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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo proporcionar uma reflexão acerca do 
impacto que os institutos da contabilidade pública, restos a pagar e despesas 
(dívidas) de exercícios anteriores, exercem na credibilidade da Polícia Militar do 
Rio Grande do Norte perante os seus fornecedores. Apresentou-se os aspectos 
gerais das compras públicas, enfocando a feitura da despesa, expondo-se de 
maneira descritiva as características e o comportamento dos institutos do 
restos a pagar e das despesas de exercícios anteriores no contexto da 
Administração Pública, com ênfase na prática da Polícia Militar através de 
dados coletados junto ao Portal da Transparência do Governo do Estado, 
visualizando-se assim, importante forma de comparação entre as fases da 
despesa e os institutos contábeis estudados nos anos de 2014, 2015 e 2016, 
haja vista tratar-se de um ano de transição política, no campo do governo do 
Estado e dos dois primeiros anos da atual gestão estadual. Centrou-se ainda, 
na percepção dos colaboradores internos da PMRN em relação ao impacto dos 
institutos contábeis na relação institucional, analisando-se ainda a percepção 
dos próprios fornecedores de maneira indireta, através da aposição de 
tratativas mantidas via meio eletrônico. Apresentou-se ainda, sugestões para 
mitigação dos problemas supervenientes, enfrentando as causas visando 
minimizar os efeitos e consequências atualmente ocasionadas pelo uso 
frequente e, às vezes, indiscriminado dos institutos contábeis do restos a pagar 
e das despesas (dívidas) de exercícios anteriores. 
 

Palavras-chave: Polícia Militar. Compras Públicas. Restos a pagar. Dívidas 
(despesas) de exercícios anteriores. Credibilidade Institucional.  



 

RESUMEN 

 
 

El presente trabajo tiene como objetivo proporcionar una reflexión sobre el 

impacto que los institutos de la contabilidad pública, restos a pagar y deudas 

(gastos de ejercicios anteriores), ejercen en la credibilidad de la Policía Militar 

del Rio Grande do Norte delante de sus proveedores. Se presentó los aspectos 

generales de las compras públicas, enfocando el hecho de gasto, 

exponiéndose de manera descriptiva las características y el comportamiento de 

los institutos de restos a pagar y deudas (gastos de ejercicios anteriores) en el 

contexto de la Administración Pública, con énfasis en la práctica de la Policía 

Militar a través de datos colectados junto al Portal de la Transparencia del 

Gobierno del Estado, visualizándose así, importante forma de comparación 

entre las fases del gasto y los institutos contables estudiados en los años de 

2014, 2015 y 2016, haya vista se tratar de un año de transición política, en el 

campo del Gobierno del Estado y de los dos primeros años de la actual gestión 

estatal. Se ha centrado aún, en la percepción de los colaboradores internos de 

la PMRN en relación al impacto de los institutos contables en la relación 

institucional, analizándose  todavía la percepción de los propios proveedores 

de manera indirecta, a través de la aposición de tratativas manutenidas por 

medio electrónico. Se presentó aún, sugerencias para la reducción de los 

problemas supervenientes, enfrentando las causas visando minimizar los 

efectos y consecuencias actualmente ocasionadas por el uso frecuente y, a 

veces, indiscriminado de los institutos contables del restos a pagar y de las 

deudas (gastos) de ejercicios anteriores. 

 

Palabras-clave: Policía Militar. Compras Públicas. Restos a pagar. Deudas 

(gastos) de ejercicios anteriores. Credibilidad Institucional.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido visando analisar o impacto e/ou 

influência que os institutos do restos à pagar e das despesas (dívidas) de exercícios 

anteriores tem sobre a credibilidade da Polícia Militar junto aos seus fornecedores, 

ou seja, buscou-se entender como se processa a dinâmica do uso dos institutos no 

contexto das compras públicas. 

A pesquisa enfocou os períodos de 2014, 2015 e 2016, analisando 

nesses períodos o uso dos institutos da contabilidade pública, valendo-se, para 

tanto, dos dados disponibilizados junto ao Portal da Transparência do Governo do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

Quanto à metodologia empregada, o presente trabalho utilizou 

abordagem mista, entre a quantitativa na medida em que analisou dados numéricos 

relativos aos valores inscritos em restos a pagar, empenhados, liquidados e pagos, 

assim como utilizou-se de abordagem qualitativa, haja vista haver buscado 

aprofundar a compreensão da percepção de fornecedores quanto a utilização dos 

institutos, objeto do presente estudo. 

Em sua natureza, a pesquisa desenvolveu-se de maneira exploratória e 

explicativa, analisando documentos e provocando a manifestação dos atores 

envolvidos nos processos relativos aos institutos estudados. 

Em relação aos procedimentos, o estudo envolveu a integração de 

pesquisa bibliográfica, documental e de campo, produzindo efeitos superiores até, 

ao que se esperava quando no início do estudo.  

Neste sentido, o artigo dividiu-se em três sessões, tratando a primeira 

sobre as compras públicas, onde buscou-se abordar os aspectos gerais das 

compras públicas, identificando a forma de sua execução, conhecendo suas fases e 

procedimentos. Tratou-se ainda, nesta primeira sessão, de como se dá a 

contratação e seleção de fornecedores para a PMRN, descortinando o papel dos 

órgãos no âmbito do Executivo e das diversas diretorias que se envolvem 

diretamente no processo. 

A segunda sessão enfocou diretamente os institutos da contabilidade 

pública “restos a pagar” e despesas (dívidas) de exercícios anteriores”, trazendo as 

suas fontes, enfocando seus conceitos e elementos. Nesse passo, apresentou-se 

dados importantes para a compreensão dos institutos e dos fenômenos a eles 
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relacionados, extraídos do Portal da Transparência e, em relação às dívidas de 

exercícios anteriores, do Sistema Integrado para Administração Financeira (SIAF), 

dados apresentados e comentados. 

Por fim, a terceira e última sessão, tratou especificamente da perspectiva 

axiológica que envolve a expressão “credibilidade”, buscando entender esse 

conceito e sua aplicação no campo das relações contratuais estabelecidas entre a 

Administração Pública, mormente à Polícia Militar, e seus fornecedores, tendo por 

pano de fundo a inscrição em restos a pagar e o descumprimento, por parte do 

Estado, de cláusulas contratuais devidamente válidas. 

 

2 COMPRAS PÚBLICAS  

2.1 Aspectos gerais das compras públicas 

A efetivação de políticas públicas passa, necessariamente, pelo 

planejamento das aquisições de bens e serviços indispensáveis a sua 

materialização, tornando concreto conceitos e ideias formulados a partir da 

identificação de determinada realidade social. 

Dessa maneira, o planejamento do que se quer alcançar pressupõe a 

identificação das necessidades materiais, logísticas, financeiras, etc. ensejando do 

administrador público, o conhecimento da área na qual se insere determinada 

política, sendo um bom diagnóstico dessa realidade condição sine qua non para que 

determinada política seja bem ou mal avaliada, atingindo ou não os efeitos 

desejados e os reflexos no contexto da comunidade para a qual foi pensada. 

Discorrendo sobre o assunto, Marques (2003, p. 220) afirma que  

para que um Estado possa bem cumprir com os seus fins, possa funcionar 
corretamente, os gestores públicos têm que ter primeiro em conta os 
interesses gerais da sociedade e, por outro lado, devem estar respaldados 
pela legitimidade democrática em seu maior grau, bem como dispor dos 
meios de informação suficientes para gerar com eficiência a gestão que 
levam a cabo; e para que tudo isso seja possível e mais eficaz, é necessário 
que haja uma estrutura administrativa interna capaz de apresentar as 
soluções adequadas para os problemas com que se enfrentam os poderes 
públicos na hora de implantar uma política pública. 

 
Objetivando ofertar os “caminhos” práticos para a execução dessas 

políticas públicas, foi instituída a Lei nº 8.666/1993, que fora criada com o fito 

de instituir as normas relativas às licitações e contratos dos quais a Administração 

Pública manifeste interesse e figure como parte. Diga-se ainda, que o referido 
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instrumento legal regulamentou o Art. 37, XXI, da Constituição Federal, promovendo 

os meios para a efetivação das compras governamentais. 

O referido diploma constitucional assevera a necessidade licitar, ou seja, 

determina a existência de um procedimento formal que vise a seleção de 

fornecedores que atendam integralmente as necessidades identificadas no âmbito 

de determinada instituição pública, tendo como fundamentos os princípios 

norteadores da Administração Pública: 

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.  
 

Depreende-se que, como procedimento, a licitação por via de 

consequência jurídica, também subordina-se a um cabedal de princípios que lhe dão 

características específicas resultando em compras que sejam revestidas da 

eficiência esperada, não podendo a lei deixar ao exclusivo critério do administrador a 

escolha das pessoas a serem contratadas, porque, fácil seria prever que essa 

liberdade daria margem a escolhas impróprias, ou mesmo, a concertos escusos 

entre alguns administradores públicos inescrupulosos e particulares (Carvalho Filho, 

2008, p. 217) 

De acordo com Meirelles (2005, p. 167) existem certos princípios que 

regem as licitações independentemente de quais sejam as modalidades adotadas, 

resumindo-os nos seguintes preceitos: procedimento formal, publicidade de seus 

atos, igualdade entre os licitantes, sigilo na apresentação das propostas, vinculação 

ao edital, julgamento objetivo e adjudicação compulsória. 

Além destes, Carvalho Filho (2008, p. 225) aponta outros princípios quais 

sejam: competitividade, indistinção, inalterabilidade do edital, vedação da oferta de 

vantagens e o da obrigatoriedade. 

Destacamos o princípio da “vinculação ao edital”, haja vista que o edital é 

instrumento de suma importância para a concretização da compra pleiteada, pois é 

nele que se encontram as referências e os descritivos das compras, serviços, obras, 

alienações e locações a serem contratados, ensejando assim, a existência de um 

planejamento prévio, resultado de estudos e análises realizadas sobre as demandas 

de determinada instituição pública. 
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O planejamento das compras públicas/contratação é essencial, haja vista 

ser através desse processo que se tornará material a mitigação das necessidades 

futuras e atuais, permitindo o alcance dos objetivos institucionais.  

