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CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARECER n. 00002/2016/CPLC/CGU/AGU

NUP: 00688.000183/2015-76
INTERESSADOS: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CONSULTORIA-
GERAL DA UNIÃO (CPLC/CGU)
ASSUNTOS: PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO DE EMPRESA EM CONCORDATA E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL

EMENTA:  Licitação.  Requisito  de  habilitação.  Qualificação  econômico-financeira.  Certidão
negativa de concordata. Art. 31, II, Lei nº 8.666/93. Requisito extensível à recuperação judicial
ou extrajudicial prevista na Lei nº 11.101/05. Requisito facultativo. Art. 32, § 1º c/c art. 80, § 2º,
ambos  da  Lei  nº  8.666/93.   Obrigatoriedade  de  exigir  a  certidão  negativa  de  concordata  e
recuperação nas licitações para contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de
mão de obra. 

1. O Sr. Coordenador-Geral da Comissão Permanente de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da
União  (CPLC/CGU),  no  uso  da  competência  prevista  no  art.  5º,  II,  da  Portaria  CGU  nº  10,  de  02  de  junho  de
2015, encaminha o procedimento, solicitando manifestação sobre a possibilidade de participação em licitações públicas de
empresas sob falência ou recuperação. 

2. Atualmente, as minutas de editais elaboradas pela Advocacia-Geral da União preveem, indistintamente, a
impossibilidade de participação de empresas sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.

3. Em análise ao tema, verifica-se que, na doutrina, não há consenso sobre a questão, havendo aqueles que
não admitem a participação em licitação de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, a exemplo de Lucas Rocha
Furtado[1], Marçal Justen Filho[2] e Jair Eduardo Santana[3]. Para estes autores, a lei traz uma presunção absoluta de
inidoneidade para arcar com os encargos financeiros decorrentes da contratação.

4. Outros autores admitem a possibilidade de contratação com empresa concordatária ou em recuperação
judicial  ou  extrajudicial,  a  exemplo  de  Carlos  Pinto  Coelho  Motta[4],  Leon Frejda Szklarowsky[6]  e  Carlos  Ari
Sundfeld[7].  

5. O  Departamento  de  Consultoria  da  Procuradoria-Geral  Federal,  por  meio  do  Parecer  nº  04/2015
/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, pacificou, no âmbito das entidades da Administração federal indireta, o entendimento de
que empresas em recuperação não podem ser impedidas de participar de licitações, desde que demonstrem que atendam os
demais requisitos exigidos para a contratação:

EMENTA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. CAPACIDADE
ECONÔMICO-FINANCEIRA. PECULIARIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE
EXIGE  QUE  O  CONTRATADO  TENHA  CAPACIDADE  DE  SUPORTAR  OS  ÔNUS  DA
CONTRATAÇÃO.  EXCEPCIONALIDADE  DO  PAGAMENTO  ANTECIPADO.  FUNÇÃO
SOCIAL  DA  EMPRESA  E  SUA  PRESERVAÇÃO.  DISTINÇÃO  ENTRE  A  FASE
POSTULATÓRIA E  DELIBERATIVA DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO.  DIFERENÇA
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ENTRE  O  ART.  52  E  O  ART.  58  DA  LEI  DE  RECUPERAÇÃO  E  FALÊNCIAS.
NECESSIDADE  DE  ACOLHIMENTO  DO  PLANO  PELO  JUÍZO  PARA  ATESTAR  A
VIABILIDADE  DA  EMPRESA  EM  RECUPERAÇÃO.  DA  POSSIBILIDADE  DE
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM LICITAÇÕES.
NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.

6. O  Tribunal  de  Contas  da  União,  em  regra,  tem  considerado  a  impossibilidade  de  participação  nas
licitações  públicas  de  empresas  em concordata  e  recuperação.  Neste  sentido,  vide  Acórdão  nº  3.568/14  -  Plenário;
Acórdão nº 2.125/11 - Plenário; Acórdão nº 736/09 - Plenário.

7. Entretanto, no julgamento do Acórdão nº 8.271/11 - Segunda Câmara, admitiu a participação em licitação
de empresa em recuperação:

1.5.1. dar ciência à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Espírito Santo que, em suas
licitações, é possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em
certidão emitida  pela  instância  judicial  competente,  que  certifique  que  a  interessada  está  apta
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93. 

