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Representação. Alegação de que houve inabilitação indevida da representante em 

certame licitatório, ante a exigência da apresentação do balanço patrimonial e demais 

demonstrativos relativamente ao exercício de 2013. Legalidade dessa exigência. Não 

caracterização da irregularidade apontada. Indeferimento da cautelar pleiteada. 

Improcedência da representação. 

Por: JML Consultoria1 

O acórdão em comento versa sobre o prazo para aprovação do balanço 

patrimonial e demais demonstrações contábeis para fins de cumprimento do disposto 

no art. 31, I, da Lei 8.666/93, que prevê: 

“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta;” 

Oportuno esclarecer que o balanço patrimonial tem sua origem no Livro 

Diário da empresa (art. 1180 do Código Civil), e cinge-se a um demonstrativo contábil 

que contém o valor dos bens, direitos e obrigações assumidas. É através da verificação 

dos ativos e passivos da empresa, formalizados no balanço patrimonial, que se 

evidencia sua situação econômica, sua saúde financeira, tornando-a apta, ou não, a 

contratar com a Administração. 

O Código Civil impõe a utilização de um sistema de contabilidade que 

oportunize o levantamento anual do balanço patrimonial, bem como os resultados 

auferidos pela sociedade empresarial nesse interregno: 

“Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de 

contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em 

correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço 

patrimonial e o de resultado econômico. 

§ 1º Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a critério dos 

interessados. 
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§ 2º É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o art. 

970. 

Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que pode ser 

substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. 

Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o 

lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.” (grifou-se) 

Insta consignar que cada tipo societário possui normas específicas e 

determinadas formalidades que também devem ser observadas na elaboração do 

balanço patrimonial, conforme previsto na Resolução CFC nº 1330/11, que aprovou as 

Normas Brasileiras de Contabilidade – ITG 2000 – Escrituração Contábil: 

“9. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, em forma não 

digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como: 

a) serem encadernados; 

b) terem suas folhas numeradas sequencialmente; 

c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante 

legal da entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho 

Regional de Contabilidade.   

10. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, em forma digital, 
devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como: 
a) serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade 
regularmente habilitado;  
b) serem autenticados no registro público competente”

2
. 

O Tribunal de Contas da União, em sua Cartilha de Licitações e Contratos 
assevera: 

“Balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
Estabelece a Lei nº 8.666/1993 que o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 
devem ser apresentadas na ‘forma da lei’. 
Quanto à elaboração desses documentos, as normas relativas variam em função da forma 
societária adotada pela empresa. Assim, dependendo do tipo de sociedade, deverão ser 
observadas regras específicas para a validade desses demonstrativos. Caberá ao ato 
convocatório da licitação disciplinar o assunto. 
Para sociedades anônimas, regidas pela Lei nº 6.404/1976, o balanço patrimonial e as 
demonstrações contábeis do último exercício social devem ter sido, cumulativamente: 
• registrados e arquivados na junta comercial; 
• publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o 
lugar em que esteja situada a sede da companhia; 
• publicados em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada 
também a sede da companhia. 
Com relação às demais empresas, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 
devem constar das páginas correspondentes do Livro Diário, devidamente autenticado na 
Junta Comercial da sede ou do domicílio do licitante (ou em outro órgão equivalente), com os 
competentes termos de abertura e de encerramento.”

3
 (grifou-se) 

Portanto, em que pese a obrigatoriedade da elaboração do balanço 

patrimonial anualmente (art. 1179 do Código Civil), no que diz respeito ao prazo para 

                                                           
2 Disponível em www.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_1330.doc. Acesso em 08/10/2014. 
3 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. Brasília: Secretaria Geral 
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sua aprovação, deve-se analisar a legislação específica que regulamenta a matéria para 

determinados tipos societários. 

