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A elevação, pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março do ano em curso, do estado
de contaminação internacional pelo novo Coronavírus como pandemia solidificou a realidade das
últimas décadas, inadmissível por muitos, de que “vivemos um tempo sem verdades plenas, sem
certezas absolutas”, de que já falava o Ministro Luís Roberto Barroso (2005).

O cenário atual, no qual decisões estratégicas importantes precisam ser adotadas rapidamente,
sem que seja possível vislumbrar consequências que ultrapassem o momento de emergência de
saúde pública de importância internacional, cuja disciplina de enfrentamento foi, no âmbito nacional,
dada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, exige o abandono de padrões limitantes do
pensamento.

Diante da responsabilidade do Poder Público de assegurar as condições necessárias à
continuidade da prestação de serviços públicos, mormente os essenciais relacionados à proteção à
vida dos cidadãos, a situação vigente demanda um novo olhar sobre as regras para novas aquisições
de bens e serviços ou outras que devem ser realizadas no âmbito de contratos em vigor.

A Lei Geral de Licitações e Contratos, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ainda comporta
interpretações que, justificáveis no contexto cultural e temporal da sua edição, são incapazes de
atender às complexas relações jurídicas impostas pela contemporaneidade e integração global ou,
ainda, afirmações que vêm sendo repetidas ao longo dos anos como dogmas e que objetivam,
veladamente ou não, atemorizar o gestor.

Nesse contexto, insere-se a propagada vedação à antecipação de pagamento.

Em conformidade com o art. 40, inc. XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, o instrumento
convocatório deverá indicar, entre outros elementos, condições de pagamento que indiquem o prazo
para sua efetivação “não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela”.

O adimplemento da obrigação contratual para fins da Lei Geral corresponde, à luz do § 3º do
mesmo art. 40, à “prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes,
bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de
documento de cobrança”.

O correspondente recebimento – que, consoante o art. 73 seguinte, dar-se-á de forma provisória 1
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(simples transferência do bem ou dos resultados do serviço para a Administração, sem o
reconhecimento por ela de que atendem às regras contratuais (JUSTEN FILHO, 2009)) ou definitiva
(quando verificada a qualidade e quantidade do material e consequente aceitação) – atenderá aos
prazos e às condições que indica ou previstas no instrumento convocatório (Lei nº 8.666/1993, art. 73,
inc. II, alíneas “a” e “b” c/c o art. 40, inc. XVI), cuja inobservância implica aceitação tácita, na medida
que não se pode constranger o contratado a aguardar indefinidamente a manifestação da
Administração.

Ocorre que o mesmo inc. XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/1993 possibilita, na alínea “d”, a realização
de descontos por eventuais antecipações de pagamento, o que autoriza a conclusão de inexistir
vedação na Lei nº 8.666/1993 a antecipações de pagamento.

Razões óbvias relacionadas à boa gestão fiscal e responsabilidade no resguardo do dinheiro
público, às diversas experiência nacionais em fraudes em licitações de várias ordens, além da
utilização do legislador da palavra “eventuais” ao se referir, na referida alínea “d” do inc. XIV do art. 40,
ao pagamento antecipado, recomendam priorizar o pagamento para momento posterior ao
recebimento do objeto contratado, não autorizando, destarte, a tese de vedação peremptória à
antecipação de pagamento.

Outra, inclusive, não pode ser a conclusão à vista do art. 38 do Decreto nº 93.872/1986 2, que, ao
dispor sobre “a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação
pertinente” admite, “mediante as indispensáveis cautelas ou garantias”, o pagamento antecipado de
“parcela contratual” relativa ao “fornecimento de materiais, execução de obra, ou prestação de serviço,
inclusive de utilidade pública”. Referido dispositivo enuncia uma disposição que deve ser observada
como regra geral, não assumindo, entretanto, uma proibição peremptória, haja vista, inclusive, a regra
materializada no art. 38 do Decreto nº 93.872/1986, que dispõe “sobre a unificação dos recursos de
caixa do Tesouro Nacional”.

Calha pontuar, que, dirigindo-se a referida regulamentação à Administração Pública federal,
inexiste impedimento à sua utilização pelos demais entes federados, que também podem definir suas
próprias regras no instrumento convocatório ou em regulamentação específica, tais como admitir o
pagamento não apenas de “parcela contratual” e percentuais de descontos que devem incidir para a
hipótese de tal antecipação.

Entendemos, na linha defendida por Celso Antônio Bandeira de Mello, citado pelo Ministro Carlos
Velloso na ADI nº 927-MC, que o art. 40 da Lei Federal não constitui norma geral, em razão do que a
regulamentação diferenciada pelos estados e municípios não viola o art. 22, inc. XXVII, da Constituição
Federal.