Lecionando sobre o tema do planejamento da contratação e suas etapas, 

Mendes (2012, p. 87) afirma que existem, do ponto de vista didático, uma distinção 

em fases, quais sejam a fase interna, externa e contratual. Defende, o iminente 

administrativista que  

tecnicamente, o processo (licitatório) deve ser entendido como uma 
realidade uma e indivisível. A estruturação do processo em fases e etapas 
está diretamente relacionada à obtenção de propósitos e finalidades 
específicos. Portanto, a lógica que norteia a estruturação de cada uma das 
fases e suas respectivas etapas é viabilizar que tal propósito específico seja 
atingido. Com efeito, a finalidade da fase interna é, fundamentalmente, 
definir o encargo e materializá-lo adequadamente no edital. O objetivo das 
diversas etapas da fase de planejamento é encontrar a mais apropriada 
forma de obter a melhor relação custo benefício na fase externa, pois essa 
é a sua finalidade precípua  
 

Tem-se claro que, basicamente, a fase interna da licitação diz respeito ao 

planejamento da aquisição, ou seja, formaliza-se com a construção do edital 

licitatório, já identificadas as demandas e necessidades atuais e futuras da 

instituição. Já a fase externa, vincula-se à seleção de propostas inclusive com a 

definição da modalidade de licitação a ser utilizada de acordo com o que fora 

definido na fase interna. Por fim, a fase contratual materializa-se com a celebração 

da avença entre as partes, figurando de um lado o particular e do outro, a 

Administração Pública, via de regra. 

 

Figura 1 - Fases da contratação pública 

 

Fonte: Mendes, 2012. 
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Entendemos que a figura 1 ainda não encerra em si todo o processo 

necessário a efetivação da compra pública. Sustentamos esse posicionamento pelo 

fato de que, o contrato, em que pese ser um ajuste que a Administração Pública, 

agindo nessa qualidade, firma com o particular ou outra entidade administrativa para 

a consecução de objetivos de interesse público, nas condições previamente 

estabelecidas pela Administração (Meirelles, 2005, p. 212), não garante a execução 

da obra, serviço ou entrega do bem, ocorrendo, não poucas vezes, o 

inadimplemento do particular, por fatores diversos. Assim, entendemos concluído o 

ciclo da compra pública quando da sua efetiva entrega. 

 

2.2 Seleção e contratação de fornecedores na PMRN 

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte como órgão da Administração 

Pública tem o dever de licitar para escolha e seleção de seus fornecedores, 

excetuando-se os casos específicos (que serão comentados adiante) em que se usa 

dos requisitos legais para proceder às dispensas e inexigibilidades devidamente 

fundamentadas. 

Como instituição de destacada importância no âmbito da Segurança 

Pública estadual, a PMRN tem sido um dos vetores da política pública estadual 

nessa área em especial, que por suas competências constitucionais tem o dever de 

manter a ordem pública através do policiamento ostensivo, atividade que enseja 

uma sólida base em termos de planejamento, haja vista tratar com diversas 

variáveis, maiormente as de cunho social e econômico.  

A caracterização do policiamento executado pela Polícia Militar, qual seja 

a ostensividade, enseja um forte aparato logístico para que essa instituição possa 

dar cumprimento ao seu mister, já que se infere deste contexto a necessidade de 

veículos (compra e locação) de duas e quatro rodas, uniformes, alimentação, 

armamento, munição, aquisição de semoventes caninos e equinos, dentre muitos 

outros tipos de apetrechos. 

Entender como se processa a compra e a contratação de serviços para 

impulsionar as atividades desenvolvidas é essencial, pois sem esse conhecimento 

não se pode administrar aquilo que se compra. Para tanto, descreveremos o fluxo de 

compra no âmbito da PMRN discutindo seus principais pontos, chegando ao final, 
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com a perspectiva dos fornecedores sobre o adimplemento ou não das despesas 

contratadas e as peculiaridades que esse processo nos apresenta. 

No Rio Grande do Norte o modelo adotado para a efetivação das compras 

públicas é o parcialmente centralizado, ou seja,  

o estado possui um órgão central para controle dos processos de compras, 
assim como no centralizado, porém admite, em algumas situações, que o 
departamento demandante conduza seus próprios procedimentos 
licitatórios, principalmente quando se tratar de itens ou serviços que 
necessitem de conhecimento especializado das especificações necessárias 
[...] (DEZOLT, 2017) 
 

Assim, pela especificidade da Polícia Militar, visualiza-se na realidade 

estadual a capacidade de gerenciar suas próprias licitações que, invariavelmente, se 

processam mediante a modalidade de licitação pregão, no tipo menor preço.  

Considerando as especificidades das compras praticadas pela Polícia 

Militar, tem-se a definição de fluxos de compras distintos, cuja classificação 

apresentamos na tabela abaixo: 

Tabela 1 - Classificação dos processos de compras 

Ordem Origem Critério (valor) 

01 Ata de Registro de Preços Independente 

02 

Dispensa 

> R$ 150.000,00 

03 > R$ 80.000,00; < R$ 150.000,00 

04 < R$ 80.000,00 

05 

Inexigibilidade 

> R$ 150.000,00 

06 > R$ 80.000,00; < R$ 150.000,00 

07 < R$ 80.000,00 

08 
Licitação 

> R$ 650.000,00  

09 < R$ 650.000,00; > R$ 80.000,00 

Fonte: Desenvolvido pelo Autor no período da elaboração do presente trabalho (nov. 2017) 
 

Para fins didáticos, utilizaremos o processo relativo a compras efetuadas 

através de licitação, na modalidade pregão eletrônico, cujo valor ultrapasse os 

R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), posto ser o tipo de compra que 

enseja a participação de um maior número de setores/órgãos, tendo-se, portanto, 

uma ideia mais ampla de todos os passos necessários a efetivação de uma compra 

pública no âmbito da PMRN, o que materializa, por suposto, a seleção dos seus 

fornecedores. 
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Muitos são os atores (órgãos e setores) que tem importante contribuição 

na seleção de fornecedores no âmbito da PMRN, dos quais citamos a Diretoria de 

Apoio Logístico, a Diretoria de Finanças, a Comissão Permanente de Licitação, a 

Comissão de Controle Interno, a Assessoria Jurídica e o Gabinete do Comando 

Geral. Outros órgãos externos também tem importância nesta seleção, quais sejam 

a Controladoria Geral do Estado, a Procuradoria Geral do Estado, a Coordenadoria 

Permanente de Orçamento e o Conselho de Desenvolvimento Econômico.  

A figura abaixo, apresenta o fluxograma de compra no âmbito da PMRN, 

demonstrando a existência de uma inter-relação entre os diversos setores/órgãos 

envolvidos. 

 
Figura 2 - Fluxograma de compra no âmbito da PMRN acima de R$ 650.000,00 

 

Fonte: Desenvolvido pelo Autor no período da elaboração do presente trabalho. 

 
Como um dos corolários do princípio da legalidade e da eficiência, o 

fluxograma acima fora elaborado a partir da identificação dos dispositivos normativos 

(leis, portarias, etc.) que orientam, necessariamente, a participação dos atores 

mencionados, bem como impulsionados pelo princípio da eficiência que norteia as 

compras visando maior qualidade e menor custo institucional. 
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Para fins didáticos, apresentamos a tabela abaixo, que apresenta as 

ações que são desencadeadas por cada um dos setores visando à seleção de 

fornecedores: 

Quadro 1 - Definição de atribuições dos setores/órgãos para seleção de fornecedores PMRN 

Setor/Órgão Ações 

Diretoria de Apoio Logístico 

a) Elabora “termo de referência”, justificativa e 
minuta contratual para subsidiar licitação; b) 
questiona CRP/SEARH sobre a existência de 
ARP; c) realiza pesquisa mercadológica; d) 
acompanha todo o processo de compra; e)  
formula ordem de compra/serviço; f) registra 
contrato do “SIAI/TCE”; g) envia e recepciona 
contrato; h) publica extrato contrato no D.O.E.; i) 
sugere gestores/fiscais de contratos; j) controla 
fornecimentos (entregas e quantidades). 

CRP/SEARH 
a) informa a existência ou não de Ata de Registro 
de Preço, no âmbito do Estado, em relação ao 
objeto (bem ou serviço) demandado pela DAL. 

Gabinete do Comando Geral 

a) Analisa e acolhe justificativa relativa ao termo 
de referência encaminhado pela DAL; b) autoriza 
o prosseguimento do processo visando a 
aquisição; c) encaminha minuta do edital da 
licitação para a Assessoria Jurídica; d) aprova o 
parecer jurídico formulado pela Assessoria 
Jurídica; e) encaminha autos para a PGE, CPO e 
CDE; f) declara, nos termos da Lei Complementar 
nº 101/2000, Art. 16, de que a despesa 
representada pela futura contratação adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária 
anual e compatibilidade com o plano plurianual e 
com a lei de diretrizes orçamentárias; g) assina 
pré-empenhos e empenhos; h) autoriza a 
realização do certame licitatório; i) homologa 
procedimento licitatório; j) firma contrato 
administrativo; l) acata parecer da CCI. 

Comissão Permanente de 
Licitação 

a) Elabora a planilha de preço a partir da 
pesquisa mercadológica encaminhada pela DAL; 
b) analisa a adequação da modalidade/tipo de 
licitação ao objeto pleiteado e ao preço estimado; 
c) redige minuta do edital licitatório; d) confere 
publicidade ao edital licitatório; e) coordena 
pregão eletrônico através do sistema licitações-e 
(Banco do Brasil) e pregão presencial (quando o 
caso); f) adjudica licitação. 

Diretoria de Finanças a) Informa disponibilidade orçamentária; b) 
elabora pré-empenho e empenho; c) formula 
solicitação de repasse; d) liquida despesa; e) 
elabora ordem bancária; f) negocia com SEPLAN 
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liberação das SR´s e OB´s; g) efetua pagamento 
aos fornecedores; h) arquiva processos de 
compra. 

Assessoria Jurídica 
a) Emite pareceres jurídicos sobre minutas de 
editais de licitação e de contratos, bem como 
sobre termos de dispensa e inexigibilidade. 

Comissão de Controle 
Interno 

a) analisa a legalidade e formalidades 
necessárias à regularização processual; b) realiza 
o controle primário; c) determina saneamento ou 
esclarecimentos de pontos analisados nos autos; 
d) emite pareceres e remete à instância superior 
externa (Control). 

Controladoria Geral do 
Estado (CONTROL) 

a) analisa todo o processo de compra; b) libera o 
empenho; c) sugere diligências à PMRN quando 
verificada alguma irregularidade ou divergências; 
d) exerce controle externo (secundário). 

Conselho de 
Desenvolvimento 
Econômico (CDE) 

a) Emite parecer sobre matéria de ordem 
orçamentária, após análise da despesa pleiteada 
nos autos que são encaminhados ao Conselho. 