8. Em recente decisão, ainda que cautelar, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no mesmo sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  MEDIDA  CAUTELAR.  LIMINAR  DEFERIDA  PARA
CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL ADMITIDO. LICITAÇÕES E
CONTRATOS.  NECESSIDADE  DE  EMPRESA  EM  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL
APRESENTAR  CERTIDÃO  PREVISTA  NO  ART.  31,  II,  DA  LEI  8.666/93.  QUESTÃO
INÉDITA.  ATIVIDADE  EMPRESARIAL.  RENDA  TOTALMENTE  OBTIDA  POR
CONTRATOS  COM  ENTES  PÚBLICOS.  PERICULUM  IN  MORA  INVERSO
EVIDENCIADO. QUESTÃO INÉDITA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
DO  DEFERIMENTO  DA  MEDIDA.  AGRAVO  REGIMENTAL  PROVIDO.  LIMINAR
CASSADA. EXTINÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A
jurisprudência  pacífica  desta  Corte  Superior  de  Justiça  é  no  sentido  de  que  a  concessão  de
provimento  liminar  em medidas  cautelares  reclama  a  satisfação  cumulativa  dos  requisitos  do
fumus boni iuris e do periculum in mora. O primeiro consubstancia-se no fato de o direito alegado
no recurso ser plausível e encontrar amparo em entendimentos deste Superior Tribunal e o segundo
remonta-se à possibilidade de perecimento do direito caso a medida não seja deferida.

2. O Tribunal de origem exarou decisão no sentido de permitir que a agravante, pessoa jurídica em
recuperação judicial, continuasse a participar de licitações públicas, "sem apresentação da certidão
negativa  de  recuperação  judicial"  salientando,  para  tanto,  que  essa  "possui  todas  as  certidões
negativas ínsitas no art. 31 da Lei nº 8.666/93, sendo certo que, por estar em recuperação judicial,
não seria capaz de apresentar apenas a certidão negativa de falência ou concordata."

3. Quanto ao fumus boni iuris - possibilidade de empresa em recuperação judicial ser dispensada
de apresentação da certidão ínsita no inciso II, do art. 31, da Lei nº 8.666/93, considerando os fins
do instituto elencados no art. 47 da Lei nº 11.101/2005 - para fins de participação em certames,
verifica-se que esta Corte Superior de Justiça não possui posicionamento específico quanto ao
tema.

4. Nos feitos que contam como parte pessoas jurídicas em processo de recuperação judicial, a
jurisprudência do STJ tem-se orientado no sentido de se viabilizar procedimentos aptos a auxiliar a
empresa nessa fase. A propósito, cita-se o REsp 1187404/MT - feito no qual foi relativizada a
obrigatoriedade  de  apresentação  de  documentos,  por  parte  de  empresas  sujeitas  à  Lei  nº
11.101/2005,  para fins obtenção de parcelamento tributário.  Restou consignado que:  "em uma
exegese teleológica da nova Lei de Falências, visando conferir operacionalidade à recuperação
judicial, é desnecessário comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei n.
11.101/2005 e  do art.  191-A do CTN,  diante  da  inexistência  de  lei  específica  a  disciplinar  o
parcelamento  da  dívida  fiscal  e  previdenciária  de  empresas  em  recuperação  judicial.  (REsp
1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.)  (AgRg na MEDIDA CAUTELAR Nº
23.499 - RS (2014/0287289-2)
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A Lei  nº  8.666/93,  em seu art.  31,  II,  exige  como requisito  de  qualificação econômico-financeira,  a
apresentação de certidão negativa de falência e  concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.  A
presente discussão tem como matéria de fundo o alcance do impedimento previsto no art. 31, II, da Lei nº 8.666/93, em
especial:

a)  se  o  dispositivo  aplica-se  indistintamente  às  empresas  em  concordata  e  recuperação  judicial  ou
extrajudicial;

b) se o impedimento é absoluto ou se a exigência pode ser dispensada em licitações específicas;

9. Respondendo à primeira pergunta, deve-se descartar, de imediato, a primazia da interpretação meramente
literal do art. 31, II, da Lei nº 8.666/93, no que resultaria na impossibilidade de se exigir certidão negativa de recuperação,
uma vez que o dispositivo refere-se apenas à falência e concordata. Não é adequado, a partir da literalidade da lei, aplicar-
se o brocardo segundo o qual onde a lei não distingue não cabe ao intérprete fazê-o (ubi lex non distinguir, nec nos
distinguere debemus). 

