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Abstract: This article aims to address the effects of the economic crisis on contracting and the 
possible conduct to be adopted by Public Administrators when faced with situations of fiscal 
irregularity of companies that need to be contracted to serve the public interest. 

 

1. DA OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO 

1.1. DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL 

A Constituição Federal de 1988 – Constituição Cidadã – foi a primeira 
Constituição democrática promulgada da história do país. Rompeu com a Constituição 
Federal então em vigor, de 1967, que consagrava o regime militar que governava o 
país. 

Após anos de autoritarismo, toda a sociedade tinha um grande anseio por 
uma governança mais liberal. Foi a primeira vez na história do país que o povo 
participou efetivamente da elaboração da Constituição. Além da apresentação direta 
de sugestões, a população acompanhou da galeria do plenário da Câmara os trabalhos 
dos constituintes. A participação popular neste momento histórico da política 
brasileira pode ser traduzida em números: foram apresentadas 122 emendas, dessas, 
83 foram aproveitadas na íntegra ou em parte pelos constituintes na elaboração do 
texto final da Constituição. As emendas foram assinadas por 12.277.423 de 
brasileiros1. 

A Constituição Federal de 1988 visava garantir à sociedade um Estado Social 
de Direito, e isso demandou um Estado ativo, que exercesse todas as funções 
necessárias para proporcionar dignidade às pessoas.  

Quanto à atuação da Administração Pública, a Constituição garantista 
consignou expressamente alguns princípios no caput do seu artigo 37 (in verbis). 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte (...)”   

                                                            
1 http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-10-04/marco-entre-ditadura-e-democracia-
constituicao-de-1988-completa-25-anos. 



 

 

Para executar suas funções, o Estado necessita prestar serviços e comprar os 
mais diversos tipos de bens. A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, 
para executar as suas funções, não podia mais contratar quem desejasse, pelo 
contrário, a lei magna estabeleceu a obrigatoriedade de realização de um 
procedimento vinculado de atos para isso, denominado licitação: 

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (...)” 

Assim, para que a Administração Pública, por meio de seus órgãos e agentes, 
realize as contratações de serviços e aquisições de bens necessários ao cumprimento 
de suas finalidades e atendimento das necessidades dos cidadãos, é preciso realizar 
uma sequência vinculada de atos administrativos – a licitação. 

O referido dispositivo constitui norma constitucional de eficácia contida2, 
pois se trata de um exemplo de norma que, posto possa produzir desde logo seus 
efeitos jurídicos, podem ser regulamentadas e sofrer restrições por outras normas 
(constitucionais ou infraconstitucionais).  

Nesse sentido, foi editada a Lei nº. 8.666/93, que regulamentou o inciso XXI do 
art. 37, da Constituição Federal, e instituiu normas para realização de licitações e 
contratos da Administração Pública. 

Nos ensinamentos do saudoso professor Helly Lopes Meirelles,  

“Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 
seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como 
procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a 
Administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os 
interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios 
administrativos.” 3   

Observa-se que a instituição da obrigatoriedade da licitação para realização 
de contratações de que a Administração Pública necessita surgiu da vertente da 
Administração impessoal, legalista e moral, em oposição aos antigos ditames 
ditatoriais, em que se contratava aquele que “bem entendesse”. 

 

2. DA CONTRATAÇÃO COM PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS EM SITUAÇÃO 
FISCAL REGULAR 

A licitação é o procedimento administrativo voltado para a contratação de 
bens e serviços para a Administração Pública, que, nessa qualidade, atuará como 
consumidora – o consumidor despende recursos, em contrapartida ao recebimento 
dos bens e serviços pretendidos. 

Ao despender recursos públicos, naturalmente, a Administração Pública 
também deve obedecer a uma série de princípios administrativos, fomentando a 
economia e o crédito no mercado. 

                                                            
2 Essas normas também têm eficácia plena, porém estão passíveis de serem restringidas pela atuação do 
legislador infraconstitucional. TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998. 

3 Meirelles Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 24. ed. atualizada por Eurico de Andrade 
Azevedo, Délcio Balesteiro Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, 1999, p. 246. 