Coordenadoria de 
Orçamento (CPO) 

a) procede a prévia análise e a emissão de 
pareceres sobre as dotações orçamentárias de 
despesas a serem contratadas pelos órgãos do 
Poder Executivo, oriundas de licitações e 
contratos. 

Fonte: Desenvolvido pelo Autor no período da elaboração do presente trabalho. 

 

Vê-se complexo o processo de compras no âmbito da PMRN, posto que 

são muitas as ações empreendidas por cada um dos atores envolvidos nesse 

processo, ensejando assim, um planejamento antecipado e uma boa capacidade de 

organização, haja vista que muitos são os percalços encontrados na tramitação 

processual, tais como: impugnação ao edital da licitação, falhas no termo de 

referência, inexistência de orçamento, ausência de interessados em participar do 

certame licitatório, desinteresse no fornecimento de orçamentos visando balizar o 

preço a ser praticado quando da fase de disputas no certame licitatório, entre outros. 

Dentre os setores que consideramos mais importantes para a efetiva 

escolha de fornecedores para a PMRN destacamos o papel da Diretoria de Apoio 

Logístico, da Diretoria de Finanças e da própria Comissão Permanente de Licitação. 

Sustentamos tal posicionamento no fato de que compete a Diretoria de 

Apoio Logístico o acompanhamento de todo o fluxo de aquisição, interagindo com os 

outros diversos atores para que, em virtude da necessária análise por estes, o 

processo não permaneça sobrestado por tempo não razoável, posto que as compras 
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exigem diligência e representam a maior ou menor capacidade de resposta 

institucional às suas demandas institucionais frente à sociedade. 

No caso da Diretoria de Finanças, visualiza-se a sua fundamental 

participação neste processo, posto ser esta a que efetivamente controla o principal 

instrumento de atratividade junto ao fornecedor: o pagamento. Neste sentido, 

diferentemente de um convênio, no contrato os interesses são divergentes, ou seja, 

o fornecedor não preocupa-se com o que será feito com a mercadoria que se está a 

adquirir, sendo, doutra parte, a mesma lógica encontrada na Administração Pública 

que preocupa-se, simplesmente, com o fornecimento dos bens/serviços nas 

condições avençadas, inexistindo cooperação, mas sim uma relação meramente 

comercial. 

Especial atenção deve ser dada a Comissão Permanente de Licitação. 

Prevista inicialmente no Art. 6º da Lei nº 8.666/1993, a Comissão teria inicialmente a 

responsabilidade de “receber, examinar e julgar todos os documentos e 

procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes”. Diga-se de 

logo, que a expressão “licitantes” pode ser traduzida como futuros fornecedores, ou 

melhor, como “interessados em fornecer”. Assim, compete à essa Comissão 

examinar e julgar os documentos apresentados pelos futuros fornecedores. 

Não é objeto do presente trabalho descortinar minuciosamente as ações 

que devem ser desencadeadas pela CPL, haja vista tais mecanismos encontram-se 

devidamente explicitados na Lei nº 8.666/1993, sendo este o normativo maior no que 

concerne às licitações no âmbito pátrio. 

 No caso da PMRN, a Comissão Permanente de Licitação tem mantido 

estreita relação junto à Diretoria de Apoio Logístico, mormente quanto as questões 

relativas as amostras encaminhadas pelos licitantes classificados que, por ordem de 

seleção, são chamadas pela CPL para apresentarem suas propostas e respectivos 

objetos (no caso de fornecimento de bens) que são analisados por Comissão 

Especial sugeria pela Diretoria de Apoio Logístico para tal fim. 

Assim, verifica-se que a escolha de um fornecedor, no âmbito da Polícia 

Militar do Rio Grande do Norte, enseja a obediência a um ritual, sem o qual torna-se 

inviável a seleção e contratação destes para atendimento de suas necessidades. 

Por outro lado, diante da atual conjuntura econômica e da crise que 

assola as instituições públicas, crise esta que dificulta as suas capacidades de 

cumprirem as suas missões existenciais, torna-se imperioso a criação de métodos, 
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mecanismos e procedimentos que visem a facilitar a interlocução dessas instituições 

com seus fornecedores, sendo estes elementos essenciais para a condução das 

políticas públicas desenvolvidas. 

No caso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, em decorrência de 

políticas pretéritas e assistemáticas, a escolha de seus fornecedores ficou 

prejudicada, posto a necessária diminuição de licitantes ocasionadas, dentre outras 

questões, pela falta de adimplemento das divididas assumidas quando da assinatura 

das avenças (contratos).  

Entretanto, essa diminuição na oferta de fornecedores será analisa em 

apartado mais adiante, quando se analisará os institutos dos restos a pagar e da 

dívida de exercício anterior, verdadeiros corolários da incapacidade estatal de auto 

gerir-se. 

 

3 RESTOS A PAGAR E DESPESAS (DÍVIDAS) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

3.1 Conceitos e elementos 

A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, estatuiu as Normas Gerais de 

Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, sendo recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988, tendo assim, garantida a sua eficácia. 

Encontra-se devidamente inscrito no corpo do referido diploma legal que o 

instituto ou instrumento do restos a pagar é derivado do empenhamento de despesa, 

não paga até o último dia do exercício financeiro, a saber, 31 de dezembro (posto 

que coincide com o ano civil) sendo classificados como restos a pagar processados 

e não processados.  

Diante desse introito, para que se possa compreender a essência do 

instituto do restos a pagar, mister se faz conhecer o que seria o empenhamento de 

despesa, haja vista ser essa a palavra chave para a compreensão integral do 

dispositivo. 

Compulsando a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, esta apresenta 

que o empenhamento consubstancia-se no ato de empenhar, ou seja, assegurar 

recursos orçamentários e financeiros para que determinada despesa possa vir a ser 

efetuada e, por conseguinte, adimplida. Assim, o Art. 58 do mencionado dispositivo 

assevera que “O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente 
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que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de 

condição”, sendo vedado a realização de despesa sem prévio empenho. 

Lecionando sobre a matéria, a Confederação Nacional dos Municípios, 

lançou Manual das Finanças e do Orçamento Público definindo que 

O empenho é o ato emanado da autoridade competente, geralmente 
posterior à realização de uma licitação, que sinaliza genericamente que 
determinada despesa será executada. É, portanto, uma espécie de 
promessa de execução. 
Normalmente, esse ato se materializa em uma “nota de empenho”, um 
documento que indica o nome do credor, a especificação e a importância da 
despesa, bem como a redução desta do saldo original da dotação 
orçamentária do programa e da ação na qual a despesa está inserida. (O 
QUE SÃO RESTOS A PAGAR, 2017, p. 08) 
 

Indubitavelmente, o empenho é fase da despesa, sendo uma das mais 

importantes, pois cria entre a Administração Pública e o contratado relação bilateral, 

ou seja, pode em determinadas situações, substituir o contrato, faculdade da 

Administração Pública, consoante fixado na Lei nº 8.666/1993, a qual estabelece  

Art. 62 O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e 
de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos 
preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de 
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo 
por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho 
de despesa (grifo nosso), autorização de compra ou ordem de execução de 
serviço. 

 

Vale esclarecer que a nota de empenho como materialização da fase 

empenho é, na maioria dos casos, resultante do procedimento licitatório, podendo, 

por suposto, ser oriunda de sua dispensa ou inexigibilidade, sendo valioso 

instrumento para execução da compra pública. 

Para alguns fornecedores a nota de empenho se mostra tão mais 

importante do que o próprio contrato, pois sem ela não há despesa a ser efetuada e 

nem garantias a serem perseguidas, fato que leva diversos fornecedores a 

solicitarem, antes que firmem o instrumento contratual, a emissão da respectiva Nota 

de Empenho como “garantia” e demonstração de credibilidade. 

Nesse passo, o instituto do restos a pagar acaba por se materializar em 

despesas que foram empenhadas e/ou liquidadas em um determinado ano, 

entretanto, sem haver o devido pagamento ao credor, ou seja, a pessoa física ou 

jurídica fornecedora da Administração Pública não recebe a contraprestação 

pecuniária que lhe deve o Estado no período de previsão contratual. 

Os “restos a pagar” podem ser classificados em processados e não 

processados como se infere da própria redação do Art. 36 da Lei nº Lei nº 
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4.320/1964. Os processados se referem às despesas que, efetivamente, foram 

liquidadas dentro do exercício financeiro da edição da Nota de Empenho faltando 

apenas o seu adimplemento. Nesse caso, o fornecedor, após a edição do empenho 

cumpre aquilo para o qual fora contratado, emitindo a respectiva Nota Fiscal após a 

realização do serviço ou entrega do bem, reconhecendo, desta maneira, a 

Administração Pública o cumprimento da avença. 

Já os “restos a pagar não processados” inexiste a liquidação, ou seja, a 

Nota Fiscal que ensejaria a verificação do adimplemento da avença por parte do 

particular não se efetiva. Nesse caso, até pode haver a entrega do bem ou a 

prestação do serviço, por não haver a edição da Nota Fiscal (instrumento hábil e 

necessário para validar a liquidação) há a necessidade de inscrição da respectiva 

despesa como não processadas. 

Diante dessa classificação ou categorização, identifica-se que as 

despesas inscritas em “restos a pagar processadas” geram maior desconfiança por 

parte dos fornecedores, principalmente pelo fato de que no respectivo exercício 

financeiro onde a despesa fora iniciada, o contratado, como requisito prévio de 

percepção de sua contraprestação pecuniária tem, ao final da execução do serviço 

ou da entrega do bem, que fornecer a respectiva Nota Fiscal, instrumento que 

enseja um desembolso anterior por parte do contratado que, confiando na 

capacidade de adimplemento da Administração Pública, paga para receber depois e, 

o mais breve possível, sendo frustrado quando a despesa liquidada não é paga no 

exercício no qual fora realizada, sendo inscrita em restos a pagar processados, 

aguardando-se, por conseguinte, a abertura do orçamento consecutivo. 

Assim como o empenhamento da despesa é materializado em uma “nota 

de empenho”, os restos a pagar processados e não processados também se 

materializam em uma “nota de empenho”, entretanto isso se dá no exercício 

financeiro subsequente ao do não adimplemento, no caso dos restos processados e 

da não liquidação no caso dos não processados. 