10. O instituto da recuperação foi instituído pela Lei nº 11.101, de 2005, ou seja, após a Lei nº 8.666/93, razão
pela qual não seria sequer possível que a lei de licitações exigisse certidão negativa de recuperação da empresa interessada
em participar da licitação. A Lei nº 8.666/93 baseou-se no Decreto-lei º  7.661, de 1945, que regulamentava à época
o procedimento de decretação de falência das empresas e previa a concordata como instrumento para tentar salvar a
empresa da falência. Com o advento da Lei nº 11.101, que passou a regulamentar a matéria, o procedimento passou a ser
denominado  de  recuperação.  Em  que  pese  a  diversidade  de  regras  entre  a  concordata  e  a  recuperação,  os  dois
institutos assentam-se no mesmo pressuposto fático (empresa insolvente) e teleológico (evitar a falência da empresa).
Deve-se,  portanto,  interpretar  que  a  exigência  de  certidão  negativa  de  concordata  refere-se  aos  processos  iniciados
anteriormente à vigência da Lei nº 11.101, passando-se  a ser exigido, a partir de então, a certidão negativa de recuperação
judicial ou extrajudicial.    

11. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o instituto da recuperação substituiu a concordata:

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  BLOQUEIO  UNIVERSAL  DE  BENS.  ART.
185-A DO CTN. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. EXEGESE HARMÔNICA DOS ARTS. 5º E 29 DA LEI 6.830/1980 E DO ART. 6º, §
7º, DA LEI 11.101/2005. 1. Segundo preveem o art. 6, § 7º, da Lei 11.101/2005 e os arts. 5º e 29
da Lei 6.830/1980, o deferimento da Recuperação Judicial não suspende o processamento
autônomo do executivo fiscal. 2. Importa acrescentar que a medida que veio a substituir a
antiga concordata constitui modalidade de renegociação exclusivamente dos débitos perante
credores privados.  3. Nesse sentido, o art. 57 da Lei 11.101/2005 expressamente prevê que a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos é pressuposto para o deferimento da Recuperação
Judicial - ou seja, os créditos da Fazenda Pública devem estar previamente regularizados (extintos
ou  com exigibilidade  suspensa),  justamente  porque  não  se  incluem no  Plano  (art.  53  da  Lei
11.101/2005) a ser aprovado pela assembleia geral de credores (da qual, registre-se, a Fazenda
Pública não faz parte - art. 41 da Lei 11.101/2005). 4. Consequência do exposto é que o eventual
deferimento  da  nova  modalidade  de  concurso  universal  de  credores  mediante  dispensa  de
apresentação  de  CND  não  impede  o  regular  processamento  da  Execução  Fiscal,  com  as
implicações  daí  decorrentes  (penhora  de  bens,  etc.).  5.  Não  se  desconhece  a  orientação
jurisprudencial  da  Segunda Seção do STJ,  que flexibilizou a  norma dos arts.  57 e  58 da Lei
11.101/2005  para  autorizar  a  concessão  da  Recuperação  Judicial  independentemente  da
apresentação  da  prova  de  regularidade  fiscal.  6.  Tal  entendimento  encontrou  justificativa  na
demora do legislador em cumprir  o  disposto no art.  155-A, § 3º,  do CTN -  ou seja,  instituir
modalidade de parcelamento dos créditos fiscais  específico para as  empresas em Recuperação
Judicial.  7.  A interpretação da legislação federal  não pode conduzir  a  resultados práticos  que
impliquem a supressão de norma vigente. Assim, a melhor técnica de exegese impõe a releitura da
orientação jurisprudencial adotada pela Segunda Seção, que, salvo melhor juízo, analisou o tema
apenas sob o enfoque das empresas em Recuperação Judicial. 8. Dessa forma, deve-se adotar a
seguinte linha de compreensão do tema: a) constatado que a concessão do Plano de Recuperação
Judicial foi feita com estrita observância dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 (ou seja, com prova
de regularidade fiscal), a Execução Fiscal será suspensa em razão da presunção de que os créditos
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fiscais encontram-se suspensos nos termos do art. 151 do CTN; b) caso contrário, isto é, se foi
deferido, no juízo competente, o Plano de Recuperação Judicial sem a apresentação da CND ou
CPEN, incide a regra do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, de modo que a Execução Fiscal terá
regular  prosseguimento,  pois  não  é  legítimo  concluir  que  a  regularização  do  estabelecimento
empresarial possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, ainda assim,
às custas  dos créditos de natureza fiscal.  9.  Nesta  última hipótese,  seja  qual  for  a  medida de
constrição adotada na Execução Fiscal, será possível flexibilizá-la se, com base nas circunstâncias
concretas, devidamente provadas nos autos e valoradas pelo juízo do executivo processado no rito
da Lei 6.830/1980, for apurada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (art.
620  do  CPC).  Precedente  do  STJ:  REsp  1.512.118/SP,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  DJe
31.3.2015.  10.  Agravo  Regimental  não  provido.   (Agravo Regimento  no  Agravo em Recurso
Especial nº 543830) (grifo nosso)

