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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2073849-78.2017.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante EMPRESA 
BRASILEIRA DE LOGÍSTICA EM MOBILIDADE E GESTÃO - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado O JUÍZO.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso. V. U. Acórdão com o 3 º Juiz. Declara voto o 2º Juiz.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FORTES 
BARBOSA, vencedor, CESAR CIAMPOLINI (Presidente), vencido, CESAR 
CIAMPOLINI (Presidente) e ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 29 de novembro de 2017

FORTES BARBOSA

RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2073849-78.2017.8.26.0000

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA EM MOBILIDADE E 

GESTÃO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

AGRAVADO: O JUÍZO 

INTERESSADO: LUIS CARLOS CORREIA LEITE

COMARCA: ARUJÁ

Voto 13.278

EMENTA

Agravo de instrumento  Recuperação judicial  Pedido de 

dispensa de apresentação de certidões de regularidade fiscal e 

de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial - 

Inadmissibilidade de dispensa genérica  Necessidade de 

preservação de igualdade de condições para todos os licitantes - 

Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado 

contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito 

da 1ª Vara do Foro Distrital de Arujá (Comarca de 

Santa Isabel), que, em sede de recuperação 

judicial, indeferiu o pedido formulado pela 

recorrente, de dispensa de apresentação de 

certidões de regularidade fiscal para a 

participação em processos licitatórios perante o 

Poder Público, bem como de certidão negativa de 

distribuição de pedidos de falência ou 

recuperação judicial (fl. 01/22).

A agravante alega, de início, que a 
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ausência de dispensa das certidões está a 

impedindo de participar de processos 

licitatórios, que seriam indispensáveis e 

essenciais para continuidade de suas atividades 

empresariais, dada a recuperação judicial em 

andamento. Aduz que tal medida merece ser 

concedida em obediência ao princípio da 

preservação da empresa.

Foi deferida liminar requerida 

(fl.135/144). 

A I. Procuradoria de Justiça ofereceu 

parecer, opinando pelo provimento do recurso (fs. 

151/159).

A agravante não se opôs ao julgamento 

virtual (fls. 147).

É o relatório.

A agravante pretende seja dispensada de 

exigência de apresentação de Certidões Negativas 

de Débito e de Recuperação Judicial para a 

contratação com o Poder Público e de certidão 

negativa de distribuição de pedidos de falência 

ou recuperação judicial. Afirma que tal medida se 

coaduna com a observância do princípio da 

preservação da empresa e que a exigência da 

apresentação de tais certidões pode inviabilizar 

a continuação de suas atividades empresariais. 

Quando do julgamento do Agravo de 

Instrumento 2130486-49.2017.8.26.0000, de minha 

relatoria, foi reconhecida a competência do Juízo 

recuperacional para dirimir questões atinentes a 
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eventuais dispensas de certidões exigidas em 

certames licitatórios por recuperandas.

A fixação desta competência não está em 

discussão aqui, mas, isso sim, os critérios aptos 

a serem utilizados para a delimitação da cogitada 

dispensa da apresentação de certidões.

Não há dúvida de que a medida pode ser 

oportuna e adequada para o soerguimento da 

atividade empreendida por uma determinada 

recuperanda, em especial quando ela depende de 

contratações com o Poder Público para a obtenção 

de faturamento. Não se pode, porém, ao meu ver, 

admitir uma dispensa genérica, sem que se atente 

para o conteúdo concreto de um certame 

licitatório aberto.

A hipótese não se confunde com a dispensa 

da apresentação de certidões para o processamento 

ou o deferimento do próprio pedido de recuperação 

judicial, sendo direcionada à celebração de 

contratos administrativos, com o fim de que o 

licitante demonstre sua idoneidade e capacidade 

para cumprimento de deveres futuros e derivados 

dos correspondentes contratos administrativos.

Como o mencionado na decisão atacada, o 

texto do artigo 52, inciso II da Lei 11.101/2005 

traz referência ao assunto, excepcionando as 

contratações com o Poder Público de eventual 

dispensa da exibição de certidões negativas, e os 

artigos 29, inciso IV e 31, inciso II da Lei 

8.666/1993, também, exigem a exibição de 

“certidão negativa de falência ou concordata 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física” ou de débitos perante 
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as Fazendas Públicas, conjugando-se, quanto à 

Seguridade Social, o artigo 195, §5º da 

Constituição da República.

Ademais, o inciso XXI do artigo 37 da 

própria Carta Magna exige, por outro lado, seja 

assegurada a igualdade de condições a todos os 

licitantes, de maneira que o deferimento de uma 

dispensa geral e sem o exame pontual de um 

determinado certame licitatório em curso, 

confrontado, inclusive, o teor de seu edital, 

pode conduzir, em sentido contrário ao proposto 

pelo digno Desembargador Relator, a uma situação 

de indevido favorecimento da recuperanda, com 

prejuízo evidente de quem cumpriu, com a devida 

retidão, suas obrigações fiscais.

A matéria já foi objeto de discussão 

recente no âmbito desta Câmara Reservada, ao ser 

apreciado o Agravo de Instrumento 2203520-

91.2016.8.26.0000, quando o desembargador Hamid 

Bdine expôs as mesmas preocupações aqui 

explicitadas, fazendo um histórico dos numerosos 

julgados já proferidos nos últimos cinco anos 

sobre o assunto, conduzindo a um abrandamento das 

exigências feitas às recuperandas, mas chama a 

atenção decisão proferida pelo Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, membro da Colenda 3ª Turma do 

E. Superior Tribunal de Justiça em 29 de agosto 

de 2016, no Recurso Especial 1.601.506 SC, em que 

é ressalta que o pedido de dispensa de 

apresentação de certidão deve ser apreciado 

diante de um caso concreto, considerada a postura 

assumida pela Administração Pública numa dada 

licitação e da posição contraposta da 

recuperanda.
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Na espécie, o pleito formulado não se 

volta a um determinado certame licitatório e não 

é afirmada uma indevida postula discriminatória 

da Administração; o pedido é genérico e, como 

consequência, não possibilita um controle 

judicial mais adequado e voltado para situações 

concretas, o que se equipara a um pedido de salvo-

conduto, incompatível com as regras 

constitucionais e legais acima referidas.