Em relação à validade dos restos a pagar, verifica-se que a Lei nº 

4.320/1964 é omissa, cabendo aos entes políticos essa definição através de 

decretos normativos específicos, como por exemplo citamos, no âmbito da União, o 

Decreto nº 9.086, de 30 de junho de 2017, que  

dispõe sobre a realização, no exercício de 2017, de despesas inscritas em restos a 

pagar não processados. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.086-2017?OpenDocument
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Em que pese tratar o Decreto de restos a pagar não processados que 

envolvem a transferência voluntária de recursos através de convênios e contratos de 

repasse, estabelece, que 

Art. 1º  Fica prorrogada para 30 de novembro de 2017 a validade dos restos 
a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidados, 
referentes às dotações orçamentárias empenhadas no exercício financeiro 
de 2015, cujos recursos sejam aplicados de forma indireta, mediante 
transferências aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às 
instituições privadas sem fins lucrativos, ou decorrentes de emendas 
individuais discriminadas com identificador de resultado primário 6. 
(BRASIL, 2017, p. 01) 
  

No caso em tela, trata de empenhos inscritos em restos a pagar não 

processados e, por conseguinte, não liquidados referentes às dotações 

orçamentárias empenhadas no exercício de 2015, ou seja, fixou-se um prazo de 

validade para essa categoria específica de restos a pagar, em que pese tratar-se de 

caso específico, por tratar-se de convênios e contratos de repasse oriundos do 

Governo Federal, torna-se valioso exemplo a guisa de ilustração. 

Cediço o fato de que a inscrição de uma despesa em restos a pagar 

processados enseja, por parte do órgão tomador do serviço ou solicitante do 

fornecimento do bem, organização e diligência para adimplir com o que fora 

pactuado. Tal importância se vê destacada no âmbito do Rio Grande do Norte, a 

partir da edição do Decreto Estadual nº 26.688/2017, que estabeleceu normas para 

execução orçamentária e financeira do exercício financeiro de 2017, prescrevendo 

que  

Art. 18. Os saldos financeiros remanescentes nas contas de cada unidade 
gestora do Poder Executivo, diferente da conta única 1.000-6, relativos aos 
recursos específicos do Tesouro Estadual, quando do encerramento do 
exercício, deverão ser recolhidos à Conta Única da Secretaria de Estado do 
Planejamento e das Finanças - SEPLAN, que os destinará, prioritariamente, 
para pagamento de “Restos a Pagar” 

 
Em análise do referido dispositivo, conclui-se a importância dada ao 

instituto do “restos a pagar” que, no caso em tela, como se trata de saldos 

financeiros, pressupõem-se que estamos diante de restos a pagar processados, ou 

seja, que já foram liquidados, sendo o seu pagamento o fechamento do ciclo da 

despesa.  

Diante dessa previsão, o Executivo demonstra a intenção de manutenção 

de um status de “bom pagador”, pelo menos no que diz respeito a previsão 

normativa. Ocorre que, contrário a essa perspectiva, na própria norma que define o 

emprego de eventuais saldos financeiros, a saber o Decreto nº 26.688/2017, em seu 
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Art. 7º, o Executivo afirma serem prioridades, para efeito de pagamento (grifo 

nosso), as despesas com pessoal e encargos sociais, o serviço da dívida pública, as 

transferências constitucionais a municípios, os débitos decorrentes de sentenças 

judiciais e outras despesas obrigatórias decorrentes de imperativo constitucional ou 

legal.  

Ocorre que para a consolidação de políticas públicas seja na área da 

saúde, educação e, principalmente, segurança urge a formação de despesas que 

não de pessoal, haja vista serem os insumos tão importante quanto os recursos 

humanos, sendo que sem aqueles, estes não tem condição de executar os ditames 

legais que ensejam a realização das ações institucionais. 

Dessa forma, entendemos haver a necessidade de fixação, como 

prioridade, das despesas inscritas em restos a pagar processados e que, por 

questões alheias à vontade da Administração Pública não puderam ser pagas ainda 

no exercício em que foram liquidadas devendo, prioritariamente, serem adimplidas 

no exercício financeiro subsequente sob pena de responsabilização e descrédito 

ante os credores, prejudicando futuras aquisições ou contratações. 

Merece destaque o que preceitua a Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 

tratando, dentre outras questões, também sobre restos a pagar. Dessa forma, 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no seu artigo 42, veda ao 
governante de qualquer esfera da federação contrair obrigação de despesa 
nos últimos oito meses de seu mandato se não houver recursos em caixa 
para seu pagamento. Na prática, essa proibição tem sido interpretada pelos 
tribunais de contas como uma limitação ao crescimento dos restos a pagar 
e baseia-se na comparação entre o estoque de restos a pagar existentes no 
final de cada governo e o volume de recursos disponível no caixa. Ou seja, 
um governante só pode transferir ao sucessor determinada quantia de 
restos a pagar se, ao mesmo tempo, deixar em caixa soma suficiente de 

recursos para cobrir sua futura quitação (O QUE SÃO RESTOS A 
PAGAR, 2017, p. 16) 

 
Outro instituto que merece atenção devida, haja vista sua direta influência 

na credibilidade institucional no tocante à capacidade de adimplemento junto aos 

fornecedores Institucionais são as “Despesas de Exercícios Anteriores”. Elas se 

materializam em dívidas reconhecidas (grifo nosso) para as quais não existe 

empenho inscrito em Restos a Pagar. Fato este originado, seja pela sua anulação ou 

pela não emissão da nota de empenho no momento oportuno. Desta forma, tem sua 

gênese em compromissos gerados em exercício financeiro anterior àquele em que 
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deva ocorrer o pagamento, para o qual o orçamento continha crédito próprio, com 

suficiente saldo orçamentário, mas que não tenham sido processados naquele 

momento. 

Em que pese tal instituto não ser tão usual, assim como o “restos a pagar” 

apresenta sérias consequências no tocante à administrabilidade institucional, seja 

por seu aspecto burocrático, seja por falta de vasto lastro contábil, o que o difere, 

basicamente, do instituto dos “restos a pagar”. 

Por fim, fixamos que inúmeros são os prejuízos trazidos pelos institutos 

do “restos a pagar” e das “despesas (dívidas) de exercícios anteriores. Tratando da 

matéria, Alencar (2015, p. 29), dando ênfase ao “restos a pagar” corrobora que o 

aumento do uso desse instituto, além de rolar o orçamento e as dívidas para os 

exercícios seguintes, criando falsos superávits, prejudicam a transparência das 

contas públicas, impedem o controle efetivo dos seus resultados, distorcem a 

execução financeira, bem como inviabilizam a programação orçamentária e 

diminuem a qualidade do gasto público, ao que acrescemos, erige importante 

barreira junto aos fornecedores, sendo empecilho para a execução regular e 

contínua de compras fundamentais para o desenvolvimento de uma política 

permanente em qualquer área pública. 

 

3.2 Realidade na PMRN 

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte, como órgão da Administração 

Direta do Estado, nas questões atinentes a orçamento e finanças públicas encontra-

se adstrita as normas que regulam a matéria, não possuindo autonomia financeira e 

orçamentária, estando formalmente dependente das autorizações e concessões 

levados a efeito pela Secretaria do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), 

Secretaria esta que tem suas competências fixadas na Lei Complementar nº 163, de 

05 de fevereiro de 1999, das quais destacam-se: 

[...] 
III - orientar a elaboração de propostas orçamentárias e de planos 
plurianuais pelas Secretarias de Estado e entidades descentralizadas; 
IV - estabelecer os programas de execução orçamentária e acompanhar a 
sua efetivação; 
V - estabelecer a programação financeira dos recursos do Estado; 
VI - avaliar a programação orçamentária e financeira das entidades da 
Administração Indireta dependentes de repasses do Tesouro Estadual; 
VII - controlar o movimento de tesouraria, envolvendo ingressos, 
pagamentos e disponibilidades; 
[...] 
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Dentre as competências elencadas, ressaltamos o inciso VII, posto que o 

controle de tesouraria, mormente os relativos aos pagamentos e disponibilidades 

são de responsabilidade da SEPLAN, ocasionado represamento de pagamentos no 

âmbito da Polícia Militar, posto que essa Secretaria “enxerga” todos os órgãos, ou 

seja, tem um amplo espectro de atuação e, consequentemente, gestão sobre as 

autorizações para solicitação de repasses ou emissão de ordens bancárias. 

Diante dessa realidade organizacional, a Polícia Militar através da 

Diretoria de Finanças e da Diretoria de Apoio Logístico tem dialogado para priorizar 

as despesas inscritas em restos a pagar, procurando adimplir e honrar 

compromissos assumidos com anterioridade junto aos fornecedores, haja vista ser 

condição sine qua non para a continuidade no fornecimento de insumos, bens e 

serviços. 

A prática da inscrição de despesas em restos a pagar ou em despesas 

(dívidas) de exercícios anteriores, em que pese ter certa lógica e fundamentação 

doutrinária e legal, põe em “xeque” algumas das características da relação 

contratual, dentre as quais destacamos a confiança recíproca, que brilhantemente 

explicou Carvalho Filho (2008, p. 220), asseverando que o contratado é, em tese, o 

que melhor comprovou condições de contratar com a Administração, fato que, 

inclusive, levou o legislador a só admitir a subcontratação de obra, serviço ou 

fornecimento até o limite consentido, em cada caso, pela Administração, isso sem 

prejuízo de sua responsabilidade legal e contratual.  

Entretanto, lecionando sobre a posição preponderante da Administração 

Pública sobre o particular em relação aos contratos administrativos, Carvalho Filho 

(2008, p. 220) delimita essa “preponderância” afirmando que 

Os contratos privados em geral traduzem um conjunto de direitos e 
obrigações em relação aos quais as partes se situam no mesmo plano 
jurídico. Não há supremacia de uma sobre a outra, e esse nivelamento está 
presente durante todo o curso do ajuste. 
O mesmo não se passa com os contratos administrativos, e isso é 
explicável pelo fato de que eles visam a alcançar um fim útil para a 
coletividade, e, além disso, deles participa a própria Administração. É lógico, 
então, que no conflito entre os interesses do particular contratado e do 
Estado contratante tenham que prevalecer os pertencentes a este último.  
Não se pode deixar de reconhecer, em consequência, uma certa 
desigualdade entre as partes contratantes, fato que confere à Administração 
posição de supremacia em relação ao contratado. 

 

Entretanto, essa supremacia da Administração sobre o administrado, ou 

melhor, sobre o contratado especificamente, também há que ter limites, devendo-se, 
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pois respeitar o que se encontra avençado entre as partes, sob pena de descrédito 

mútuo e, prejuízos em relação a própria coletividade. 