Para as sociedades limitadas, o Código Civil prevê que a aprovação do balanço 

ocorra até quatro meses após o término do exercício social: 

“Da Sociedade Limitada 
Art. 1.065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 
(…) 
Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou 
no contrato: 
I - a aprovação das contas da administração; 
(…) 
Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro 
meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de: 
I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de 
resultado econômico;” (grifou-se) 

Depreende-se da referida norma, que o prazo inicial para o levantamento do 

balanço patrimonial é o final de cada exercício fiscal e financeiro, que por força do art. 

34 da Lei nº 4320/644 coincide com o ano civil, compreendendo o período de 01º de 

janeiro a 31 de dezembro. 

Com referência à aprovação do balanço patrimonial, o art. 1078, I, do Código 

Civil prevê que as sociedades limitadas têm “quatro meses seguintes ao término do 

exercício social” para efetivar o ato em assembleia geral. 

As sociedades por ação, por seu turno, possuem regra similar imposta pela Lei 

nº 6404/765: 

“Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício 
social, deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para: 
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras; 
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; 
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).” (grifou-se) 

Frise-se que para as demais espécies societárias não há previsão legal para a 

aprovação do balanço patrimonial, e tampouco existe posicionamento pacífico na 

doutrina. Senão vejamos. 

Marçal Justen Filho, por exemplo, remete ao Administrador a solução desse 
conflito, destacando a necessidade de observar as práticas usuais e reiteradas na 
Ciência da Contabilidade, diante do silêncio legal para certas espécies societárias: 
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“A Lei das S.A. determina que todas as sociedades anônimas deverão realizar, até quatro 
meses após encerrado o exercício social, uma Assembléia geral ordinária para exame, 
discussão e aprovação das demonstrações financeiras. (…) 
A situação é diversa quando se tratar de outras espécies societárias empresariais mercantis. O 
Código civil estabelece, nos arts. 1.179 e seguintes, a obrigatoriedade da escrituração 
contábil, com o dever de promover à lavratura de balanço patrimonial e de resultado 
econômico, anualmente. A sociedade limitada tem um regime especial. O art. 1.065 
determina a obrigatoriedade da elaboração de balanço patrimonial e de balanço de resultado 
econômico, o que deverá ocorrer ao ‘término de cada exercício social’. Mas a aprovação das 
contas da administração (logo, dos referidos balanços) dependerá da deliberação dos sócios 
(art. 1.071, inc. I), a qual se fará em assembléia geral, até quatro meses depois do término do 
exercício social (art. 1.078, inc. I). A solução legal importa a aproximação entre o regime das 
S.A. e das limitadas, o que propiciará a superação das dúvidas existentes. 
Questão peculiar envolve a situação das sociedades não empresariais. Quanto a elas não há 
determinação sobre o regime para a contabilização. (...) No entanto, a omissão de disciplina 
específica acarreta ausência de forma específica e determinada. Vale dizer, incumbirá ao 
administrador optar por uma alternativa correta, adequada e satisfatória para promover a 
escrituração contábil. Essa solução terá de ser aceita pela Administração, desde que 
compatível com as práticas usuais e reiteradas pela Ciência da Contabilidade.”

6
 (grifou-se) 

Ao analisar a matéria, Rodrigo Vissotto Junkes assevera: 

“No âmbito das sociedades por cotas de responsabilidade limitada, há regra específica 
afirmando que a elaboração do balanço patrimonial e o de resultado deve acontecer ao 
término de cada exercício social. Tal questão vem delineada no art. 1.065, do Código Civil de 
2002. Nesse caso, seria possível contraditar essa assertiva afirmando que o balanço 
patrimonial, nas sociedades limitadas, somente delas é exigível a partir do quarto mês 
posterior ao término do exercício social, haja vista que essa é a data limite para a realização 
da assembléia dos sócios que, dentre outras atribuições, terá a de “deliberar sobre o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico” – art. 1.078, inc. I.  
Essa idéia não parece ser crível. Não se pode perder de vista que a regra constante no art. 
1.078, inc. I, diz respeito apenas ao exame das contas sociais pelos sócios, visando a, 
sobretudo, permitir o seu controle. A regra, portanto, refere-se à ratificação ou não do 
balanço patrimonial, sem dizer respeito ao tempo em que tal instrumento deve ser 
elaborado. Ora, tendo em vista essa realidade e considerando a disposição inserida no art. 
1.065, tem-se que o balanço patrimonial deve ser elaborado anualmente, ao término do 
exercício social, e a sua aprovação, pelos sócios, é que fica condicionada ao prazo tratado 
no art. 1.078, inc. I, até mesmo porque somente se analisa e se ratifica o que já existe.  
Raciocínio análogo ao vigente para os empresários e as sociedades empresárias – art. 1.179, 
vale para as sociedades simples, na medida em que o art. 1.020, do Código Civil, diz que “os 
administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e 
apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado 
econômico.”

