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1. Tema, contexto e delimitação de escopo

Com base no princípio da impessoalidade e da moralidade, o Decreto Lei nº 201/67, por meio
do art. 1º, XII, prevê que a inversão da ordem de pagamentos caracteriza crime de responsabilidade.
O artigo 5° da Lei n° 8.666/93 preceitua genericamente que cada unidade do Poder Público
deve obedecer a estrita ordem cronológica nos pagamentos das obrigações relativas ao fornecimento
de bens, locações, realização de obras, levando-se em conta a fonte diferenciada de recursos.
Na prática gostaria de delimitar se é possível o Poder Público celebrar acordos com
particulares, sem que isso implique na quebra da ordem cronológica de pagamentos.
Qual é o posicionamento da jurisprudência diante do fato? O Poder judiciário pode suspender
ou revogar o pagamento pelo ente do Poder Público nessas condições? Qual é o entendimento dos
Tribunais de Contas sobre o assunto? Quais são os débitos que podem ser excepcionados dessa
ordem?

2. Modelo de pesquisa

Estudo abrangente da jurisprudência dos Tribunais Superiores, Tribunais de Justiça, Tribunais
de Contas e dos Regimentos Internos para conclusão acerca dos requisitos de possibilidade de pleito
da medida, a efetividade e em qual medidas. Não quero apenas apontar apenas eventual divergência
jurisprudencial, mas analisar os fundamentos e sugerir condutas diante do estudo aprofundado do
assunto.
Enfrentamento do problema prático vai ser preponderante no trabalho.

Tenho conhecimento de que, s.m.j, o assunto é abordado de forma superficial pela doutrina,
portanto, pretendo buscar fontes nas quais esse conceito, com viés prático, já tenha sido objeto de
estudos mais aprofundados.

3. Problemas e quesitos

O problema reside na possibilidade ou não de um acordo judicial se demonstrar ineficaz pela
quebra da ordem cronológica de pagamentos em relação a outros débitos preteridos pelo Poder
Público.

- Quesito A: Delimitação dos débitos que se submetem ao regime de preferência de pagamento
delimitado artigo 5° da Lei n° 8.666/93.

- Quesito B: Delimitação do conceito de fonte diferenciada de recursos.

- Quesito C: É possível a celebração de acordos entre o Poder Público e Particular?

- Quesito D: Qual é a relação entre ordem cronológica de pagamentos e a ordem cronológica
de julgamento prevista no artigo 12 do Código de Processo Civil

- Quesito E: Débitos oriundos de acordos judiciais têm alguma espécie de preferência sobre
os demais?

- Quesito F: Em caso positivo, preferência em relação à débitos de qualquer natureza?

- Quesito G: Em caso negativo, essa limitação não fere os princípios estampados no novo
Código de Processo Civil em relação à prioridade dos acordos?

4. Justificação da relevância prática e do potencial inovador

O inadimplemento dos entes do Poder Público cresceu exponencialmente nos últimos anos
com a crise financeira e, sendo assim, as empresas que prestam serviços com o Poder Público
necessitam de mecanismos eficazes para reaver seus créditos.

A efetividade de uma ação de cobrança perante o poder público é relativizada em função da
submissão dos débitos ao regime de precatórios judiciais e a imensa fila para satisfação dos débitos,
como é de notório conhecimento. Portanto é interessante analisar se a possibilidade de acordo, sem
que haja quebra da ordem cronológica é possível ou se o credor teria que aguardar pagamentos
anteriores submetidos ao regime de precatórios, por exemplo.
A viabilidade dessa alternativa merece ser estudada, sobretudo porque o assunto é pouco
abordado nas doutrinas de Direito Público, já que muitas vezes a discussão se limita apenas à
possibilidade ou não da celebração de acordos.
O novo código civil trouxe dois aspectos fundamentais que possuem relação direta ou indireta
com o assunto deste trabalho, quais sejam: a prioridade para a celebração de acordos e a ordem
cronológica para a prolação de sentenças ou acórdãos.

5. Fontes e métodos de investigação

Fonte principalmente jurisprudencial e subsidiariamente doutrinária que enfrente o problema
genericamente ou alguma que seja mais aprofundada sobre o tema. Buscarei se há análise da matéria
no regimento interno das Cortes de Contas e eventual legislação estadual ou municipal que cuide do
tema.
Pretendo me aprofundar na doutrina e jurisprudência para localizar algo a respeito, já que não
tenho conhecimento nesse momento de grandes discussões nesse sentido.
Pretendo realizar, a princípio, entrevistas com ex-conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, assim como, ex e atuais servidores da referida Corte.

6. Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento pessoal

Eu lido constantemente com decisões Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desde que
eu ingressei no escritório em que atualmente eu atuo há cerca de 6 anos atrás. Tenho acesso a doutrina
que trata direta ou indiretamente do Tribunal e contato próximo com dois ex-presidentes da Corte
que trabalham no escritório como consultores, fora outros ex-funcionários.
Já ingressei com pedidos de quebra da ordem cronológica de pagamento perante o TCE/SP e
percebi que há uma lacuna, inclusive por parte dos especialistas da área, quanto à possibilidade de
um acordo ferir os fundamentos que inseri nessas petições.
Tenho prática e experiência no manuseio da jurisprudência dos Tribunais de Contas, bem
como no estudo das referidas decisões.

Posso conseguir acesso com servidores atuais do TCE/SP que possam me ajudar com a
pesquisa no âmbito do Tribunal de Contas.
Outrossim, atuo de forma diversificada com o direito público, especialmente com ações de
cobrança, então, entendo que possuo certa experiência no tema.
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