Tal introito se mostra necessário, pois no âmbito da Polícia Militar os 

contratos administrativos que são celebrados após procedimentos licitatórios, ou até 

mesmo dispensas e inexigibilidades, apresentam cláusulas específicas que dizem 

respeito ao pagamento daquela despesa em prazo específico e determinado.  

À guisa de exemplo, a Polícia Militar celebrou contrato nº 046/20171 com 

a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP, visando a 

prestação de serviço de administração de frota, estando devidamente inserida, no 

item 4.12 a seguinte obrigação: “o pagamento será efetuado à contratada até o 30º 

(trigésimo) dia da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo 

seu recebimento”. 

No mesmo sentido, é o teor de cláusula do contrato simplificado nº 

038/20172 celebrado junto à empresa Companhia Brasileira de Cartuchos – CBC, 

constando no item 08 que “o pagamento será em parcela única e será processado 

em até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto, acompanhado da Nota Fiscal (...)”. 

Oportuno mencionar que, quando do atraso no cumprimento de cláusulas 

dessa natureza, como o caso da inscrição em restos a pagar ou dívidas de 

exercícios anteriores, o fornecedor não recebe com juros e a devida correção, o que 

recrudesce o relacionamento entre Administração e contratado. 

Considerando que a elaboração do instrumento contratual é de 

responsabilidade da Administração Pública, no caso em análise, da Polícia Militar, 

crítica fazemos ao fato de inexistir nestes instrumentos cláusulas específicas que 

tratem da possibilidade de inserção daquela despesa em “restos a pagar” ou até em 

“despesas (dívidas) de exercícios anteriores”, cristalizando-se melhor a relação por 

ele estabelecida entre as partes. 

Fazendo um recorte histórico, ou seja, analisando-se os períodos de 2014 

a 2016, através de pesquisa refinada junto aos dados coletados no Portal da 

                                                           
1
 POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE. Contrato para prestação de serviço que entre 

si celebram o Estado do Rio Grande do Norte, através da Polícia Militar e a empresa Prime 
Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. Natal. 09 out. 2017. 
2
 POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE. Contrato simplificado nº 038/2017 que entre si 

celebram o Estado do Rio Grande do Norte, através da Polícia Militar e a empresa Companhia 
Brasileira de Cartuchos - CBC. Natal. 15 out. 2017. 
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Transparência, verifica-se que os valores pagos inscritos em restos a pagar no 

âmbito da Polícia Militar são de montante considerável. 

Através da análise dos dados coletados, foram desconsiderados os 

empenhos efetuados para pagamento de diárias operacionais, pagamento da folha 

de servidores, etc., considerando-se, apenas, os efetivos fornecedores, ou seja, 

aquelas pessoas jurídicas que promoveram a entrega de bens e a prestação de 

serviços durante os anos mencionados. 

Analisando-se os montantes dos valores das despesas empenhadas nos 

exercícios 2014 a 2016, consoante tabela abaixo, verifica-se um crescimento 

considerável, principalmente, entre os anos de 2014 e 2015. Tal fato pode ser 

explicado pelo viés político-econômico, considerando que 2014 fora o último ano do 

Governo da então Governadora do Estado, Rosalba Ciarline Rosado, tendo sido 

marcado por crise e estagnação econômica. 

Entretanto, em 2015, primeiro ano do mandato do atual Governador do 

Estado, Robinson Faria, verificou-se um aumento de, aproximadamente, 50% 

(cinquenta por cento) sobre o valor empenhado no ano precedente, o que pode ser 

explicado pelo início da gestão e a necessidade de atender demandas reprimidas no 

governo anterior, voltando a cair em 2016, haja vista a explosão de uma forte crise 

que atingiu não só o Rio Grande do Norte, mas todo o país, em que pese 

especulações no sentido de que a capacidade de execução orçamentária fora menor 

em 2015, refletindo no ano seguinte, o que discordamos, haja vista os dados 

relativos à liquidação comprovarem o contrário. 

Tabela 2 - Valor total de despesas empenhados 

Ano Valor Total 

2014 R$ 15.335.186,24 

2015 R$ 22.908.058,82 

2016 R$ 19.469.957,51 
Fonte: Portal da Transparência do Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Em relação à liquidação, ou seja, a efetiva comprovação da realização, 

por parte do contratado, do que fora pactuado (fornecimento de bens ou serviços), 

verificou-se quase a integralidade da liquidação, havendo pequena diferença nos 

anos de 2014 e 2015, sendo surpreendente o resultado de 2016, com a 

integralidade do que fora empenhado durante o ano e sua respectiva liquidação, 

como se verifica na tabela abaixo: 
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Tabela 3 - Valor total de despesas liquidados 

Ano Valor Total 

2014 R$ 15.306.740,84 

2015 R$ 22.576.089,41 

2016 R$ 19.469.957,51 
Fonte: Portal da Transparência do Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Já em relação ao adimplemento da despesa, ou seja, ao seu efetivo 

pagamento, visualiza-se através do confronto dos dados apresentados na tabela 

abaixo e dos dados da tabela anterior, que em 2014 pagou-se, apenas, 68% 

(sessenta e oito por cento) das despesas liquidados no ano. Em relação ao ano de 

2015, o montante foi de 67% (sessenta e sete por cento) e, em 2016, a porcentagem 

foi de 74% (setenta e quatro por cento), apresentando nesse último ano, de maneira 

proporcional entre os anos anteriores analisados, os melhores dados em relação à 

capacidade de pagamento de despesas assumidas no exercício. 

Tabela 4 - Valor total de despesas pagas 

Ano Valor Total 

2014 R$ 10.519.939,54 

2015 R$ 15.180.683,28 

2016 R$ 14.504.266,07 
Fonte: Portal da Transparência do Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Em relação ao pagamento de despesas inscritas em restos a pagar (diga-

se de logo, que através da pesquisa realizada junto ao Portal da Transparência não 

há como identificar o ano em que a despesa fora inscrita como RP), verificou-se que 

em ambos os anos, postergou-se parte do pagamento das despesas liquidadas no 

respectivo exercício para proceder-se ao adimplemento de despesas efetuadas em 

exercícios anteriores, o que enseja a percepção de que a utilização do instituto do 

“restos a pagar” possibilita fôlego à Administração, na medida em que empurra o 

pagamento de despesa efetuada para exercícios futuros, entretanto, tal 

procedimento tem se mostrado prejudicial, como se verá no próximo apartado. 

Outro ponto que merece reflexão, é o fato de que em 2015, foram pagos, 

apenas R$ 890.975,70 (oitocentos e noventa mil, novecentos e setenta e cinco reais 

e setenta centavos), valor muito inferior ao que fora pago no ano precedente e no 

subsequente, cuja explicação encontra-se no fato de que essas dívidas foram 

contraídas em governo anterior, descortinando-se um viés político na escolha do que 

se pagar. 
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Tabela 5 - Valor total pago de despesas inscritas em “restos a pagar”  

Ano Valor Total 

2014 R$ 4.573.149,06 

2015 R$ 890.975,70 

2016 R$ 5.552.652,18 
Fonte: Portal da Transparência do Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Outro ponto de destaque, é a adoção da anulação de empenhos, sejam 

de despesas correntes do exercício, sejam as inscritas em restos a pagar, pois disto 

deriva a necessidade de inscrição como despesas (dívidas) de exercícios anteriores, 

devendo-se por conseguinte, promover-se o devido reconhecimento dessa dívida, o 

que potencializa o descrédito de honrar os compromissos financeiros das 

instituições vinculadas ao executivo estadual e dependentes da SEPLAN. 

Através dos dados coletados junto ao Sistema Integrado para 

Administração Financeira (SIAF), verifica-se que a anulação de empenho é manobra 

utilizada no âmbito do executivo estadual, assim apresentamos os dados extraídos 

do SIAF no intuito de analisar também esse fenômeno: 

Tabela 6 - Valor total de despesas empenhadas (restos a pagar e exercício corrente) anuladas 

Ano Valor Total 

2014 R$ 5.493.887,28 

2015 R$ 1.674.542,36 

2016 R$ 0,00 
Fonte: Sistema Integrado para Administração Financeira 

Os dados acima revelam conduta que caracteriza má fé da gestão 

anterior, tendo em vista que a anulação do valor total é robusta, ou seja, engloba um 

grande número de fornecedores o que gerou, para o governo entrante verdadeiro 

entrave para administração desse passivo. 

Fato interessante, é que em 2016 a anulação de empenho inexistiu, o que 

reputamos como um sinal claro de tentativa de recuperação da credibilidade abalada 

na qual se vê inserta a Administração Pública Estadual. 

O que se tem de concreto, revelado pelos dados coletados, é que o uso 

do instituto de restos a pagar e das despesas (dívidas) de exercícios anteriores, em 

que pese dever ser utilizado como uma exceção, tem se tornado regra no âmbito da 

Polícia Militar do Rio Grande do Norte, fato este que em muito se alija da própria 

capacidade institucional de mantê-lo, posto que depende diretamente e 

periodicamente, das autorizações emanadas pela Secretaria de Planejamento e 

Finanças do Estado, trazendo sobre si uma pecha injusta, já que, no que lhe 
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compete, a PMRN adota todos os procedimentos visando o regular e integral 

pagamento.  

Os dados aqui apresentados, revestem-se de capital importância, pois 

lança um alerta aos gestores para a preocupação com o uso indiscriminado dos 

institutos, reverberando, como veremos no próximo apartado, na forma como os 

fornecedores enxergam a Administração Pública do Rio Grande do Norte, incluindo-

se nessa perspectiva, a própria Polícia Militar que tem sua credibilidade frente aos 

contratados e outras pessoas jurídicas de direito privado ameaçada. 

Acompanhado a importância do tema, o Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Norte editou a Resolução nº 032/2016 – TCE, de 01 de novembro de 

2016, onde dispôs sobre a observância, por parte dos seus jurisdicionados, da 

ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados por estes, dedicando o 

Capítulo VI aos restos a pagar, nos seguintes termos: 

Art. 17. Com referência às despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 
de dezembro de cada exercício financeiro, que venham a ser inscritas em 
Restos a Pagar, para efeito de cumprimento da ordem cronológica de 
pagamento, deverá ser observado o que se segue: 
I - as despesas inscritas como restos a pagar processados, observada a 
estrita ordem cronológica dos seus correspondentes atestos, terão 
prioridade de pagamento sobre as que venham ser liquidadas no decorrer 
do exercício seguinte à efetiva inscrição; e II - toda despesa registrada em 
restos a pagar não processados terá como marco inicial para observância 
da ordem cronológica de pagamento a sua efetiva liquidação, o que, nos 
termos da presente Resolução, corresponderá à data da emissão do seu 
respectivo atesto.  
Art. 18. O disposto no artigo anterior aplicar-se-á aos Restos a Pagar 
inscritos a partir do exercício financeiro de 2017, restando ao Estado e aos 
Municípios do Estado do Rio Grande do Norte o dever de estabelecimento 
de cronograma de pagamento para as suas dívidas contraídas ao longo dos 
exercícios anteriores, respeitado o prazo prescricional previsto no art. 1º do 
Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932.

