET. Siasg – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais. Disponível em: 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. Acesso em: 13 jul. 2020. 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
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um módulo que vincula a nota de empenho ao cadastro, ao fornecedor e aos materiais, 

descrevendo de uma forma padronizada as compras”.129 

As unidades compradoras que utilizam ou podem utilizar a BEC (órgãos públicos 

pertencentes ao estado de São Paulo, municípios paulistas, consórcios públicos 

intermunicipais e a administração indireta municipal)130 acabam por integralizar, junto ao 

sistema, a execução financeira e orçamentária relativa a cada oferta de compra (OC), 

documento pelo qual se “[...] identifica e quantifica o bem que será adquirido”131por licitação. 

A OC é uma fase interna do processo de aquisição que antecede a licitação e autoriza, na fase 

de execução contratual, a emissão do Contrato de Empenho (CT).132 

Emitido o empenho e tendo sido cumprida, devidamente, a prestação pelo particular, a 

unidade contratante deverá realizar o pagamento dentro do período previsto no instrumento 

contratual, sob pena de incorrer em penalidades previstas pela legislação que delineia a 

utilização do sistema BEC. A Resolução nº SF 48, de 1 de junho de 2017, que dispõe sobre a 

celebração de convênios de Municípios Paulistas com a mencionada plataforma de licitações, 

estabelece que: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

[...] 

a) Caso a Administração do Sistema BEC/SP seja cientificada de atraso de 

pagamento a fornecedores contratados por intermédio do Sistema BEC/SP, a 

Unidade Compradora será questionada sobre a veracidade da informação, abrindo-se 

prazo de 5 (cinco) dias para esclarecimentos e, nos casos de atraso injustificado, não 

serão liberadas as Ofertas de Compra na situação aguardando pré-liberação, quando 

se tratar de Pregão Eletrônico, e não serão agendadas as Ofertas de Compra no 

procedimento Dispensa de Licitação, até que se regularize a situação perante o(s) 

fornecedor(es) que acusaram a inadimplência do MUNICÍPIO; 

b) Em caso de reincidência confirmada no atraso de pagamento de fornecedores 

contratados por intermédio do Sistema BEC/SP, a utilização do Sistema BEC/SP 

pelo MUNICÍPIO será suspensa pelo período de 2 (dois) meses; 

c) Se após o período de suspensão, não forem regularizada(s) a(s) inadimplência(s) 

ou houver novo atraso devidamente confirmado, ocorrerá suspensão pelo período de 

4 (quatro) meses; 

 
129 FONSECA, Francisco; SANCHES, Oscar. O controle da corrupção e reforma do estado: O governo Covas – 

1995 – 2000). Lua Nova: Revista de cultura e política, n. 52, 2001, p. 114. 
130 BOLSA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO. Municípios Paulistas e outros Entes Públicos podem utilizar o 

Sistema BEC para licitar. Disponível em: 

https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Noticias/UI_Noticia.aspx?chave=&ID_NOTICIA=1262&ID_Perfil=1. 

Acesso em: 13 jul. 2020. 
131 BOLSA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO. Negociações Eletrônicas/Oferta de Compra. Disponível em: 

https://www.bec.sp.gov.br/faq_ui/UI_FAQ.aspx?chave=&PROJ_ID=10&ASSUNTO_ID=64&PERGUNTA_

ID=0. Acesso em: 13 jul. 2020. 
132 BOLSA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO. Encerramento Negociações 2018. Disponível em: 

https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Noticias/UI_Noticia.aspx?chave=&ID_NOTICIA=1150&ID_Perfil=1. 

Acesso em: 13 jul. 2020. 

https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Noticias/UI_Noticia.aspx?chave=&ID_NOTICIA=1262&ID_Perfil=1
https://www.bec.sp.gov.br/faq_ui/UI_FAQ.aspx?chave=&PROJ_ID=10&ASSUNTO_ID=64&PERGUNTA_ID=0
https://www.bec.sp.gov.br/faq_ui/UI_FAQ.aspx?chave=&PROJ_ID=10&ASSUNTO_ID=64&PERGUNTA_ID=0
https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Noticias/UI_Noticia.aspx?chave=&ID_NOTICIA=1150&ID_Perfil=1
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d) Se no período de 1 (um) ano após a ocorrência da alínea “a” o MUNICÍPIO ficar 

suspenso por mais de 6 (seis) meses, o convênio será rescindido e somente será 

possível assinar novo convênio após o prazo de 1 (hum) ano.133 

 

Conforme se observa das regras estabelecidas pela Resolução SF nº 48, é direito do 

fornecedor exigir, por meio da própria plataforma de licitações,134os pagamentos públicos que 

não foram realizados dentro do prazo estabelecido pelo contrato administrativo. A 

confirmação da falta de pagamento pela Administração do sistema BEC poderá resultar em 

proibições de OCs de pregões e dispensas provenientes da unidade administrativa devedora.  