PROCESSUAL  CIVIL.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  EXECUÇÃO  FISCAL
(PENALIDADE  ADMINISTRATIVA  POR  INFRAÇÃO  À  LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA). RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART.
71,  §  4º,  DO  RI/STJ.  SUCEDÂNEO  RECURSAL.  NÃO-CONHECIMENTO.  1.  Preclui  a
oportunidade para argüir prevenção quando esta é feita após o início do julgamento. Incidência do
art.  71,  §  4º,  do  RI/STJ.  2.  Controverte-se  a  respeito  da  competência  para  dispor  sobre  o
patrimônio de empresa que, ocupando o pólo passivo em Execução Fiscal, teve deferido o pedido
de Recuperação Judicial. 3. Conforme prevêem o art. 6, § 7º, da Lei 11.101/2005 e os arts. 5º e 29
da  Lei  6.830/1980,  o  deferimento  da  Recuperação  Judicial  não  suspende  o  processamento
autônomo  do  executivo  fiscal.  4.  Importa  acrescentar  que  a  medida  que  veio  a  substituir  a
antiga  concordata  constitui  modalidade  de  renegociação  exclusivamente  dos  débitos  perante
credores privados.  5.  Nesse sentido,  o  art.  57 da Lei  11.101/2005 expressamente prevê que a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos é pressuposto para o deferimento da Recuperação
Judicial - ou seja, os créditos da Fazenda Pública devem estar previamente regularizados (extintos
ou  com exigibilidade  suspensa),  justamente  porque  não  se  incluem no  Plano  (art.  53  da  Lei
11.101/2005) a ser aprovado pela assembléia-geral de credores (da qual, registre-se, a Fazenda
Pública não faz parte - art. 41 da Lei 11.101/2005). 6. Conseqüência do exposto é que o eventual
deferimento  da  nova  modalidade  de  concurso  universal  de  credores  mediante  dispensa  de
apresentação  de  CND  não  impede  o  regular  processamento  da  Execução  Fiscal,  com  as
implicações daí decorrentes (penhora de bens, etc.). 7. Não se aplicam os precedentes da Segunda
Seção, que fixam a prevalência do Juízo da Falência sobre o Juízo da Execução Comum (Civil ou
Trabalhista) para dispor sobre o patrimônio da empresa, tendo em vista que, conforme dito, o
processamento da Execução Fiscal  não sofre interferência,  ao contrário do que ocorre com as
demais ações (art. 6º, caput, da Lei 11.101/2005). 8. Ademais, no caso da Falência, conquanto os
créditos fiscais continuem com a prerrogativa de cobrança em ação autônoma (Execução Fiscal), a
possibilidade  de  habilitação  garante  à  Fazenda  Pública  a  atividade  fiscalizatória  do  juízo
falimentar quanto à ordem de classificação dos pagamentos a serem feitos aos credores com direito
de preferência. 9. Deve, portanto, ser prestigiada a solução que preserve a harmonia e vigência da
legislação federal, de sorte que, a menos que o crédito fiscal seja extinto ou tenha a exigibilidade
suspensa, a Execução Fiscal terá regular processamento, mantendo-se plenamente respeitadas as
faculdades e liberdade de atuação do Juízo por ela responsável. 10. No caso concreto, deve ser
ressaltada, ainda, a peculiaridade de que a decisão do Juízo que deferiu a realização de penhora on
line  na  Execução Fiscal  de  multa  trabalhista  data  de  15.1.2008,  ao  passo  que  a  Recuperação
Judicial foi deferida em 11.11.2008. 11. Constata-se que o presente Conflito foi utilizado como
sucedâneo recursal,  visando emprestar efeitos retroativos à decisão que deferiu a Recuperação
Judicial,  de  modo  a  obter  a  reforma  da  decisão  do  Juízo  da  Execução  Fiscal.  12.  Agravo
Regimental não provido. (Agravo Regimental no Conflito de Competência nº 112646)