3 
 

Tal dispositivo traz importante alento aos fornecedores, mormente a partir 

de 2017, tendo em vista que os ditamos estabelecidos no referido instrumento 

passam a ter validade e eficácia, no que diz respeito a despesas inscritas em restos 

a pagar, já em 2017, demonstrando a importância que a matéria merece.     

 

4 CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL 

                                                           
3 RIO GRANDE DO NORTE. Resolução nº 032/2016 – TCE, de 01 de novembro de 2016. Dispõe 

sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados no âmbito das 
unidades jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras 
providências. Sala das sessões do Tribunal Pleno. Natal. 01 nov. 2016.  
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4.1 Discutindo percepções 

Discutir percepções do que vem a ser credibilidade e de como esta se 

estabelece, é escrutinar relações e atribuir um valor a um perfil comportamental, por 

conseguinte subjetivo, entretanto lastreado em um sentimento compartilhado, qual 

seja, o fato de que confiável é um atributo desejável e indispensável, mormente na 

atual conjuntura política e social na qual se insere a sociedade brasileira, por 

conseguinte, norte-rio-grandense. 

 Endossando a perspectiva de que a credibilidade se instala a partir do 

estabelecimento do relacionamento entre sujeitos, Lincke (2015, p. 04) afirma que 

este valor 

É, pois, decorrente de uma interação dialética entre emissor e receptor, 
nunca estando totalmente formada, deixando espaço para a conquista de 
mais credibilidade ou para sua perda total, a depender do desenrolar da 
comunicação em curso. Seu caráter é relacional: emerge de uma relação 
entre partes do jogo comunicacional e significa uma coisa para cada 
indivíduo capaz de compreender e interpretar discursos. 
 

O jogo comunicacional a que se refere o autor envolve, necessariamente, 

comportamentos e não apenas discursos, já que a credibilidade é um valor móvel, 

ou seja, não se encontra estático podendo diminuir ou aumentar a partir da conduta 

praticada pelo emissor na visão do receptor. 

Diante dessa perspectiva tem-se que o valor credibilidade pode ser 

sopesada a partir de campos específicos do relacionamento humano, ou seja, pode-

se ser mais confiável em determinada área do que em outra, por exemplo.  

A credibilidade expressa aquele que é confiável, conferindo a algo ou 

alguém um atributo que transmite um sentimento subjetivo que leva o interlocutor a 

confiar, fazendo com que a relação estabelecida possa evoluir em diversos 

aspectos. 

Entretanto, abordando mais profundamente a matéria, Belda e Santos 

(2017, p. 04) diferenciam credibilidade e confiança, afirmando que as noções de 

credibilidade e de confiança englobam componentes objetivos e subjetivos. 

Entretanto, enquanto a confiança consiste em um estado psicológico do receptor e 

em suas convicções, a credibilidade é uma relação que se estabelece com base 

tanto no emissor e no receptor quanto na qualidade de seu discurso, porém a 

credibilidade se forma no discurso prático. 

Diante do contexto apresentado, a busca pelo estabelecimento de uma 

relação de confiança e de credibilidade junto aos seus fornecedores deve ser uma 
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constante para qualquer instituição pública, haja vista que sem estes as políticas 

institucionais carecem de apoio, não alcançando a instituição as condições mínimas 

necessárias à validação de sua existência pela incapacidade de gerar o produto 

para a qual fora constituída. 

No campo da relação comercial entre Administração Pública e 

fornecedores privados existe uma dualidade que oscila entre a confiança extrema e 

a completa desconfiança. Via de regra, os fornecedores confiam nas instituições 

quando conhecem a origem do recurso orçamentário e financeiro que será utilizado 

para o adimplemento da despesa, desconfiando quando esse mesmo recurso é de 

“fonte” diversa na qual é recorrente o inadimplemento de despesas, inclusive com 

fornecedores diversos, construindo-se assim, uma imagem negativa, atribuindo-se 

ao órgão/instituição pecha quase que inapagável. 

Tratando da matéria, o Manual de Campanha - Logística do Exército 

Brasileiro (2014, p. 3-1), em seu item 3.1.3 estabelece que 

O relacionamento com fornecedores civis é intrínseco à área de apoio de 
material, constituindo-se em verdadeira parceria. Materializa-se pela(o): 
adequação e sincronização dos prazos de entrega e de reparo às 
necessidades da F Ter, mantendo-se os estoques em níveis adequados; 
estabelecimento de garantias contratuais recíprocas; e prestação de 
serviços em caráter complementar às capacidades militares (Por exemplo: 
manutenção de itens específicos, transporte administrativo ou construção e 
conservação de infraestrutura física e outros), assegurando eficiência, 
eficácia e efetividade à logística. 
 

Se pode abstrair que o Exército Brasileiro, através da referida diretiva, 

impõe importância indissolúvel ao relacionamento com seus fornecedores, 

materializada através da expressão “verdadeira parceria”, que impõe como 

consequência lógica desse relacionamento a adequação e a sincronização de 

prazos de entrega, tendo ainda como requisito imprescindível a fixação do 

cumprimento das garantias contratuais estabelecidas, demonstrando a necessidade 

de manutenção de sua credibilidade ante seus fornecedores como condição para 

cumprimento de seu mister. 

Tratando ainda da questão logística, explicando sobre a dependência 

existente na cadeia de suprimento, elenca como fatores a disponibilidade e a 

confiabilidade dos diversos fornecedores, endossando ainda mais a perspectiva 

apresentada preteritamente: 

3.2.2 A cadeia de suprimento é dependente da combinação de diversos 
fatores, entre os quais se destacam: a) a capacidade e disponibilidade de 
meios e vias de transporte; b) a capacidade das organizações logísticas de 
obter, estocar e processar os itens; c) a confiabilidade dos dados referentes 
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à demanda, aos estoques e ao material em trânsito; d) o risco logístico 
admitido; e) o nível de serviço estabelecido; f) a disponibilidade e a 
confiabilidade dos diversos fornecedores; e g) o nível de nacionalização 

dos PRODE logística.  
 

A credibilidade, como disposição fática da percepção da confiança, está 

materializada na capacidade de uma instituição em cumprir os acordos e pactos 

fixados no contrato administrativo, firmado com pessoa jurídica ou física, visando à 

recepção de bens ou serviços. 

A partir da quebra dessa relação de confiança, a credibilidade se torna 

abalada descontrolando o relacionamento anteriormente existente entre fornecedor 

e Administração Pública, incorrendo, por via de consequência, em prejuízo social. 

Diante as questões atinentes a inscrição de restos a pagar e despesas 

(dívidas) de exercícios anteriores, coletou-se algumas percepções dos 

colaboradores internos da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, mormente àqueles 

que lidam diretamente com os fornecedores, sentindo destes o nível de confiança 

depositado na instituição, assim como no próprio governo do Estado, consoante se 

verificará dos apartados seguintes. 

 

4.2 Perspectivas dos colaboradores internos da PMRN 

A partir da experiência deste autor no campo das compras públicas, 

visualiza-se, em diversas ocasiões, entraves estabelecidos nas relações com 

fornecedores, haja vista a morosidade e a própria incapacidade de gestão 

orçamentária e financeira que paira, muitas vezes, sobre a Administração Pública, 

gerando graves repercussões no atendimento das demandas internas que, 

necessariamente, atingem as externas. 

Essa realidade, ensejou a elaboração de um roteiro para entrevista, onde 

foram submetidos policiais militares alocados nos setores administrativos da PMRN 

que lidam, diretamente, com os fornecedores4.  

                                                           
4
 Os questionamentos foram os seguintes: 1) Há quanto tempo você trabalha nesse setor?; 2) Qual a 

sua função específica e em que setor desta Diretoria você está lotado?; 3) Em relação ao tratamento 
dispensado pela Polícia Militar aos seus fornecedores, o que você diria?; 4) Como você classificaria a 
Polícia Militar no que pertine a sua capacidade de cumprir os contratos assumidos?; 5) Com que 
frequência os fornecedores tem entrado em contato com a DAL para obter informações sobre os 
pagamentos relativos a bens ou serviços fornecidos?; 6) Na sua opinião, a inscrição em restos a 
pagar traz prejuízos aos fornecedores da PMRN? E para a própria Instituição?; 7) Você já ouviu ou 
vivenciou alguma situação dramática em que o fornecedor, por não haver percebido o devido 
pagamento, teve problemas para a continuidade de seu negócio? 
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Em relação ao primeiro questionamento, os entrevistados tem, em média, 

08 (oito) anos de atividades administrativas relacionadas a funções específicas que 

se vinculam diretamente ao fornecedores, tempo importante e suficiente que 

demonstra um robusto conhecimento das relações existentes entre a PMRN e os 

seus credores. 

Já no tocante ao tratamento da Instituição junto aos seus fornecedores, 

alegaram os entrevistados, à unanimidade, que a Polícia Militar procura manter um 

tratamento cordial e sereno com seus fornecedores, instruindo-os em relação ao 

arranjo institucional, visando orientá-los sobre as divisões existentes quando da 

realização da despesa, mormente em relação ao tramite final visando pagamento 

desta. 

Vale destacar o que Rodrigues Alves5 falou em relação ao tratamento 

entre a PMRN e os seus fornecedores: 

 
o tratamento, na questão pessoal, eu diria que a comunicação é saudável. A 
comunicação é objetiva também. Onde se tenta fazer o melhor trabalho 
naquilo que foi contratado. Na questão assim do que foge a competência 
pessoal, que aí seria a questão de pagamento, creio que seja mais na 
questão de pagamento, acredito que seja mais complicado porque não 
depende, exatamente da Polícia, o pagamento. Depende de dotação que 
vem da própria Administração. Isso aí tem atrapalhado um pouco nesse 
sentido, porque às vezes, o fornecedor não entende que existe essas 
divisões de competência [...] 
 