7
 (grifou-se) 

Jessé Torres Pereira Júnior, por sua vez, pontua: 

“A questão não conta com elementos suficientes para uma conclusão definitiva. De um lado, 
se se estendesse o prazo conferido às sociedades limitadas às demais sociedades, ter-se-ia de 
admitir que, nas licitações realizadas no primeiro quadrimestre de cada exercício, cujos 
editais requisitassem a apresentação dos balanços, só poderiam ser considerados exigíveis 
aqueles levantados em relação ao exercício anterior ao último, porque, em relação ao 
exercício imediatamente anterior, os balanços não seriam exigíveis antes de 30 de abril. Se, 
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7 JUNKES, Rodrigo Vissotto. As Licitações Públicas e o Novo Direito Societário. ILC 119, janeiro de 2004, p. 16.  



 

 

de outro turno, recusar-se a generalização da regra, fica-se sem parâmetro legal e chegar-se-
ia ao extremo de admitir que, sendo anuais e vinculados ao encerramento do exercício, ditos 
balanços teriam de estar levantados já em 1º de janeiro, o que não soa razoável em face da 
evidente necessidade de tempo hábil para que se opere o levantamento. 
(...) 
O que parece razoável é fixar-se 30 de abril como data do termo final do prazo para o 
levantamento dos balanços e 1º de maio como a data do termo inicial de sua exigibilidade. 
Antes dessas datas, somente seriam exigíveis os balanços do exercício anterior ao encerrado. 
Assim, por exemplo, de janeiro a abril de 2004, se se quiser o balanço como prova de 
qualificação econômico-financeira, somente será exigível o referente a 2002.”

8
 

Tecidas algumas considerações acerca do prazo para a elaboração do balanço 

patrimonial (que deve ser anual), a sua aprovação (cujo prazo varia em decorrência do 

tipo societário), importa discorrer sobre a disponibilização desse documento e, por 

fim, sobre sua exigibilidade nos certames licitatórios. 

Convém destacar que a disponibilização/transmissão do balanço não se 

confunde com sua elaboração, tampouco com a respectiva aprovação do documento 

pela assembleia. A elaboração compete ao contador/responsável financeiro da 

empresa, que possui acesso ao Livro Diário e demais registros contábeis que servem 

de base para o balanço patrimonial. A aprovação do balanço compete aos sócios da 

empresa, em assembleia específica, nos termos da legislação civil. A transmissão do 

balanço patrimonial, por seu turno, cinge-se ao procedimento específico da Receita 

Federal que disciplinou a matéria com fins exclusivamente tributários e fiscalizatórios. 

O Decreto nº 6022/2007 que “Institui o Sistema Público de Escrituração Digital 

– Sped”, disciplina a disponibilização do balanço patrimonial de forma digital: 

“Art. 2º O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, 

armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil 

e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo 

único, computadorizado, de informações. (Redação dada pelo Decreto nº 7.979, de 2013)” 

A Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013 (recentemente alterada pela IN RFB 

1.486/2014), dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD) e estabelece que a 

transmissão dessas informações por empresas tributadas com base no lucro 

presumido ou no lucro real, pode ser efetivada “até o último dia útil do mês de junho 

do ano seguinte”: 

“Art. 3º Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007, 

em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014: 

I – as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no lucro real; 

II – as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de 

lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou 

dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e 

contribuições a que estiver sujeita;  

III – as pessoas jurídicas imunes e isentas. 
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setembro de 2004, p. 821. 