 Caso o município reincida em nova inadimplência contratual, as punições previstas são 

de impossibilidade de uso do sistema BEC por dois, quatro e seis meses, períodos que 

guardam pertinência com a duração do ato ilegal. No caso de contumaz inadimplência pública 

da unidade contratante, a penalidade será de rescisão do convênio e impossibilidade de novo 

pacto por um ano. 

O particular que utiliza a BEC, e possui pagamentos a receber de contratos 

administrativos, pode realizar um cadastro na página da Secretaria da Fazenda de São Paulo 

para verificar a Programação de Desembolso (PD) emitida pela unidade compradora a qual 

tem interesse.135 

Como a plataforma de compras públicas do Governo de São Paulo possui uma 

legislação que também é voltada ao combate da inadimplência pública, acaba por ser natural, 

ou mesmo indispensável, a disponibilização de meios eletrônicos que permitam ao contratado 

o monitoramento da execução orçamentária e financeira do órgão contratante. Ao visitar o site 

 
133Resolução SF nº 48, de 01 de junho de 2016. Dispõe sobre a celebração de convênios com Municípios 

Paulistas visando a utilização do Sistema BEC/SP para realização de procedimento de dispensa de licitação e 

de licitação na modalidade pregão, ambos por meio eletrônico. Disponível em: 

https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Legislacao/UI_Selecao.aspx?chave=. Acesso em: 13 jul. 2020. 
134 “Prezando sempre pela ampla transparência e credibilidade, a BEC/SP tem como canais de comunicação com 

seus usuários o “Fale Conosco” em seu sitewww.bec.sp.gov.br, além de telefones e e-mails. Esses canais de 

comunicação têm permitido uma troca de informações importante entre usuários e a Secretaria, sendo de 

grande importância para o aprimoramento do sistema, levando-se em consideração as sugestões de melhoria e 

as críticas quanto às funcionalidades.” In: ALVES FERREIRA, Maria de Fátima; EVANIR PEREIRA, 

Veruska; BALLESTEROS, Amanda Silva. A contribuição da bolsa eletrônica de compras de São Paulo 

para a melhoria da gestão pública. Brasília, 2016, p. 255. Disponível em: https://www.consad.org.br/wp-

content/uploads/2016/06/Livro-Boas-praticas-de-compras-publicas-v-final-15.07.2016.pdf. Acesso em: 16 de 

julho de 2020. 
135 “Os pagamentos aos fornecedores são efetuados por meio de um documento denominado Programação de 

Desembolso – PD, emitido pela Unidade Compradora. Para consultar a PD e verificar a data prevista para o 

pagamento, os fornecedores podem solicitar o cadastramento na página da Secretaria da 

Fazenda.” www.fazenda.sp.gov.br, no menu do lado direito inferior, em Acesso Restrito, selecionando a 

opção PD Credores. In: BOLSA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO. Negociações Eletrônicas/Pagamentos. 

Disponível em: 

https://www.bec.sp.gov.br/faq_ui/UI_FAQ.aspx?chave=&PROJ_ID=10&ASSUNTO_ID=71&PERGUNTA_

ID=0. Acesso em: 13 jul. 2020. 

https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Legislacao/UI_Selecao.aspx?chave=
https://www.consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Livro-Boas-praticas-de-compras-publicas-v-final-15.07.2016.pdf
https://www.consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Livro-Boas-praticas-de-compras-publicas-v-final-15.07.2016.pdf
http://www.fazenda.sp.gov.br/
https://www.fazenda.sp.gov.br/sef/pagina/logincredor.aspx
https://www.bec.sp.gov.br/faq_ui/UI_FAQ.aspx?chave=&PROJ_ID=10&ASSUNTO_ID=71&PERGUNTA_ID=0
https://www.bec.sp.gov.br/faq_ui/UI_FAQ.aspx?chave=&PROJ_ID=10&ASSUNTO_ID=71&PERGUNTA_ID=0
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da BEC, o particular tem acesso, de forma rápida e intuitiva136, a um link (“pagamento a 

fornecedores”)137 que o direciona ao Sistema de Execução Financeira (SEF)138, onde constam 

os dados da programação de desembolso das unidades contratantes. 