TRIBUTÁRIO  E  COMERCIAL  –  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  –  FAZENDA  PÚBLICA  –
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA REQUERER A FALÊNCIA DE EMPRESA.  1.  A
controvérsia versa sobre a legitimidade de a Fazenda Pública requerer falência de empresa. 2. O
art. 187 do CTN dispõe que os créditos fiscais não estão sujeitos a concurso de credores. Já os arts.
5º, 29 e 31 da LEF, a fortiori, determinam que o crédito tributário não está abrangido no processo
falimentar, razão pela qual carece interesse por parte da Fazenda em pleitear a falência de empresa.
3. Tanto o Decreto-lei n. 7.661/45 quanto a Lei n. 11.101/2005 foram inspirados no princípio
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da conservação da empresa, pois preveem respectivamente,  dentro da perspectiva de sua
função social,  a  chamada concordata e  o  instituto da recuperação judicial,  cujo objetivo
maior  é  conceder  benefícios  às  empresas  que,  embora  não  estejam formalmente  falidas,
atravessam  graves  dificuldades  econômico-financeiras,  colocando  em  risco  o
empreendimento empresarial. 4. O princípio da conservação da empresa pressupõe que a quebra
não é um fenômeno econômico que interessa apenas aos credores, mas sim, uma manifestação
jurídico-econômica  na  qual  o  Estado  tem interesse  preponderante.  5.  Nesse  caso,  o  interesse
público não se confunde com o interesse da Fazenda, pois o Estado passa a valorizar a importância
da iniciativa empresarial para a saúde econômica de um país. Nada mais certo, na medida em que
quanto maior a iniciativa privada em determinada localidade, maior o progresso econômico, diante
do aquecimento da economia causado a partir da geração de empregos. 6. Raciocínio diverso, isto
é,  legitimar  a  Fazenda Pública  a  requerer  falência  das  empresas  inviabilizaria  a  superação da
situação  de  crise  econômico-financeira  do  devedor,  não  permitindo  a  manutenção  da  fonte
produtora, do emprego dos trabalhadores, tampouco dos interesses dos credores, desestimulando a
atividade econômico-capitalista. Dessarte, a Fazenda poder requerer a quebra da empresa implica
incompatibilidade com a ratio essendi da Lei de Falências, mormente o princípio da conservação
da  empresa,  embasador  da  norma  falimentar.  Recurso  especial  improvido.  (Recurso  Especial
nº 363206) (grifo nosso)

12. O Tribunal de Contas da União também já se manifestou por diversas vezes no mesmo sentido: 

Acórdão nº 3.390/11 - Segunda Câmara:

24.  Da leitura da defesa apresentada,  é  possível  acatar  as  justificativas em relação à Certidão
Negativa de Recuperação Judicial e de Recuperação Extrajudicial, uma vez que, de acordo com a
Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, substitui a certidão negativa da antiga concordata em
situações surgidas após a edição da lei.

Acórdão nº 10.041/15 - Segunda Câmara:

x)  o  edital  exigia  para  consideração  da  qualificação  econômico-financeira  a  apresentação
de ‘certidão negativa de falência ou concordata’, expedido pelo cartório distribuidor da sede da
pessoa  jurídica  (peça  41,  p.  10,  letra  ‘d’).  O  documento  apresentado  para  suprir  a  demanda
editalícia consistiu num ‘atestado de falência cambial’,  expedido pelo Cartório de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos da sede da licitante (peça 42, p. 46). Tendo em vista que o instituto
da concordata foi substituído pela recuperação judicial (Lei 11.101/2005), logo, o documento a ser
exigido deveria ser nominado ‘certidão negativa de falência ou recuperação judicial’. Segundo, a
serventia extrajudicial não possui competência para expedir o documento, da alçada de oficial
distribuidor,  integrante  do Quadro de Servidores Auxiliares  do Poder  Judiciário do Estado do
Tocantins  (Lei  Complementar  Estadual  10/1996),  ao  qual  compete,  dentre  outras  atribuições
‘expedir certidões de existência de processos (art. 54, inciso IV, daquele diploma legal estadual).
Trata-se, em princípio, de ardil fraudulento que permitiu a habilitação indevida da empresa. De
qualquer  modo,  a  Comissão  de  Licitação  não  recebeu  o  documento  requerido  e  deveria  ter
promovido, também por esse motivo, a inabilitação da N.A. Participações e Empreendimentos
Ltda.;

13. Desta forma, deve-se reconhecer que o art. 31, II, da Lei nº 8.666/93 permite, indistintamente, a exigência
de certidão negativa de concordata e recuperação judicial ou extrajudicial;

14. Deve-se, outrossim, descartar a interpretação de que a exigência de certidão negativa de recuperação vai
de encontro à Lei nº 11.101/05, uma vez que a própria lei dispõe que o processamento da recuperação não dispensa a
apresentação das certidões previstas em lei para contratação com o Poder Público:

Art. 52. Estando em termos a documentação no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

(...)
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II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas
atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei;

15. Por outro lado, em resposta ao segundo questionamento, deve-se ressalvar que a exigência de certidão
negativa  de  concordata  ou  recuperação  não  é  obrigatória.  A  Lei  nº  8.666/93  admite  expressamente  a  dispensa  dos
requisitos de habilitação previstos nos artigos 28 a 31: 

Art.  32.  Os  documentos  necessários  à  habilitação  poderão  ser  apresentados  em  original,  por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração
ou publicação em órgão da imprensa oficial. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o  A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou
em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão.