Consignou o Ministro Carlos Velloso:

A formulação do conceito de “normas gerais” é tarefa tormentosa, registra Marçal Justen Filho, a dizer
que “o conceito de ‘normas gerais’ tem sido objeto das maiores disputas [...]. Inexistindo um conceito
normativo preciso para a expressão, ela se presta às mais diversas interpretações” (ob. e loc. cits.). A
formulação do conceito de “normas gerais” é tanto mais complexa quando se tem presente o conceito
de lei em sentido material — norma geral, abstrata. Ora, se a lei, em sentido material, é norma geral,
como seria a lei de “normas gerais” referida na Constituição? Penso que essas ‘normas gerais’ devem
apresentar generalidade maior do que apresenta, de regra, as leis. Penso que “norma geral”, tal como
posa na Constituição, tem o sentido de diretriz, de princípio geral. A norma geral federal, melhor seria
dizer nacional, seria a moldura do quadro a ser pintado pelos Estados e Municípios no âmbito de suas
competências. Com propriedade, registra a professora Alice Gonzalez Borges que as “normas gerais”,
leis nacionais, “são necessariamente de caráter mais genérico e abstrato do que as normas locais.
Constituem normas de leis, direito sobre direito, determinam parâmetros, com maior nível de
generalidade e abstração, estabelecidos para que sejam desenvolvidos pela ação normativa
subsequente das ordens federadas”, pelo que “não são normas gerais as que se ocupem de
detalhamentos, pormenores, minúcias, de modo que nada deixam à criação própria do legislador a
quem se destinam, exaurindo o assunto de que tratam”. Depois de considerações outras, no sentido
da caracterização de “norma geral”, conclui: ”são normas gerais as que se contenham no mínimo
indispensável ao cumprimento dos preceitos fundamentais, abrindo espaço para que o legislador
possa abordar aspectos diferentes, diversificados, sem desrespeito a seus comandos genéricos,
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básicos” (Alice Gonzales Borges, “Normas Gerais das Licitações e Contratos Administrativos”, RDP
96/81).

Cuidando especificamente do tema, em trabalho que escreveu a respeito do DL. 2.300/86, Celso
Antônio Bandeira de Mello esclareceu que “normas que estabelecem particularizadas definições, que
minudenciam condições específicas para licitar ou para contratar, que definem valores, prazos e
requisitos de publicidade, que arrolam exaustivamente modalidades licitatórias e casos de dispensa,
que regulam registros cadastrais, que assinalam com minúcia o iter e o regime procedimental, os
recursos cabíveis, os prazos de interposição, que arrolam documentos exigíveis de licitantes, que
preestabeleceram cláusulas obrigatórias de contratos, que dispõem até sobre encargos administrativos
da administração contratante no acompanhamento da execução da avença, que regulam penalidades
administrativas, inclusive quanto aos tipos e casos em que cabem, evidentissimamente sobre não
serem de Direito Financeiro, menos ainda serão normas gerais, salvo no sentido de que toda norma —
por sê-lo — é geral”. E acrescenta o ilustre administrativista: “se isto fosse norma geral, estaria
apagada a distinção constitucional entre norma, simplesmente, e norma geral ...” (Licitações, RDP
83/16 [...] (STF, ADI nº 927-MC, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 03.11.1993, DJ de 11.11.1994)

Não bastasse isso, o próprio dispositivo legal autoriza a definição, pelo instrumento convocatório
(e, por conseguinte, em instrumento contratuais derivados de contratações diretas), de descontos para
a hipótese de antecipação de pagamento pela Administração.

Ultrapassadas tais premissas, a emergência de saúde pública de importância internacional tem
ensejado a edição de diversos atos normativos, no âmbito do que o professor Jacoby Fernandes
(2020) denomina “direito provisório”, ou seja, normas editadas para disciplinar os atos praticados e as
relações jurídicas formadas durante esse estado de emergência.

Entre essas normas, a Lei nº 13.979/2020, ao dispor sobre as medidas para o enfrentamento
dessa emergência, presumiu atendidas, para fins da dispensa de licitação nela tratada, determinadas
condições, como a necessidade de pronto atendimento da situação de emergência e a existência de
risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares (art. 4º-B, incs. II e III).

Diversas aquisições de insumos e contratações de serviços têm sido realizadas, no Brasil e no
mundo, visando à tempestiva proteção da população durante o estado de pandemia, o que têm
ensejado, além do desequilíbrio entre oferta e demanda, práticas comerciais eticamente discutíveis 3.

Nesse contexto, especialmente no âmbito das aquisições, os fornecedores, que, normalmente,
são os mesmos para todos os entes federados e muitos países, têm condicionado a venda ao prévio
pagamento, desafiando, assim, o afastamento de paradigmas ou dogmas aplicáveis genericamente e o
exame das peculiaridades do objeto caso concreto, não apenas para novas contratações, mas para os
contratos vigentes que demandarem solução equivalente.

A excepcionalidade da antecipação de pagamento, que implica excepcionar também a regra de
Direito Financeiro que exige a liquidação da despesa, ou seja, a “verificação do direito adquirido pelo
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito”, anteriormente à
realização de pagamento (Lei nº 4.320/1964, arts. 62 e 63), pode, no contexto da emergência de saúde
pública de importância internacional, vir a se tornar uma regra diante da realidade nacional e
internacional.