 

 

IV – as Sociedades em Conta de Participação (SCP), como livros auxiliares do sócio ostensivo. 

(Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 1.486, de 13 de agosto de 2014) 

§ 1º Fica facultada a entrega da ECD às demais pessoas jurídicas. 

§ 2º As declarações relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) exigidas das pessoas jurídicas que tenham apresentado a ECD, em relação ao 

mesmo período, serão simplificadas, com vistas a eliminar eventuais redundâncias de 

informação. 

§ 3º A obrigatoriedade a que se refere este artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes 

pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (Incluído pela Instrução Normativa RFB 

nº 1.486, de 13 de agosto de 2014) 

§ 4º Em relação aos fatos contábeis ocorridos no ano de 2013, ficam obrigadas a adotar a ECD 

as sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real. 

(Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 1.486, de 13 de agosto de 2014) 

§ 5º As pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a 

Escrituração Fiscal Digital (EFD) e obrigadas a escriturar o livro Registro de Inventário, devem 

apresentá-lo na ECD, como um livro auxiliar. (Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 1.486, 

de 13 de agosto de 2014) 

(...) 

Art. 5º A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de junho do 

ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.” (grifou-se) 

Verifica-se, portanto, que a referida Instrução Normativa autoriza as 

empresas enquadradas nos regimes de lucro real e de lucro presumido a enviar 

eletronicamente o balanço patrimonial até o final de junho do ano subsequente ao 

que se referir o documento.  

Sobre a matéria, a Secretaria de Controle Externo do TCU na Paraíba 

externou: 

“Relatório: (...) 
Nos termos do art. 1.078 da Lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), o prazo para 
apresentação, formalização e registro do balanço é até o quarto mês seguinte ao término do 
exercício, ou seja, o prazo limite seria até o final de abril, nos termos transcritos a seguir: (...) 
No caso de empresas com regime tributário de lucro real, o prazo é até o final de junho, 
conforme Instrução Normativa da Receita Federal 787/2007. 
No caso em análise, a data estabelecida para entrega dos documentos foi em 31/01/2012, 
portanto, não deveria ter sido exigido o Balanço Patrimonial de 2011, o que resultou na 
inabilitação de 10 das 12 empresas.”

9 (grifou-se) 

Em que pese a existência de certa confusão acerca do limite temporal imposto 

para aprovação do balanço patrimonial (30 de abril) e sua transmissão à Receita 

Federal (30 de junho), faz-se mister reiterar que ambos ocorrem em momentos 

distintos, uma vez que o envio dos dados à Receita Federal somente é possível após a 

elaboração do balanço patrimonial e sua aprovação em assembleia, que devem ser 

efetivados nos prazos e condições fixadas pelas respectivas normas (conforme o tipo 

societário que se constitui a empresa, nos moldes já explicitados). 

                                                           
9 TCU. Acórdão 2669/2013. Plenário. 



 

 

Nesse sentido, oportuno colacionar a explicação do Ministro Relator contida 

em seu voto no acórdão sob análise: 

“4. A representante foi desclassificada por ter apresentado o balanço e demais 

demonstrações relativamente ao exercício de 2012, enquanto a Gerência Executiva do INSS 

em Piracicaba entendeu que ela deveria ter apresentado os citados documentos referentes 

ao exercício de 2013. 

5. Observa-se que o art. 31, inciso I, da Lei 8.666/93, reproduzido no edital, reza que o 

balanço e as demonstrações contábeis a serem apresentados devem ser relativos ao último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 

6. A questão se resume a saber se, na data em que as propostas foram apresentadas, a lei 

exigia que o balanço e demonstrações contábeis referentes a 2013 já estivessem aprovados. 