Tratando da classificação da Polícia Militar no que pertine a sua 

capacidade de cumprir os contratos assumidos, Afonso Pena6 afirmou que  

A gente tem passado um dificuldade ultimamente com relação a questão 
orçamentária. E isso tem prejudicado o andamento do cumprimento dos 
contratos. Que a gente não tem conseguido, às vezes, honrar alguns 
compromissos, com relação aos pagamentos e aos prazos. Então, 
realmente a questão orçamentária tem, impactado no andamento dos 
contratos. A gente não tem conseguido cumprir. As empresas tem cumprido 
integralmente os contratos, inclusive entregando nos prazos corretos. Só 
que o atraso em alguns processos, de anos anteriores, tem prejudicado o 
andamento dos contratos atuais. Que, como algumas empresas, 
forneceram anteriormente, estão agora segurando o fornecimento esse ano 
em virtude de pagamentos pendentes de anos anteriores o que tem 
prejudicado, um pouco, o andamento”. 

 

Vale destacar a colaboração de Campos Sales7 que asseverou que  

o nosso problema é que a nossa capacidade fica tolhida devido a falta de 
orçamento, de gestão orçamentária. Porque nós temos o orçamento, mas 

                                                           
5
 Nome fictício, visando preservar a identidade do colaborador. 

6
 Nome fictício, visando preservar a identidade do colaborador. 

7
 Nome fictício, visando preservar a identidade do colaborador. 
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não temos o financeiro. E, muitas vezes, a gente perde credibilidade devido 
a falta de honra de nossos compromissos. No caso, a gente consome, mas 
na hora de pagar, o pagamento não é realizado pela falta do financeiro. 
 

Campos Sales, com propriedade, afirma que “semanalmente os 

fornecedores entram em contato com a Diretoria de Apoio Logístico. Recebemos 

cobrança de fornecedores ligando para saber questões de pagamento. Muitos com 

atrasos de até quatro e cinco anos, inclusive inscritos em dívidas de exercícios 

anteriores”. Continua afirmando que a inscrição em “restos a pagar” traz prejuízos a 

PMRN, expressando que traz 

muito prejuízo. Até para questão de credibilidade nossa, porque, por 
exemplo, o fornecedor, a gente precisa de cotação. Os fornecedores 
criterizam o fornecimento de cotação, justamente pela ausência de 
pagamento. Dificultando a participação até com relação a concorrência. 
Menos fornecedores deixam de participar de licitações porque não tem 
interesse pela falta de pagamento. E isso interfere no preço do produto, 
porque quanto maior a competitividade, menor é o preço da contratação. 

 

Ressalta-se, os casos mencionados de prejuízos severos oriundos do 

inadimplemento de despesas assumidas pela PMRN, tendo os entrevistados 

compartilhado diversas situações nas quais os fornecedores foram à bancarrota, ou 

tiveram sérias consequências de natureza patrimonial, em virtude da inação estatal, 

tendo sido essas despesas inscritas em restos a pagar e em dívidas de exercícios 

anteriores.  

Compartilhando de suas vivências, Prudente de Morais revelou que  

existem situações, por questões de edital, para contratação, são feitas as 
exigências para que aquele fornecedor possa ser habilitado para participar 
de um pregão eletrônico, por exemplo. E para isso, o fornecedor precisa 
previamente fazer investimentos. Nem todos estão preparados para 
tamanha demanda, mas com interesse de ganhar a licitação e com os 
valores recebidos ter o lucro devido. Sendo sabido que, algumas empresas, 
as quais não direi o nome, por questões de ética, os seus proprietários 
entraram em questão de falência por ficarem com esses prejuízos, impostos 
a pagar e os valores que não foram recebidos, que eram de direito e por 
terem ficado em restos a pagar, inviabilizou a saúde do negócio. 
 

Alinhando-se as falas dos entrevistados com a realidade vivenciada pelo 

autor, pode-se com firmeza e certeza declarar que a rapidez no pagamento das 

despesas está diretamente relacionada com o aumento da credibilidade e, 

consequentemente, como polo atrativo para aumento da concorrência ao 

fornecimento institucional. 
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Entretanto, importante avaliarmos o impacto, na perspectiva dos 

fornecedores, que tem causado o uso de restos a pagar e das dívidas de exercícios 

anteriores. 

 

4.3 A visão dos fornecedores da PMRN em relação a sua capacidade de 

adimplemento 

Diga-se de logo, que as empresas que foram procuradas para que 

pudessem manifestar suas percepções não autorizaram a aposição de maneira 

formal de suas opiniões sobre os procedimentos relativos a restos a pagar e 

despesas de exercícios anteriores. Entretanto, de maneira verbal e via telefone 

demonstraram suas insatisfações, algumas chegando até, a afirmar que o estado 

comete o “crime de estelionato”. 

Sem dúvidas, a atividade empresarial é uma atividade voltada, 

exclusivamente, para o lucro, ou seja, as pessoas jurídicas instituídas com a 

finalidade comercial buscam promover o ganho de capital, para tanto, assumem um 

risco inerente à atividade que desenvolvem, qual seja a variação do mercado sobre 

a oferta e procura. 

Cediço o fato de que a Administração Pública é carente de serviços e de 

bens para dar vazão a sua demanda, pelo que se mostra como importante e 

potencial cliente de empresas e pessoas físicas que buscam, através de suas 

expertises oferecer o que se busca.  

Esta relação se estabelece de tal maneira que o particular oferece seu 

produto esperando, por via de consequência, uma contraprestação pecuniária, razão 

de ser de sua existência. Ocorre que, em virtude do princípio da legalidade que 

envolve todas as atividades da Administração Pública, é praxe de observância 

obrigatória dos diversos dispositivos que se vinculam às compras públicas, sendo a 

execução da despesa composta por fases, as quais se dividem em empenho, 

liquidação e pagamento, esta última concretizando em completude a relação 

estabelecida. 

Mormente, em se tratando do pagamento, a Polícia Militar do Rio Grande 

do Norte, assim como outros diversos órgãos do Estado tem, instituída como prática, 

mesmo não estando ao seu alcance mudar essa realidade imediatamente (em que 

pese existirem caminhos para mitigar o cenário), utiliza-se dos institutos do “restos a 

pagar” e das despesas (dívidas) de exercícios anteriores, corolário, muitas vezes, de 
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um superdimensionamento de receitas, cuja frustração incorre diretamente sobre os 

fornecedores. 

Decorre desta prática, uma desconfiança severa que tem prejudicado a 

Instituição, como se verifica no e-mail recebido abaixo, onde a PMRN, através de 

sua Diretoria de Apoio Logístico – DAL solicita ao fornecedor ESTILINGUE S/A8 que 

proceda a assinatura do contrato para a devida publicação, obtendo como resposta, 

em 03 de novembro de 2017, o seguinte: 

“Bom dia! O RN ainda não quitou a dívida. Portanto o contrato não será 

assinado. Continuam as duas alternativas: ou o Estado quita a dívida 

anterior, ou efetua o pagamento antecipado desse contrato. Caso tenha 

possibilidade de quitar a referida dívida, segue o e-

mail, xxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxx para orientações de como proceder no setor 

financeiro  para o referido processo. Att.” 

Neste caso, especificamente, a dívida a que se refere o autor da 

mensagem fora efetuada por outro órgão da Administração, resvalando na 

credibilidade da própria Polícia Militar, atingindo a sua capacidade de auto organizar-

se  administrativa e operacionalmente, haja vista o descumprimento, por outra 

unidade gestora, de um compromisso financeiro assumido. 

Alterando a ordem e as fases da despesa, o autor da mensagem sugere, 

como uma das alternativas, burlar a ordem da execução da despesa, antecipando-

se o pagamento para, em seguida, proceder-se à fase de liquidação, procedimento 

passível de punição ao ordenador de despesa, porém fato desprezado pelo 

fornecedor. 

Outro fato interessante, ainda reportado por e-mail em 08 de junho de 

2017, foi o da empresa BORRACHAS LTDA9. que, seguindo a alternativa 

apresentada pela empresa anterior assim manifestou-se: 

“Boa Tarde, Informo que no que se refere o Empenho 2017NE00000, nossa 
empresa visando manter o equilíbrio da ATA em questão e respaldar a 
empresa para que não sejamos Prejudicados pela Fonte 100 em que a 
mesma vem apresentado problemas para liberação dos Pagamentos, 
pedimos a analise de que possamos encaminhar a Nota Fiscal e após o 
pagamento da mesma encaminharmos os Pneus. Pedimos analise e 
Resposta” 
 

Desacreditando a fonte 100, que diz respeito à origem das receitas 

correntes (fiscal e da seguridade) para pagamento de determinadas despesas, o 

fornecedor sugere o pagamento antecipado, demonstrando total descredito na 

                                                           
8
 O nome da empresa será omitido, haja vista a manutenção do sigilo da imagem da instituição. 

9
 O nome da empresa será omitido, haja vista a manutenção do sigilo da imagem da instituição. 

mailto:xxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxx
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relação estabelecida e na confiança na capacidade de adimplemento da despesa 

gerada. 

Outro fato interessante, foi o da empresa BOMBAS EPP, que, no 

fornecimento do orçamento fixou em negrito e em texto realçado que “o 

fornecimento do material acima relacionado está condicionado à quitação dos 

débitos em aberto referentes às notas fiscais X1, X2 e X3, totalizando o valor de R$ 

770.712,50 (setecentos e setenta mil, setecentos e doze reais e cinquenta 

centavos).  

Alguns fatos mais gravosos podem ser mencionados, tais como o 

fornecimento de ambulâncias para a Diretoria de Saúde, por determinado 

fornecedor, cuja despesa fora empenhada, entretanto posteriormente anulada, tendo 

sido entregues os bens, gerando, por via de consequência uma “ação de cobrança 

de título extrajudicial”. 

Desta forma, inúmeros seriam os casos de inadimplemento ou 

retardamento em pagamentos que reforçaram a construção de uma pecha de mal 

pagador que paira sobre os diversos órgãos ligados ao executivo, dentre estes, a 

Polícia Militar. 

O descrédito na capacidade do Estado do Rio Grande do Norte tem sido 

construído há alguns anos, não sendo um valor atribuído recentemente, mas uma 

pecha sedimentada por inúmeros casos semelhantes, reverberando no mercado de 

maneira vergonhosa, causando diversos prejuízos, inclusive fortemente na Polícia 

Militar, sendo os institutos do restos a pagar e das despesas (dívidas) de exercícios 

anteriores uma verdadeira barreira ao próprio crescimento institucional. 