16. A exigência, de acordo com a literalidade da lei, é dispensada nas licitações na modalidade concurso e
leilão e nos contratos de valor até R$ 80.000,00 ou de fornecimento de bens para pronta entrega. Entretanto, as hipóteses
elencadas no dispositivo são meramente exemplificativa. Uma vez que, nos termos do art. 37, XXI da Constituição, a
Administração somente deverá fazer as "exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações", é dispensável a documentação de habilitação sempre que for dispensável para assegurar a
execução satisfatória do contrato. 

17. Nestes  termos,  manifestou-se  o  Tribunal  de  Contas  da  União,  por  meio  do  Acórdão  nº  2616/08
- Plenário, embasando-se na doutrina de Marçal Justen Filho:

“12. Com relação à dispensa de que trata o art. 32, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a sua compreensão
remete, a meu ver, à relação custo x benefício da contratação. A dispensa deve decorrer do fato de
a Administração não identificar na situação risco à satisfação do interesse público, uma vez que
não se vislumbraria a possibilidade de ocorrência de inadimplência do contratado. Significa dizer
que  o  gestor  está  capacitado  a  identificar  a  desnecessidade  de  verificação  da  habilitação  do
licitante em face da certeza da satisfação da futura contratação. Nesse sentido, ensinamento do já
mencionado Marçal Justen Filho (pág. 353 da citada obra):

'Alterando entendimento anterior, reputa-se que a previsão do § 1º do artigo 32 não é exaustiva. A
dispensa  da  apresentação  dos  documentos  será  admissível  não  apenas  quando  o  montante
quantitativo da contratação for reduzido ou quando a natureza do contrato não exigir  maiores
indagações sobre a situação subjetiva do interessado. Também se admitirá que o ato convocatório
deixe de exigir a comprovação de outras exigências facultadas em lei se tal for desnecessário para
assegurar a execução satisfatória da futura contratação. Assim, por exemplo,  não teria sentido
exigir a comprovação da experiência anterior em toda e qualquer contratação, eis que há aquelas
em que tal poderá ser dispensado.'". 

18. Na Decisão nº 425/02 - Plenário, o Tribunal de Contas da União destaca que a certidão somente deve ser
exigida quando necessária para assegurar o adimplemento dos compromissos assumidos:

2. A questão central diz respeito ao impedimento à participação de empresas concordatárias no
certame,  em face  do  disposto  no  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição.  O  inciso  mencionado
preocupa-se em evitar a imposição de exigências descabidas, admitindo apenas aquelas necessárias
a assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas. O mesmo entendimento pode ser extraído do
art. 31 da Lei nº 8.666/93 que, ao incluir a certidão negativa de concordata entre os documentos
por  meio  dos  quais  se  pode  comprovar  a  qualificação  econômico-financeira  dos  participantes
da licitação,  não a coloca como elemento obrigatório, mas sim como um dos documentos que
podem ser exigidos, de acordo com as peculiaridades de cada procedimento licitatório. No caso em
exame, manifestação do DNER presente nos autos assegura serem as exigências inseridas no edital
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, não havendo, portanto, embasamento
para  questionar  sua  inclusão,  posto  que  destinada  a  assegurar  o  regular  adimplemento  dos
compromissos assumidos.
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19. Ademais, a própria Lei nº 8.666/93 não considera a concordata - e, consequentemente, a recuperação
- como fator impeditivo absoluto à contratação com a Administração Pública,  uma vez que há expressa previsão de
que, na hipótese de decretação superveniente da concordata, a Administração poderá manter o contrato:

Art. 80.  A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes conseqüências,
sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:

(...)

§  2o   É  permitido à  Administração,  no caso de  concordata  do contratado,  manter  o  contrato,
podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.

20. Conforme dito anteriormente, a Lei nº 8.666/93 não se refere à recuperação porque o instituto foi criado
apenas em 2005, com o advento da Lei nº 11.101. A recuperação assenta-se no mesmo pressuposto fático (empresa
insolvente) e teleológico (evitar a falência da empresa), por isso, se a Lei nº 8.666/93 permite a manutenção de contrato na
hipótese de decretação de concordata da empresa, não haveria razão para não se admitir a manutenção do acordo na
hipótese de recuperação.  Onde houver a mesma razão, aplica-se o mesmo direito (ubi idem ratio, ibi idem jus)[6].

21. A discussão sobre a dispensa do requisito previsto no art. 31, II, da Lei nº 8.666/93, deve considerar,
ademais, a natureza e finalidade da concordata e recuperação judicial.