7. O art. 1078 do Código Civil estabelece que a assembleia dos sócios deve realizar-se ao 

menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao do término do exercício social, com 

diversos objetivos, entre eles o de "tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o 

balanço patrimonial e de resultado econômico". 

8. Verifica-se, portanto, que, em até quatro meses (30 de abril), devem estar aprovados o 

balanço patrimonial e os demais demonstrativos contábeis. Como a sessão para abertura 

das propostas ocorreu no dia 20/5/2014, já era exigível nessa data a apresentação dos citados 

documentos referentes ao exercício de 2013. 

9. Alega a representante que a "validade dos balanços" se findaria em 30/6/2014, por força 

da Instrução Normativa da Receita Federal 1.420/2013. 

10. Tal normativo institui a Escrituração Contábil Digital (ECD), que deverá ser transmitida ao 

Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), pelas pessoas jurídicas obrigadas a adotá-la. 

Segundo o art. 3º dessa norma, ficam obrigadas a adotar a ECD as pessoas jurídicas tributadas 

com base no lucro real ou presumido (o que seria o caso da representante). O art. 5º da IN 

estabelece que a ECD será transmitida até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte 

ao que se refira a escrituração. 

11. Entende a representante que os dispositivos acima mencionados exigiriam que o INSS, em 

maio de 2014, ainda aceitasse como "válido" o balanço e as demonstrações relativas a 2012, 

uma vez que não teria se encerrado o prazo estabelecido no art. 5º da referida norma, que é 

30 de junho. 

12. Esse entendimento não merece prosperar. O prazo para aprovação do balanço é 

30/4/2014, segundo disposto no art. 1078 do Código Civil. Evidentemente, uma instrução 

normativa não tem o condão de alterar esse prazo, disciplinado em lei ordinária. O que a IN 

faz é estabelecer um prazo para transmissão da escrituração contábil digital, para os fins 

operacionais a que ela se destina. 

13. Conclui-se, portanto, que o ato do pregoeiro de inabilitar a representante, que 

apresentou a documentação referente ao exercício de 2012, foi correto, embasado no edital 

do certame e na legislação pertinente. Assim, deve ser considerada improcedente a 

representação formulada pela empresa Cibam Engenharia Eirelli.”
10

 (grifou-se) 

O acórdão em epígrafe assertivamente esclarece que a IN RFB nº 1.430/2013 

e as demais normas existentes (Código Civil e Lei nº 6404/76) dispõem sobre o balanço 

patrimonial, mas sobre momentos distintos na consumação do documento. Consigne-

se que as referidas normas coexistem perfeitamente e não se contrapõem, pois 

enquanto as leis discorrem sobre a elaboração e aprovação do balanço, a Instrução 

                                                           
10 TCU. Acórdão 1999/2014. Plenário 



 

 

Normativa disciplina o acesso desse documento à Receita Federal, ou seja, após sua 

elaboração e aprovação em assembleia.  

Dito de outra forma, a elaboração e a aprovação do balanço patrimonial 

cingem-se a momentos preliminares à transmissão do balanço, razão pela qual não há 

conflito entre as normas, e uma não desautoriza a outra, de modo que não merecem 

prosperar os argumentos expendidos pela empresa representante/inabilitada no caso 

em apreço (itens 9 e 11 do acórdão, retro mencionado). 

Portanto, conclui-se que o prazo para a exigibilidade do balanço patrimonial e 

demais demonstrações contábeis para fins de cumprimento do art. 31 da Lei 8.666/93 

cinge-se a 1º de maio para todas as sociedades empresárias, embora haja previsão 

expressa apenas para as sociedades limitadas (art. 1078, I, Código Civil) e por ação (art. 

132, Lei nº 6404/76). Tal entendimento firma-se no fato de que o balanço patrimonial 

já deve ter sido elaborado e aprovado até esta data, independente do prazo 

estabelecido em norma hierarquicamente inferior (Instrução Normativa) para sua 

transmissão aos órgãos de controle fiscal/tributário. 

 

 