Ao acessar a progamação de desembolso do contratante, o contratado pode conferir a 

situação de pagamento de seu crédito. Ao perceber a existência de irregularidades quanto à 

previsibilidade de desembolso de seu crédito ou mesmo a falta desta, o contratado poderá 

abrir uma reclamação com o departamento responsável da plataforma de licitações, que 

verificará a incidência ou não do alegado. Confirmada a reclamação, o contratante é 

notificado e deverá regularizar a situação, sob pena de não poder mais realizar outros 

procedimentos de aquisição na BEC. 

Esse arranjo sistêmico do portal de compras públicas do estado de São Paulo acaba por 

fazer do particular um importante parceiro no combate à inadimplência pública contratual. 

Serve também para aprimorar a própria plataforma de licitações, com ganhos de transparência 

e credibilidade frente aos fornecedores. 

Além dessas vantagens, a extração de dados provenientes de uma plataforma de 

licitações que monitora, de forma individualizada, a execução orçamentária e financeira das 

unidades administrativas contratantes contribui para a melhoria dos controles interno (própria 

Administração Pública) e externo (Tribunais de Contas, Ministério Público, contratados, 

cidadãos) dos gastos públicos. 

Entretanto, vários portais de compras públicas que são financiados ou geridos por 

entes federativos, como o Comprasnet, do Governo Federal, o Licitações-e, do Banco do 

Brasil, o PE-integrado, do estado de Pernambuco, entre outros, ainda estão mais voltados à 

obtenção de dados para fins públicos de manipulação e controle (regularidade fiscal de 

fornecedores; registro de preços praticados em licitações; práticas de conluio entre licitantes) 

do que para uma interação comunicativa com os usuários privados desses mesmos sistemas. 

 
136 “A implantação do Painel do Fornecedor na BEC proporciona aos fornecedores cadastrados, que pretendem 

negociar com o Estado de São Paulo, visão dos procedimentos de compras em único local, além de permitir 

melhor usabilidade e navegabilidade pelo sistema.” In: ALVES FERREIRA, Maria de Fátima; EVANIR 

PEREIRA, Veruska; BALLESTEROS, Amanda Silva. A contribuição da bolsa eletrônica de compras de 

São Paulo para a melhoria da gestão pública. Brasília, 2016, p. 260. Disponível em: 

https://www.consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Livro-Boas-praticas-de-compras-publicas-v-final-

15.07.2016.pdf. Acesso em: 16 jul. 2020. 
137BOLSA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO. Painel Eletrônico. Disponível em: 

https://www.bec.sp.gov.br/BECSP/Home/Home.aspx. Acesso em: 13 jul. 2020. 
138BRASIL. Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Sistema de Execução 

Financeira/Programação de Desembolso – Fornecedores. Disponível em: 

https://www.fazenda.sp.gov.br/sef/pagina/logincredor.aspx. Acesso em: 13 jul. 2020. 

 

https://www.consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Livro-Boas-praticas-de-compras-publicas-v-final-15.07.2016.pdf
https://www.consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Livro-Boas-praticas-de-compras-publicas-v-final-15.07.2016.pdf
https://www.bec.sp.gov.br/BECSP/Home/Home.aspx
https://www.fazenda.sp.gov.br/sef/pagina/logincredor.aspx
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O contratado ainda tem, atualmente, nas mais diversas regiões do Brasil, grande 

dificuldade em exercer seus direitos por falta de acesso a informações públicas que lhes são 

legalmente devidas, como ocorre, recorrentemente, nos casos de inadimplência pública 

contratual. Os avanços em tecnologia de conectividade de internet têm oferecido uma 

oportunidade de corrigir essa realidade e, ainda, proporcionar uma aquisição pública de bens e 

serviços mais eficiente.139 

A obtenção simultânea de informações provenientes de diferentes sistemas 

governamentais permite aos portais de compras públicas “[...] superar as dificuldades de 

transmissão de informações por meios físicos, diminuir o tempo dispendido para interligar 

órgãos públicos diversos e integralizar, por meio de redes, as mais diversas especialidades 

desenvolvidas em diferentes repartições públicas”.140 

Por esse compartilhamento de dados de diferentes fontes e a concentração de recursos 

e informações em uma mesma ferramenta (os portais de compras governamentais), até o 

controle da ordem cronológica de exigibilidades dos pagamentos públicos, tema já 

amplamente abordado neste trabalho, seria facilitado.  