 

 

Não seria justo pensar em a Administração Pública repassar recursos 
públicos a pessoas físicas ou jurídicas com débitos contra ela mesma. Sendo assim, 
um dos requisitos para a firmação de contratos administrativos é a regularidade fiscal 
da contratada4. 

Isso por que o pagamento dos tributos a que uma pessoa (física ou jurídica) 
está obrigada é a forma que o Estado possui de conseguir meios para o funcionamento 
da máquina pública. 

A contratação de pessoas físicas ou jurídicas com situação fiscal regular visa 
fomentar a economia nacional e fortalecer a máquina administrativa, na medida em 
que se promove a circulação da renda, assegurando-se que os valores serão 
destinados a pessoas/empresas que estão em dia com o fisco. O Estado fomenta a 
economia e em contrapartida o particular garante o funcionamento da máquina 
estatal. 

Não poderia mesmo ser diferente: todos os cidadãos e empresas estão 
submetidas a uma grande carga tributária, são diversas formas de tributos (impostos, 
taxas e contribuições de melhoria5). O Estado, credor de toda essa renda, não poderia 
ser complacente com aquele que não cumpre seu dever legalmente instituído 
(“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei”6). 

Assim, a exigência de situação fiscal regular como condição para a 
contratação com a Administração Pública visa homenagear diversos princípios 
administrativos, a exemplo da legalidade, na medida em que o dever do pagamento 
de tributos devidos às empresas e cidadãos está previsto na Constituição Federal e em 
lei; da moralidade, em primazia ao dever de pagamento de tributos a todos, sem 
exceção, e na impessoalidade, pois não se prestigia vontade do Administrador ao 
escolher quem contratar. 

 

3. DA CRISE ECONOMICA MUNDIAL E BRASILEIRA 

É preciso situar o Brasil em meio à crise que assola todo o mundo. Desde o 
ano 2000, o déficit do governo americano já vinha crescendo em razão dos gastos 
exorbitantes com a guerra do Iraque. Além disso, em 2008, o Governo Americano 
enfrentou grande endividamento em função de seu investimento em instituições 
financeiras, que estavam altamente comprometidas com a crise hipotecária.  

                                                            
4 Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:   

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes 
(CGC);  

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa.  

5 Artigo 5º do CTN. 

6 Inciso II, artigo 5º, CF. 



 

 

A crise americana foi refletida na fragilidade das instituições financeiras em 
diversos países e os consequentes sinais de desaceleração da economia por todo o 
mundo. 

Nos países da União Europeia, por exemplo, a crise do endividamento em 
países como Grécia, Portugal, Irlanda, Itália e Espanha, obrigam a busca pelo apoio 
financeiro na zona do euro e do Fundo Monetário Internacional. Para receberem 
ajuda, no entanto, os países precisam adotar medidas de cortes de gastos públicos 
com benefícios sociais e empregos e elevar a arrecadação por meio de impostos, o que 
deprime a economia e gera descontentamento na população.  

Em Relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), em 2011, a instituição alertou para evidente desaceleração da 
atividade econômica em praticamente todos os países do mundo, e declarou, 
inclusive, que o Brasil era a nação que mostrava os sinais mais claros de esfriamento 
da atividade. 

Na avaliação do Banco Central Brasileiro à época7, ficou expresso que 
“observa-se moderação do ritmo de atividade” do país, mas a economia “ainda 
continuará sendo favorecida pela demanda interna". 

Hoje essa perspectiva em relação ao Brasil mudou. Se a demanda interna era 
antigamente o fator que poderia fazer com que o país passasse pela crise sem graves 
sequelas, a crise política por que passa vem, em verdade, acirrando os efeitos que 
anteriormente estavam amenos. 

Para combater os efeitos da crise mundial, com vistas a acelerar a economia, 
o governo brasileiro adotou uma política de expansão de créditos por meio dos bancos 
públicos (BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil), com juros baixos e créditos 
acessíveis.  

Sem adentrar em discussões de cunho político, reproduz-se trecho de 
declaração do Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio no governo Lula, 
Luiz Fernando Furlan:  “Houve um exagero nos gastos e subsídios, gerando um 
aumento da dívida pública e o endividamento das famílias”8.  