22. A recuperação, judicial ou extrajudicial, da empresa insolvente foi regulamentada pela Lei nº 11.101, de
2005,  com a  intenção  de  "proteger  o  interesse  da  economia  nacional,  e  aos  trabalhadores  na  manutenção  dos  seus
empregos", conforme exposição de motivos da norma apresentada pelo Exmo. Ministro da Justiça, Maurício Corrêa[7].

23. Assim restou expressamente disposto, inclusive, no texto da norma:

Art.  47.  A  recuperação  judicial  tem por  objetivo  viabilizar  a  superação  da  situação  de  crise
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa,
sua função social e o estímulo à atividade econômica.

24. O instituto, como frisado, é mecanismo de concretização do valor social do trabalho (art. 1º, IV, c/c art.
170,  da  CR/88),  da  busca pelo  pleno emprego (art.  170,  VIII,  da  CR/88),  da  função social  da  propriedade (art.  5º,
XXIII c/c art. 170, III, da CR/88) e do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CR/88).    

25. Conforme lição do constitucionalista português José Joaquim Gomes Canotilho[8], o princípio da máxima
efetividade da constituição impõe que “[...] a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe
dê.” Desta forma, a interpretação da ordem jurídica deve sempre se realizar de forma a garantir a maior efetividade das
normas constitucionais.

26. Este princípio é de ampla aceitação pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, como
se pode observar dos seguintes excertos: STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 328812; STJ, Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança nº 27064.

27. Em razão do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, há que se interpretar que a
decretação  da  recuperação  da  empresa  insolvente  garante-lhe  a  manutenção  regular  de  suas  atividades,  nos  termos
aprovados no plano de recuperação (art. 53 da Lei nº 11.101/05), de forma a conceder máxima efetividade aos princípios,
objetivos e garantias sob os quais o instituto se assenta. Vale dizer, deve-se garantir amplitude ao instituto de forma a
proporcionar a mais ampla possibilidade de recuperação econômica da empresa.

28. Ademais, aplica-se à hipótese o princípio de proibição ao comportamento contraditório  (nemo  potest
venire contra factum proprium), que, conforme lição do professor Paulo Modesto[9], cria para o Estado a obrigação de

(...)  respeitar  a  aparência  criada  por  sua  própria  conduta  anterior  nas  relações  jurídicas
subseqüentes, ressalvando a confiança gerada em terceiros, regra fundamental para a estabilidade e
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segurança no tráfego jurídico. A proibição de ir contra os próprios atos interdita o exercício de
direitos e prerrogativas quando o agente procura emitir novo ato em contradição manifesta com o
sentido objetivo dos seus atos anteriores, ferindo o dever de coerência para com o outro sujeito da
relação sem apresentar justificação razoável.

29. Não se deve admitir que o mesmo Estado que reconhece que a empresa possui condições econômicas para
continuar  praticando  atos  empresariais  em  geral,  aprovando,  por  isto,  o  plano  de  recuperação,  manifeste-se  pela
impossibilidade de a empresa celebrar acordos econômicos com o Estado. Em outros termos, se a empresa possui saúde
financeira  para  continuar  negociando acordos com a coletividade em geral,  não se  justifica  que haja  uma proibição
absoluta  de  que  celebre  acordo  com  o  Estado,  pois  não  há  razão  especial  para  considerar  uma  empresa  apta
economicamente para contratar com particulares e absolutamente inapta para contratar com o Estado. 

30. Nas palavras de Fran Martins[10],  a  recuperação,  tanto judicial  como extrajudicial,  foi  criada com o
objetivo de exaurimento dos meios instrumentais para se evitar a falência da empresa em crise. Impedir essa empresa de
contratar com o Estado, especialmente com a União, resultará,  em regra,  no efeito inverso, qual seja,  impedir a sua
recuperação e, consequentemente, sepultar definitivamente o empreendimento econômico. 

31. Portanto,  diante  da  finalidade  do  instituto,  somente  se  deve  impedir  a  participação  em  licitação  de
empresa  em concordata  ou  recuperação  quando  a  situação  de  fragilidade  econômica  da  empresa  importar  em risco
inadmissível para a Administração, assim considerado quado o contrato for de grande vulto, grande complexidade técnica
ou cujo inadimplemento importe em severos prejuízos econômicos ou para serviços essenciais da Administração Pública.

32. O Tribunal de Contas da União, contudo, no Acórdão n.º 1.214/13 - Plenário, recomendou ao Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que incorporasse à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02/08 a exigência
de  se  fixar  nos  editais,  como condição  de  habilitação econômico-financeira,  a  apresentação  de  certidão  negativa  de
recuperação judicial ou extrajudicial:

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:

9.1  recomendar  à  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação  do  Ministério  do
Planejamento que incorpore os seguintes aspectos à IN/MP 2/2008:

(...)