 

 

  

 
139 SOARES, Laura Letsch; VICENTE, Ernesto Fernando Rodrigues. Divulgação de Compras Públicas nos 

WEBSITES das Capitais dos Estados do Brasil. EnANPAD, Rio de Janeiro, 4 a 7 de setembro de 2011, p. 2. 
140 SANCHEZ, Oscar Adolfo. Os controles internos da Administração Pública. 2005. Tese (Doutorado em 

Ciências Política) – Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 86. 
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6 CONCLUSÃO 

 

As compras públicas representam algo entre 10% e 15% do Produto Interno Bruto 

brasileiro. Esse volume colossal de recursos, que é aplicado de forma fragmentada pelas 

diversas regiões do país, tem o condão de potencializar as possibilidades de execução de 

outras políticas públicas, como, por exemplo, as que visam o desenvolvimento social e 

econômico nacional. 

Dados levantados pelo governo federal sobre as compras públicas demonstraram que, 

somente sendo considerados os entes do respectivo nível federativo, as reservas orçamentárias 

para gastos em aquisições de materiais somaram, apenas em 2017, cerca de R$ 36 bilhões de 

reais. 

Esse número evidencia a importância mercadológica das licitações cujo objeto 

contratual é voltado à aquisição de bens e produtos para o setor público. Elas são capazes de 

promover o nascimento e o crescimento de várias empresas, bem como a geração de 

empregos e o desenvolvimento econômico das regiões em que respectivas sociedades 

empresariais são sediadas. 

Mas esse desenvolvimento empresarial junto às compras governamentais tem sido 

prejudicado pela incidência de algumas circunstâncias legais que trazem insegurança ao 

particular quando do firmamento contratual com a Administração Pública. Entre essas, 

destaca-se a inefetividade dos meios de combate a inadimplência pública. 

Não há, até a presente data, nenhum meio legal disponível ao particular que consiga 

mitigar a incidência e a persistência da falta de pagamentos públicos nos contratos 

administrativos. A Administração Pública possui uma série de prerrogativas contratuais e 

processuais que, embora sejam destinadas à proteção do interesse coletivo, acabam por deixar 

o contratado em situações juridicamente precárias. 

Nas prerrogativas públicas contratuais, o regime jurídico dos contratos administrativos 

da Lei nº 8666/93 concede à Administração Pública amplos poderes de atuação, que podem se 

expressar de forma imperativa, por meio de cláusulas executórias e expropriatórias (alterações 

contratuais unilaterais realizadas pelo ente governamental), e por cláusulas consensuais, em 

que há a necessidade de um acordo de vontades. 

O contratado, ao firmar vínculo contratual com a Administração Pública, acaba 

assumindo riscos políticos que são decorrentes da incidência dos privilégios legais que o 

Estado detém para a condução de contratos administrativos e, também, de um protecionismo 

judicial quanto à forma de execução das dívidas públicas. 
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A cobrança dos valores devidos pela unidade governamental contratante não pode ser 

viabilizada por penhora, sequestro da quantia devida ou qualquer outra medida expropriatória. 

As entidades administrativas que possuem regime jurídico de direito público, como a União, 

os Estados e os Municípios, detêm prerrogativas processuais como a indisponibilidade e 

impenhorabilidade de seus bens, protecionismos destinados a tutelar a primazia do bem 

comum ou, em outras palavras, o interesse público. 

Nesses casos, ao contratado alvo de inadimplência pública, resta apenas esperar por 

sentença judicial que reconheça, de forma definitiva, seu crédito, e o cumprimento, pela 

entidade pública contratante, da sistemática de precatórios prevista no artigo 100 da 

Constituição Federal. 

Ocorre que uma ação judicial de execução contra a Fazenda Pública demora, em 

média, quase dez anos para ter um desfecho, conforme demonstram alguns estudos realizados 

pelo Conselho Nacional de Justiça. É comum o Estado, enquanto polo passivo de ações de 

cobrança, protelar, por meio dos mais variados recursos, o andamento da lide processual. 

Após a obtenção de sentença judicial constitutiva de crédito, muitos anos depois do 

ingresso da ação, é firmada a obrigação orçamentária e financeira de pagamento pela entidade 

pública contratante, que deverá ser ordenada pela sistemática de precatórios. 

Ou seja, a legislação que circunda os pagamentos desses débitos públicos faz do tempo 

do processo de cobrança uma incógnita. Esse depende da celeridade na análise do conflito 

contratual pelo tribunal competente e, também, do nível de cumprimento de precatórios pelo 

ente federativo contratante. 