O indeferimento, então, é de rigor, pois 

não é viável uma dispensa ilimitada, sem 

consideração de uma específica situação concreta. 

Assim, considerado o teor do pleito 

formulado, merece ser mantida a decisão agravada.

Nega-se, por isso, provimento ao presente 

agravo.

Fortes Barbosa

Relator designado
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Voto nº 20634
Agravo de Instrumento   nº 2073849-78.2017.8.26.0000
Comarca:   Arujá  (1ª Vara)
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravante: Empresa Brasileira de Logística Em Mobilidade e Gestão - Em 
Recuperação Judicial 
Agravado: O Juízo 
Interessado: Luis Carlos Correia Leite

DECLARAÇÃO DE VOTO 
2º Juiz

I) Respeitado o entendimento em contrário, penso que não há 

como de negar vigência ao art. 52, II, da Lei n. 11.101/05, no que se refere a dispensa 

total das certidões negativas para a contratação com o Poder Público, em especial, como 

no caso concreto, pois, como apontado pelo Exmo. Sr. Desembargador 3ºJuiz, que ficou 

como relator designado, há uma pretensão de dispensa genérica.

II) A Constituição Federal vigente dispõe em seu art. 195, § 3º:

“§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade 
social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o 
Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios”.

Ou seja, ao menos em face dessa norma constitucional, não há 

como se opor o princípio da preservação da empresa, do art. 47 da Lei n. 11.101/05, 

para dispensa das certidões referentes a elas.

Inclusive, lembre-se o art. 71, § 2º, da Lei n. 8.666/93 (Lei das 

Licitações), que estabelece que “A Administração Pública responde solidariamente com 

o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato nos 

termos do art. 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991” (“Dispõe sobre a organização da 

Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências”). Isso, sem 

prejuízo da possibilidade de excepcionar a restrição do art. 71§ 1º, da mesma Lei das 

Licitações, sob o fundamento das culpas “in vigilando” ou “in eligendo”.
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III) Ademais, a exigência contida no art. 52, II, da Lei n. 

11.101/05, referente as certidões negativas para contratação com o serviço público, 

também está em consonância com a Lei n. 8.666/93 (Lei das Licitações), que em seu 

art. 3º, no “caput”, dispõe:

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia (...) e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julglamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos”.

E as regras do mesmo dispositivo, contidas no seu § 1º, incisos, I 

e II, não deixam dúvidas a respeito, pois expressamente vedam: a) “admitir, prever, 

incluir ou tolerar, nos atos de convocação,cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo”; b) “estabelecer  tratamento 

diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, 

entre empresas brasileiras e estrangeiras”.

O art. 3º da Lei das Licitações está diretamente amparada no art. 

37, “caput”, da Constituição Federal.

A dispensa das certidões negativas para a contratação com a 

administração pública, importa, portanto, em quebra da igualdade e da impessoalidade, 

princípios imperativos, que, assim, não há como serem superados, inclusive sob pena de 

improbidade administrativa.

Em outras palavras, não há como ser dar tratamento privilegiado, 

às empresas em recuperação judicial, dispensando-as de estar em situação regular com a 

parte tributária, em detrimento de outras, que, tendo interesse em contratar com o poder 

público, não abandonam o cumprimento das obrigações tributárias.

Nada impede, ademais, que a empresa faça a sua aderência a um 

dos diversos programas de parcelamento dessas obrigações.

Lembre-se, ainda, que a mesma Lei n. 8.666/93, no seu art. 27, é 

expressa no sentido de que a habilitação para licitações, não inclui, somente, as 

habilitações jurídicas, técnicas e econômica-financeira, mas, também, exige a 
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“regularidade fiscal e trabalhista” (inciso I e art. 29).

III.1) São essas as razões, inclusive, pela qual acompanhei, no 

A.I. n. 2231362-46.2016.8.26.0000 (j. 02/8/2017) o voto do Exmo. Sr. Desembargador 

Francisco Loureiro, no sentido de não afastar a incidência da exigibilidade das certidões 

negativas para novas contratações de empresa em recuperação judicial com a 

administração pública.

IV) Por fim, anoto que a regra agora discutida, não se confunde 

com a exigência contida no art. 57 da Lei n. 11.101/03, isto é, a exigência de certidões 

negativas de débitos tributários, para a homologação do plano de recuperação judicial, 

perfeitamente dispensável, pois trata-se de acordo entre particulares, com o qual não há 

participação da Fazenda Pública, que não se sujeita a ele.

Nesse caso, os credores assumem o risco de aprovarem um plano 

de recuperação judicial que não interfere no direito da Fazenda Pública, e de outros 

credores não sujeitos a recuperação judicial. 

V) Concluindo, para o caso concreto, acompanho a ponderação 

do Exmo. Sr. Desembargador Fortes Barbosa, e nego provimento ao agravo de 

instrumento.

ALEXANDRE LAZZARINI
2º Juiz

(assinatura eletrônica)
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Este documento é cópia do original que 
recebeu as seguintes assinaturas 
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ALEXANDRE ALVES LAZZARINI 7711D2C

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
2073849-78.2017.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.