9.1.10 sejam fixadas em edital as exigências abaixo relacionadas como condição de habilitação
econômico-financeira para a contratação de serviços continuados:

(...)

9.1.10.4  apresentação  de  certidão  negativa  de  feitos  sobre  falência,  recuperação  judicial  ou
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

33. Nestes contratos, em razão da responsabilidade subsidiária da Administração pelas verbas trabalhistas
devidas pela empresa contratada aos seus empregados (Enunciado TST nº 331), há enorme risco de graves prejuízos à
Administração em razão do inadimplemento da empresa contratada, por isso, recomenda-se maior rigor na análise da
saúde financeira da empresa. Portanto, de acordo com o Tribunal de Contas da União, é sempre vedada a contratação de
empresa em concordata ou recuperação para execução de serviços continuados com dedicação de mão de obra.

34. A decisão do tribunal, como se pode observar, não infirma a tese ora adotada, uma vez que os contratos de
terceirização configuram justamente hipótese em que o inadimplemento das obrigações da empresa contratada importará
em severos prejuízos para a Administração, o que exige que, na licitação para escolha das empresas que irão prestar esses
serviços, excepcionalmente não seja admitida a participação de empresa em concordata ou recuperação.

35. Nos demais contratos, contudo, a Administração deve verificar caso a caso a adequação e pertinência da
exigência, ressalvando-se que, diante da finalidade da concordata e da recuperação, somente deve ser exigida a certidão
negativa quando a Administração comprovar que a execução das obrigações previstas no contrato exigem que a empresa
possua sólida situação financeira e que o inadimplemento das obrigações contratuais importará em severos prejuízos à
coletividade.  
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36. Evidentemente  que  o  reconhecimento  da  idoneidade  da  empresa  para  continuar  praticando  atos
empresariais  não  significa  que  o  Estado  não  possa  exigir  da  empresa  a  comprovação  de  requisitos  de  qualificação
econômico-financeira para participar de licitações. A Lei nº 11.101/05 expressamente prevê que a recuperação da empresa
não a isenta de apresentação das demais certidões exigidas: 

Art.  52.  Estando  em termos  a  documentação  exigida  no  art.  51  desta  Lei,  o  juiz  deferirá  o
processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

(...)

II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas
atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei;

37. Portanto, mesmo quando admitida a participação de empresa em concordata ou recuperação judicial, a
empresa deverá cumprir os demais requisitos de habilitação previstos no edital, em especial, os requisitos de qualificação
econômico-financeira.

38. Em conclusão:

a)  O  art.  31,  II,  da  Lei  nº  8.666/93  refere-se,  indistintamente,  à  exigência  de  certidão  negativa  de
concordata e recuperação judicial ou extrajudicial;

b) Em regra, não se deve exigir a apresentação de certidão negativa de concordata e recuperação judicial
ou extrajudicial como condição para participação em licitações;

c) A certidão prevista no art. 31, II, da Lei nº 8.666/93 somente deve ser exigida quando a Administração
comprovar que a execução das obrigações previstas no contrato exigem que a empresa possua sólida situação financeira e
que o inadimplemento das obrigações contratuais importará em severos prejuízos à Administração;

d)  Não se deve exigir a certidão negativa de recuperação quando houver outro meio menos gravoso para
se resguardar a Administração de eventuais prejuízos decorrentes da inexecução do contrato;

e) Quando admitida a participação na licitação de empresa em concordata ou recuperação, a empresa
deverá apresentar as demais certidões e documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do art. 52, II, da Lei nº
11.101/05; 

f) É obrigatória a exigência de certidão negativa de recuperação nos contratos de prestação de serviços
com dedicação exclusiva de mão de obra,  em razão da responsabilidade subsidiária  da Administração pelos  débitos
trabalhistas devidos pela empresa contratada aos seus funcionário.

39. O entendimento manifestado neste parecer não impõe a alteração das minutas de edital elaboradas pela
Advocacia-Geral da União, sendo necessário apenas seja acrescentada a seguinte nota explicativa:

Em razão da recuperação judicial ser concedida com a finalidade de permitir a manutenção da
fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, conforme previsto no
art. 47 da Lei nº 11.101, de 2005, somente deve ser exigida certidão negativa de concordata e
recuperação judicial quando a Administração comprovar que a execução das obrigações previstas
no contrato exigem que a empresa possua sólida situação financeira e que o inadimplemento das
obrigações contratuais importará em severos prejuízos à Administração. 

40. À consideração dos membros da Comissão Permanente de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da
União (CPLC/CGU).

Brasília, 14 de junho de 2016.
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