A inefetividade da ação de cobrança judicial para recuperar valores devidos pelo Poder 

Público em contratos administrativos induz o contratado à busca de alternativas jurídicas para 

seu ressarcimento financeiro. É nesse momento que aparece, de forma tímida, a ordem 

cronológica de exigibilidades dos pagamentos públicos insculpida no caput do artigo 5º da 

Lei nº 8666/93. 

A ordem cronológica de pagamentos é uma previsão normativa com mais de 26 anos 

de existência. Ainda apresenta, quase três décadas depois de sua publicação, uma 

exequibilidade precária, com falta de regulamentação em vários estados e municípios. 

Os órgãos de controle externo, conscientes da falta de observância pública da ordem 

cronológica dos pagamentos, criaram, no IV Encontro Nacional de Tribunais de Contas, 

realizado em 2014, a Resolução ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de 

Contas do Brasil) nº 08/2014, que estabeleceu tratativas para a uniformização dos 
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procedimentos à implementação do controle das Cortes de Contas sobre a ordem cronológica 

da Lei nº 8666/93. 

Entre os principais tópicos abordados pela resolução, estavam: a necessidade de 

uniformização nacional dos critérios que seriam adotados para a ordem de pagamentos 

públicos por fonte diferenciada de recursos; a exigibilidade de que os documentos pertinentes 

aos contratos administrativos, bem como de seus respectivos pagamentos, fossem 

disponibilizados em portais de transparência das unidades administrativas contratantes; e a 

definição do momento em que se começaria a contagem do prazo para a ordem cronológica, 

se pela data de entrega da prestação obrigacional pelo particular ou se pela data de liquidação 

da mesma obrigação pelo contratante. 

Apesar do movimento regulatório orquestrado em 2014, alguns relatórios elaborados 

em 2016, 2017 e 2018 por diversos Tribunais de Contas do Brasil demonstraram que o artigo 

5º da Lei Geral de Licitações não possui, ainda, consistência jurídica, estrutural e sistêmica 

nos órgãos públicos que foram auditados. Não há a unicidade de regulamentação sobre a 

temática (cada estado, município, pode fazer a sua), de entendimento jurídico (não se sabe, 

em muitos casos, o momento da exigibilidade do direito e como se dá o controle por fonte de 

recursos), e faltam aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais sistemas eletrônicos 

adequados ao cumprimento na norma. 

Essa pouca efetividade dos meios legais de cobrança (ação judicial e ordem 

cronológica) tem deixado o particular financeiramente subjugado a pressões internas (dívidas 

bancárias, operacionais) e externas (contratuais, fiscais), situações que o tornam um excelente 

alvo para determinados procedimentos que, a margem da lei, prometem “solucionar” a 

inadimplência pública, como é o caso da corrupção por tráfico de influência. 

Diante desses prognósticos de análise, este trabalho procurou desenvolver duas 

propostas direcionadas à mitigação da inadimplência pública. A primeira seria a 

implementação normativa das melhores práticas regulatórias encontradas pelo estudo quanto à 

operacionalização da ordem cronológica de exigibilidades dos pagamentos públicos. Tendo a 

Instrução Normativa nº 02/2016 como fonte de inspiração, foi feita uma seleção de diretrizes 

normativas que este estudo considera como indispensáveis à executoriedade do artigo 5º da 

Lei nº 8666/93. 

A instrução normativa federal atende às recomendações da Resolução ATRICON nº 

08/2014 e mitiga os problemas encontrados pelos relatórios de auditorias já realizados pelos 

Tribunais de Contas Estaduais sobre o cumprimento, pelo poder público, do artigo 5º da Lei 

Geral de Licitações, pois define o momento em que se torna exigível o direito (ateste público 
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da entrega do bem), a divisão da ordem de pagamentos por modalidades contratuais e por 

fontes de recursos vinculadas e não vinculadas. 

Além desses dispositivos normativos, este trabalho acresceu às recomendações de 

futura redação que venha a tratar da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos 

públicos – seja por meio de regulamentos estaduais e municipais ou por lei nacional – a 

necessidade de regras voltadas à instrumentalização da transparência dos atos administrativos 

pertinentes aos pagamentos contratuais, bem como a explicitação legal de que a ordem de 

exigibilidade desses pagamentos é extensível aos exercícios anteriores ao qual foi realizada a 

despesa. 

