
163Impugnação a edital de licitação para compra de materiais: certidão negativa de falência

PAREcER   | 

IMPUgNAçãO A EDItAL DE 
LIcItAçãO PARA cOMPRA 
DE MAtERIAIs, cOM PEDIDO 
DE EscLAREcIMENtO sOBRE 
cERtIDãO NEgAtIvA DE 
fALÊNcIA 
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1. RELATÓRIO1 

 

Trata-se de impugnação, c/c pedido de esclarecimento, for-
mulada pela interessada em face do Edital de Pregão Eletrôni-
co nº 56/17 [objeto: aquisição de cabos e polias para elevadores 
instalados em prédios do Tribunal de Justiça]. A impugnante 
apresenta três situações em sua peça. A primeira [é] relativa 
à “responsabilidade por intervenção de terceiros”; a segun-
da, sobre o prazo de execução do objeto; a terceira, atinente a 
certidão negativa de falência. As duas primeiras já foram re-
spondidas pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura, de 
modo que cabe a esta Assessoria Jurídica examinar apenas o 
terceiro ponto suscitado. Passo à análise da questão.
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2. FUNDAMENTAÇÃO

Sobre a certidão negativa de falência, [a interessada] alega:

O texto legal aponta como possível a exigência de certidão negativa de 
falência, ao passo que o edital exige a certidão negativa do pedido de 
falência, o que, notoriamente, foge ao descrito na norma.
Como se sabe, o mero pedido de falência não indica situação de in-
solvência da empresa. Qualquer credor pode, inadvertidamente, por 
maior capacidade financeira que tenha seu devedor, ingressar com o 
pedido de falência, para compeli-lo ao pagamento.
[...]
Portanto, a exigência de certidão negativa de pedido de falência é ile-
gal e merece ser retificada, de acordo com os ditames legais, pois a 
presunção de insolvência somente se aplica àquelas empresas que ti-
veram objetivamente sua falência decretada.

Para exame da situação narrada, necessário, primeiramente, 
transcrever os dispositivos que regulam a questão. O item 10.1 
do edital de pregão eletrônico prevê (doc. 1465470):

10.1. A proponente deverá apresentar para sua habilitação, no prazo 
e forma do capítulo 9 do Edital, os documentos relacionados abaixo:
[...]
g) certidão(ões) negativa(s) de pedido de recuperação judicial e falên-
cia, emitida(s) pelo Distribuidor(es) da Comarca onde está sediada a 
empresa, dentro de seus respectivos prazos de validade, se expressos. 
Não havendo menção quanto ao prazo de validade, a(s) certidão (ões) 
deverá(ão) ser expedida(s) até dois meses anteriores à data da apresen-
tação, cujo término se dará no mesmo dia da data da expedição. 

A Lei Federal nº 8.666/1993, a seu turno, permite a exigên-
cia de certidão negativa de falência como um dos instrumentos 
hábeis a demonstrar a qualificação econômico-financeira do 
particular interessado em contratar com o poder público. De-
termina, em seu artigo 31, inciso II, que a documentação relati-
va à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a “certidão 
negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedi-
da no domicílio da pessoa física”.

Portanto, pela Lei Federal nº 8.666/1993, o particular deverá 
ser habilitado quando, no tocante a esse ponto, houver certidão 
negativa de falência, assim compreendida como aquela que at-
estar a inexistência de deferimento da falência pelo juízo com-
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petente, quando o pedido decorrer terceiros, ou a ausência do 
pedido próprio de falência, no caso da chamada autofalência.

A distinção é relevante, eis que o processo falimentar tem 
vários legitimados para aforamento da ação, conforme se de-
preende do artigo 97 da Lei Federal nº 11.101/2005. Por esse 
dispositivo, podem requerer a falência do devedor:

I - o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta 
Lei;
II - o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inven-
tariante;
III - o cotista ou o acionista do devedor na forma da lei ou do ato 
constitutivo da sociedade;
IV - qualquer credor.

Quando o pedido decorrer da própria sociedade empresária, 
não resta dúvida de que a qualificação econômico-financeira 
buscada pelo legislador para resguardar o superior interesse 
público não estará presente. Já quando o pedido for formulado 
por terceiros, a constatação da falência deve aguardar delib-
eração judicial e a análise do caso concreto. Nesse sentido, o 
professor Marçal Justen Filho2 sustenta:  

A certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial e 
de execução ‘patrimonial’ satisfazem a exigência legal. No entanto, a 
certidão positiva não significa, como regra, ausência de qualificação 
econômico-financeira. Deixe-se de lado a hipótese de recuperação 
judicial que pressupõe requerimento do próprio devedor empresário 
em situação de insolvência. Logo, quem requer a própria recuperação 
judicial confessa-se insolvente. Há presunção absoluta de que o in-
solvente não possui qualificação econômico-financeira. Por razões 
semelhantes, o mesmo se pode dizer acerca da autofalência. Quan-
do, porém, o pedido de falência tiver sido formulado por terceiro, a 
situação muda de figura. Enquanto o Poder Judiciário não decidir a 
questão, não se pode presumir a inidoneidade ou insolvência. A garan-
tia do direito de ação abrange o direito de ampla defesa (inclusive para 
presumir-se, enquanto não proferida sentença, que as partes estão em 
situação de igualdade). l)

Assim, entendo, com base na inteligência do artigo 30, inci-
so II, da Lei Federal nº 8.666/93, e na doutrina administrativista, 
que o pedido de falência proposto por terceiro, ainda não deferi-
do pela autoridade judicial, não tem o condão de inabilitar a 
licitante por ausência de qualificação econômico-financeira.   

Por outro lado, esclareço que, se o pedido de falência e/ou 
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recuperação judicial for realizado pela própria sociedade em-
presária, sua inabilitação é imperiosa, mesmo que o pedido 
ainda não tenha sido apreciado pela autoridade judicial, pois 
ela, ao formular pretensão de tal natureza em juízo, confes-
sa que não apresenta qualificação econômico-financeira para 
contratar com o poder público.  

2. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, sugiro o parcial acolhimento do pedido 
de impugnação/esclarecimento, apenas para esclarecer que:

a) O pedido de falência proposto por terceiro, ainda não 
deferido pela autoridade judicial, não tem o condão de inabilitar 
a licitante por ausência de qualificação econômico-financeira.

b) O pedido de falência/recuperação judicial formulado pela 
própria sociedade empresária, ainda que pendente de análise 
pela autoridade judiciária, é causa de inabilitação da licitante, 
pois em tal hipótese a empresa confessa a inexistência de 
qualificação econômico-financeira.  

Parecer nº 576/17, emitido no protocolo SEI nº 0030996-46.2016.8.16.6000. 
Data: 7/8/17.

NOTAS

1Neste documento, a empresa impugnante será designada apenas como ‘interessada’.

2Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 637.   