Note-se que, relativamente ao gestor estadual que não conte com regulamentação específica em
suas normas de licitações e contratos editadas no âmbito de sua competência suplementar
(Constituição Federal, art. 2º), para a hipótese de que cuida a alínea “d” do inc. XIV do art. 40 da Lei nº
8.666/1993 (extensível aos municípios), vedando sua efetivação, sob qualquer hipótese, ou limitando
sua ocorrência, tal como o faz o art. 38 do Decreto nº 93.872/1986, para parcelas da contratação,
poderá disciplinar em instrumentos convocatórios ou contratuais (na hipótese de contratação direta ou
eventuais aditivos de contratos vigentes) a forma pela qual se dará pagamento antecipado, de parcela
da contratação ou da sua integralidade.

Tratando-se de contratos vigentes, a despeito de o instrumento convocatório da licitação ou o
contrato decorrente de contratação não haver definido regras para o pagamento antecipado, deverá a
Administração examinar todos os cenários possíveis na atual pandemia de alcance internacional,
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considerando a celebração de termo aditivo 4 que o discipline ou a realização de nova contratação
para, então, decidir o meio pelo qual é possível obter maior vantajosidade, sem descurar da pronta
resposta que o caso demande, especialmente diante da inevitável redução de recursos públicos
decorrente da diminuição da arrecadação de tributos face aos reflexos da pandemia na economia dos
entes federados.

A emergência de saúde pública e a circunstância de o art. 22 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de
setembro de 1942 5, determinar que, na “interpretação de normas sobre gestão pública, serão
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a
seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”, bem como que, em “decisão sobre
regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão
consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do
agente”, não dispensa o gestor de adotadas as cautelas ao seu alcance para fins de antecipar o
pagamento ao contratado.

Entre outras providências que a especificidade do objeto da contratação indicar, deverá o gestor
(a) comprovar que inexiste outro fornecedor que aceite fornecer os bens ou prestar os serviços
mediante pagamento após o adimplemento da parcela; (b) demonstrar que o pagamento antecipado é
a única condição de venda para a efetivação da aquisição do bem ou do serviço pretendidos; (c)
condicionar a antecipação de pagamento à prestação de garantia pelo fornecedor (justificando
eventual impossibilidade); e (d) obter desconto pela antecipação, diante da evidente redução de risco
de não pagamento pelo Poder Público (justificando eventual impossibilidade) 6.

Essa é, inclusive, a oportunidade para, valendo-nos dos ponderações de Joel de Menezes Niebuhr
(2020) ao apontar sugestões para os contratos administrativos em tempos de coronavírus, colocar em
prática o modelo teórico de uma Administração Pública “mais dialógica, mais aberta e que prefere
construir o consenso com o mercado aos atos unilaterais de autoridade”, especialmente diante do fato
de que o desequilíbrio entre oferta e demanda tem colocado o fornecedor de bens e serviços em
posição mais vantajosa 7.

Cientes de que ainda é cedo para mapear com segurança os efeitos da pademia decorrente do
coronavírus, pretendemos construir para a reflexão sobre a imprescindibilidade de abandonarmos
padrões limitantes de uma interpretação das normas jurídicas e dos contratos administrativos, que,
sem descurar dos princípios que devem nortear a Administração Pública, possibilite sua adaptação à
realidade vigente.
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1 Nos termos do art. 74 da Lei nº 8.666/93, poderá ser dispensado o recebimento provisório na
hipótese de gêneros perecíveis e alimentação preparada; serviços profissionais; obras e serviços de
valor até o limite previsto para compras e serviços que não sejam de engenharia, na modalidade
convite, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à
verificação de funcionamento e produtividade.

2 “Art. 38. Não será permitido o pagamento antecipado de fornecimento de materiais, execução de
obra, ou prestação de serviço, inclusive de utilidade pública, admitindo-se, todavia, mediante as
indispensáveis cautelas ou garantias, o pagamento de parcela contratual na vigência do respectivo
contrato, convênio, acordo ou ajuste, segundo a forma de pagamento nele estabelecida, prevista no
edital de licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação direta.”

3 Cite-se, por todos, recente reportagem no jornal Folha de S.Paulo intitulada “China Cancela compra
de respiradores pela Bahia, e carga fica retida nos EUA” (ZANINI, 2020).

4 Não se adentrará aqui em aspectos referentes às alterações quantitativas e qualitativas, seus limites
e especificidades.

5 Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

6 Nessa mesma linha foram as sugestões proposta por Patrícia Lima Dória em parecer proferido no
âmbito da Procuradoria Geral do Estado da Bahia em consulta formulada pela Administração direta,
para fins de aquisição de insumos necessários ao atendimento de demandas no âmbito do
enfrentamento à pandemia do coronavírus.

7 Não se está a desconsiderar a possibilidade, prevista no inc. VII do art. 3º da Lei nº 13.979/2020, de
requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. Contudo, trata-se de instrumento de
manejo cuidadoso e quando outra solução menos coativa não se apresentar viável.
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