A segunda sugestão elaborada por este trabalho para a mitigação da inadimplência 

pública contratual seria o uso, pelos portais de compras governamentais, da tecnologia da 

informação e comunicação (TIC) como um meio de controle da execução orçamentária e 

financeira das unidades administrativas contratantes. 

Os avanços em tecnologia de conectividade têm permitido a manipulação e o 

gerenciamento de uma grande quantidade de dados públicos e privados por portais de 

compras governamentais. Essa capacidade operacional que certas plataformas de licitações 

atualmente demonstram, como o Comprasnet (portal de compras federal) e a Bolsa Eletrônica 

de Compras de São Paulo (BEC-SP), decorre de um arranjo construído a partir da TIC, que 

permite a integralização, complementação e concentração, em um mesmo local, de 

informações provenientes de diferentes sistemas governamentais. 

Esses portais de compras públicas já são capazes de mapear a duração dos 

procedimentos licitatórios, catalogar a média de preços praticados em aquisições de produtos, 

verificar informações de fornecedores (sócios, porte da empresa, punições) e, em alguns 

casos, acompanhar, em tempo real, a execução orçamentária e financeira dos contratos 

administrativos. 

A Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo é um desses portais que acompanham a 

execução orçamentária e financeira contratual. As unidades administrativas que utilizam ou 

podem utilizar a BEC integralizam, no arranjo sistêmico da referida plataforma, a execução 

orçamentária e financeira relativa a cada licitação que por elas será realizada. Esse 

procedimento cria um módulo que vincula as informações financeiras prestadas pelo 

contratante aos produtos cadastrados, ao fornecedor e aos empenhos porventura solicitados. 

É um módulo que possibilita o monitoramento da execução contratual realizada pelo 

contratado e pela unidade administrativa contratante. Além disso, a legislação que trata da 

BEC possui regramentos que punem o contratante que incide em inadimplência contratual 
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(suspensão e descredenciamento do sistema). Para facilitar esse controle, ao particular é 

disponibilizada a Programação de Desembolso (PD) dos pagamentos das unidades 

administrativas contratantes, bem como canais de comunicação com o departamento 

administrativo do próprio portal de licitações para que possam ser informadas eventuais 

irregularidades contratuais. 

O particular, ao adentrar procedimento licitatório realizado por plataforma de compras 

governamentais que controla (por seus próprios regramentos de utilização) a regularidade dos 

pagamentos devidos pelas unidades contratantes, como faz a BEC, tem para si um importante 

reforço jurídico extracontratual quanto à inadimplência governamental. Esse monitoramento 

da execução contratual diminui a assimetria de informações entre contratado e contratante, 

principalmente no que diz respeito aos documentos inerentes à fase pós-licitação (acesso 

eletrônico aos empenhos e às notas de fornecimento emitidas, aos dados orçamentários e 

financeiros dos órgãos públicos, bem como à programação de desembolso de contratados que 

já tiveram seus créditos devidamente liquidados). 

Entretanto, vários portais de compras públicas que são financiados ou geridos por 

entes federativos ainda estão mais voltados ao compartilhamento e concentração de 

informações para o auxílio de políticas públicas de controle do que para a inserção interativa 

do particular na sistemática pública de contratação. O Comprasnet, por exemplo, que é uma 

das maiores plataformas de licitações do Brasil, e que demonstra uma capacidade operacional 

apta à integralização da gestão orçamentária e financeira das entidades contratantes que 

utilizam seu sistema, ainda não procedeu com a adoção desse controle dos gastos públicos. 

O resultado é que o licitante (o futuro contratado) ainda é vítima, em diversas regiões 

do Brasil, da falta de acesso a informações públicas pertinentes à execução orçamentária e 

financeira contratual. Os avanços em tecnologia de conectividade de internet já oferecem 

algumas alternativas para a diminuição dessa assimetria de informações (ex.: portais de 

transparência pública), mas podem ser ainda mais úteis, como exemplifica o caso da Bolsa 

Eletrônica de Compras de São Paulo. 

A adoção, pelos portais de compras públicas, do monitoramento e controle da 

execução orçamentária e financeira dos contratos administrativos é uma possibilidade de se 

amenizar a pouca efetividade dos meios legais de cobrança disponíveis ao contratado alvo de 

inadimplência pública. Também seria, pelo compartilhamento de dados de diferentes fontes 

(sistemas governamentais) e pela concentração de recursos e informações em uma mesma 

ferramenta (portal de compras), de grande auxílio à fiscalização pública e privada da ordem 

cronológica de exigibilidades dos pagamentos públicos. 
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