Por fim, como dito, casos não faltam em que a Polícia Militar deixou de 

honrar seus compromissos financeiros assumidos, entretanto em virtude de uma 

política e gestão governamental que maculou sua imagem, obstruiu seu crescimento 

e potencializou os entraves burocráticos a que, normalmente, se lhe impõe a lei.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, torna-se latente o revestimento burocratizado que 

consiste um processo de compra pública, haja vista envolver diversos atores, fases, 

vinculação a diversos dispositivos legais, sejam eles de cunho meramente 

administrativos e outros de caráter jurídico.  
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As políticas públicas, para que possam produzir os resultados a que 

foram desenvolvidas, devem, necessariamente, considerar os processos vinculados 

às compras públicas, posto que essas políticas apenas se materializam caso 

existam insumos, serviços ou bens que, conjuntamente, contribuam e colaborem 

para o alcance de um resultado que venha a mitigar problemas sociais.  

Dessa forma, não há que se pensar, por exemplo, no Programa Ronda 

Cidadã, sem se pensar nos veículos, armamento, combustível, pneus, algemas, 

uniformes, etc., sendo tudo isso resultado de um conjunto de medidas 

administrativas que culminam com a contratação de empresas para os respectivos 

fornecimentos. 

Nessa toada, a confiança estabelecida entre a Administração Pública e os 

seus fornecedores é crucial, pois sem ela torna-se uma tarefa hercúlea a execução 

de qualquer política pública. 

Diante do que fora estudado e dos resultados apresentados, verifica-se 

que o uso dos institutos do “restos a pagar” e das “despesas (dívidas) de exercícios 

anteriores” tem “envenenando” a relação na qual a Polícia Militar é parte, gerando 

descrédito nos fornecedores, impactando-os sobremaneira, posto que promove a 

repulsa e macula a própria imagem institucional. 

Entretanto, a Polícia Militar encontra-se de mãos atadas, posto encontrar-

se extremamente dependente da Secretaria de Planejamento e Finanças do Estado, 

órgão que libera as ordens bancárias, assim como libera os orçamentos necessários 

a execução da política institucional através do custeio e do investimento. 

Visando contribuir para a mitigação dos efeitos dos institutos estudados 

sobre a credibilidade da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, sugerimos a adoção 

das seguintes medidas/ações: a) promover a criação de um indicador de 

credibilidade institucional; b) criar um índice de adimplemento institucional; c) 

estabelecer reuniões periódicas com fornecedores e potenciais fornecedores; d) 

criação de um fundo de reaparelhamento e modernização no âmbito da PMRN; e) 

sensibilizar o governo do estado sobre as necessidades da PMRN no que concerne 

ao seu orçamento e respectivos recursos financeiros. 

A criação de um indicador de credibilidade institucional estabeleceria uma 

espécie de ranking onde se avaliaria, através de critérios objetivos, o nível de 

credibilidade de uma instituição em relação aos seus compromissos financeiros 

assumidos perante seus fornecedores. 
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O índice de adimplemento institucional seria utilizado pelo Ordenador de 

Despesa da PMRN, no caso o Comandante Geral, visando balizar a tomada de 

decisão quando devesse decidir sobre qual ou quais fornecedores deveriam receber 

recursos inscritos em “restos a pagar” ou “despesas (dívidas) de exercícios 

anteriores” em preterição a outros. 

As reuniões periódicas fortaleceria os laços entre a PMRN e seus 

fornecedores, onde se trataria forma de execução de contratos, bem como a 

realidade orçamentário e financeira da instituição nos períodos que 

compreendessem as reuniões. 

A criação do Fundo de Reaparelhamento e Modernização da PMRN é 

medida urgente e requer especial atenção. O Fundo traria muito além do orçamento, 

o que se espera de principal, ou seja, o financeiro, dando maior independência e 

autonomia a PMRN. 

Por fim, sensibilizar o governo do estado sobre a importância da PMRN 

para a efetivação de qualquer política pública de segurança, proporcionando a ela a 

atenção merecida, visando a recuperação de sua credibilidade frente aos seus 

fornecedores. 

 

  



39 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

MENDES, Renato Gealdo. O processo de contratação pública. 1ed. Curitiba: 
Zenite, 2012. 432 p.  
 
ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo. 12ed. Rio de 
Janeiro: Impetus, 2006. 
 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 20ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2008 
 
CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de Direito Administrativo. 2ed. São 
Paulo: Podivm, 2009. 
 
CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Direito Administrativo: parte geral, 
intervenção do estado e estrutura da administração. 2ed. Salvador: Podivm, 
2009. 
 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005. 
 

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. 
Brasília, 22 jun. 1993. p. 8269. 
 
BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília: Senado Federal, 1988. 
 
DEZOLT, Ana Lúcia et al. Compras públicas estaduais – Boas práticas 
brasileiras. Disponível em http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Livro-
Boas-praticas-de-compras-publicas-v-final-2016.pdf. Acesso em: 29 ago. 2017. 
 
BRASIL. 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. Diário Oficial da República Federativa 
do Brasil. Brasília, 23 mar. 1964, p. 2745. 
 
O QUE SÃO RESTOS A PAGAR: o manual de finanças e do orçamento público. 
Disponível em: 
http://www.restosapagar.cnm.org.br/img/o_que_sao_Restos_a_Pagar_2011.pdf 
Acesso em: 29 ago. 2017. 
 
BRASIL. Decreto nº 9.086, de 30 de junho de 2017. Dispõe sobre a realização, no 
exercício de 2017, de despesas inscritas em restos a pagar não processados e dá 
outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 30 jun. 
2017, p.01, edição extra.  
 

http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Livro-Boas-praticas-de-compras-publicas-v-final-2016.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Livro-Boas-praticas-de-compras-publicas-v-final-2016.pdf
http://www.restosapagar.cnm.org.br/img/o_que_sao_Restos_a_Pagar_2011.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.086-2017?OpenDocument


40 
 

 

RIO GRANDE DO NORTE. Decreto Estadual nº 26.688/2017. Estabelece normas 
para execução orçamentária e financeira do exercício financeiro de 2017 e dá outras 
providências. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte. Natal, 22 mar. 2017, 
p. 01-06.  
 
BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 05 mai. 2000. 
p. 01. 
 
ALENCAR, Alisson Carvalho de. As implicações dos restos a pagar na gestão da 
saúde pública: o caso de mato grosso.  
Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/15547/AS%20IMPLICA
%C3%87%C3%95ES%20DOS%20RESTOS%20A%20PAGAR%20NA%20GEST%
C3%83O%20DA%20SA%C3%9ADE%20P%C3%9ABLICA-
%20O%20CASO%20DE%20MATO%20GROSSO%20vers%C3%A3o%2015.02.16.p
df;sequence=1.Acesso em: 29 ago. 2017. 
 
RIO GRANDE DO NORTE. Lei Complementar nº 163, de 05 de fevereiro de 1999. 
Dispõe sobre a organização do Poder Executivo do Estado Rio Grande do Norte e 
dá outras providências. Diário Oficial do Rio Grande do Norte. Natal, 05 fev. 1999.  
 
POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE. Contrato para prestação de 
serviço que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Norte, através da 
Polícia Militar e a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 
Natal. 09 out. 2017. 
 
POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE. Contrato simplificado nº 
038/2017 que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Norte, através da 
Polícia Militar e a empresa Companhia Brasileira de Cartuchos - CBC. Natal. 15 
out. 2017. 
 
RIO GRANDE DO NORTE. Resolução nº 032/2016 – TCE, de 01 de novembro de 
2016. Dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos nos 
contratos firmados no âmbito das unidades jurisdicionadas do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências. Sala das sessões do 
Tribunal Pleno. Natal. 01 nov. 2016.  
 
LINCKE, Matheus de Castro.  A Construção da Credibilidade e a Publicidade 
Autorreferencial: uma análise da campanha de 50 anos de Zero Hora.  
Disponivel em: file:///C:/Users/mario/Downloads/GTPPCI_LINCKE-
20Matheus_%20MACHADO-%20Maria%20Berenice.pdf. Acesso em: 29 jul. 2017. 
 
BELDA, F.R.; SANTOS, G. S.; A concepção e a percepção da credibilidade no 
jornalismo.  
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/anagrama/article/view/135299. Acesso 
em: 10 out. 2017. 
 
MD-EME, EB20-MC10.204. Manual de Campanha: logística. 3ed. 2014. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/15547/AS%20IMPLICA%C3%87%C3%95ES%20DOS%20RESTOS%20A%20PAGAR%20NA%20GEST%C3%83O%20DA%20SA%C3%9ADE%20P%C3%9ABLICA-%20O%20CASO%20DE%20MATO%20GROSSO%20vers%C3%A3o%2015.02.16.pdf;sequence=1
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/15547/AS%20IMPLICA%C3%87%C3%95ES%20DOS%20RESTOS%20A%20PAGAR%20NA%20GEST%C3%83O%20DA%20SA%C3%9ADE%20P%C3%9ABLICA-%20O%20CASO%20DE%20MATO%20GROSSO%20vers%C3%A3o%2015.02.16.pdf;sequence=1
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/15547/AS%20IMPLICA%C3%87%C3%95ES%20DOS%20RESTOS%20A%20PAGAR%20NA%20GEST%C3%83O%20DA%20SA%C3%9ADE%20P%C3%9ABLICA-%20O%20CASO%20DE%20MATO%20GROSSO%20vers%C3%A3o%2015.02.16.pdf;sequence=1
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/15547/AS%20IMPLICA%C3%87%C3%95ES%20DOS%20RESTOS%20A%20PAGAR%20NA%20GEST%C3%83O%20DA%20SA%C3%9ADE%20P%C3%9ABLICA-%20O%20CASO%20DE%20MATO%20GROSSO%20vers%C3%A3o%2015.02.16.pdf;sequence=1
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/15547/AS%20IMPLICA%C3%87%C3%95ES%20DOS%20RESTOS%20A%20PAGAR%20NA%20GEST%C3%83O%20DA%20SA%C3%9ADE%20P%C3%9ABLICA-%20O%20CASO%20DE%20MATO%20GROSSO%20vers%C3%A3o%2015.02.16.pdf;sequence=1
file:///C:/Users/mario/Downloads/GTPPCI_LINCKE-20Matheus_%20MACHADO-%20Maria%20Berenice.pdf
file:///C:/Users/mario/Downloads/GTPPCI_LINCKE-20Matheus_%20MACHADO-%20Maria%20Berenice.pdf
https://www.revistas.usp.br/anagrama/article/view/135299


41 
 

 

MARQUES, João Batista. A gestão pública moderna e a credibilidade nas 
políticas públicas. Brasília a. 40 n. 158 abr./jun. 2003 