O fato é que, no fim do primeiro governo de Dilma, em 2014, a dívida tinha 
crescido de 51,3% para 57,2% do Produto Interno Bruto (PIB) e em 2015, saltou para 
66,2% do PIB. Soma-se a isso o fato de, no Brasil, a taxa de juros ser extremamente alta 
em comparação com outros países, o que encarece muito o pagamento da dívida. 

Ocorreu com o Brasil o mesmo que ocorreu com a economia americana, o 
governo precisou passar a injetar recursos nos bancos públicos e as contas públicas 
começaram a entrar em desordem. Para manter as contas artificialmente 
equilibradas, o Governo recorreu a truques contábeis que consistem em atrasar 
repasses a órgãos públicos, o que é vulgarmente conhecido como “pedaladas fiscais”, 
tipificado como crime de responsabilidade fiscal. 

Com a contabilidade econômica desordenada, a inflação dispara, e 
consequentemente, os preços dos bens e serviços, o que aumenta o índice de 
endividamento das pessoas e desestimula os investimentos dos empresários 
estrangeiros no país. Em razão da escassez de investimentos externos, a moeda 
estrangeira circulante no Brasil diminui e o real desvaloriza vertiginosamente. 

                                                            
7 http://www.bcb.gov.br/?boletim2011 

8 http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-05/entenda-crise-economica 
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Diante do aumento dos preços, as empresas, estabelecimentos comerciais e 
ofertantes de serviços são obrigados a repassarem os custos aos consumidores e, por 
conseguinte, vendem menos, o que faz muitos deles encerraram as atividades.  

Segundo dados da Neoway, consultoria especializada em inteligência de 
mercado, no ano de 2015, fecharam as portas 1,8 milhão de empresas no Brasil. De 
acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio, 13% das lojas do país 
fecharam as portas.  

No corrente ano, a realidade ruim ainda persiste. As pessoas e as empresas 
estão endividadas. Para não fecharem as portas, muitas empresas cortam gastos, 
demitem empregados e deixam de cumprir com suas obrigações (inclusive fiscais). 

 

4. DA RELATIVAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL COMO EXIGENCIA PARA 
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

Conforme expressamente disposto nos artigos 27 e 29 da Lei nº. 8.666/939, a 
regularidade fiscal é condição de habilitação nas licitações promovidas pelos órgãos 
da Administração Pública, exigida também nas contratações diretas, diante de 
sedimentado entendimento jurisprudencial: 

“5. O Acórdão 3146/2010-1ª Câmara, proferido nos autos de prestação de contas 
simplificada da Administração Regional do SESC no Amapá – SESC/AP, por meio do 
qual, entre outras providências, alertou-se a entidade para que observasse os 
preceitos consubstanciados na Decisão 705/1994-Plenário e no Acórdão 457/2005-2ª 
Câmara, traz o seguinte apontamento em seu sumário, que bem reflete a posição do 
Tribunal sobre a matéria:  

“1. Por força do disposto no art. 195, § 3º, da Constituição Federal, que torna sem efeito, em 
parte, o permissivo do art. 32, § 1º, da Lei 8.666/1993, a documentação relativa à regularidade 
fiscal e com a Seguridade Social, prevista no art. 29, inciso IV, da Lei 8.666/1993 é de exigência 
obrigatória nas licitações públicas, ainda que na modalidade convite, para contratação de 
obras, serviços ou fornecimento, e mesmo que se trate de fornecimento para pronta entrega; 
essa obrigatoriedade é aplicável igualmente aos casos de contratação de obra, serviço ou 
fornecimento com dispensa ou inexigibilidade de licitação ex vi do disposto no § 3º do art. 195 
da CF, citado.”  

                                                            
9 Norma geral, reproduzida no Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop: 

Art. 12 - Para a habilitação nas licitações poderá, observado o disposto no parágrafo único, ser exigida dos 
interessados, no todo ou em parte, conforme se estabelecer no instrumento convocatório, documentação 
relativa a: 

[...] 

IV - regularidade fiscal: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do 
licitante, na forma da lei; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

Parágrafo único - A documentação a que se refere o inciso IV deverá ser exigida, exceto nos casos de 
concurso, leilão e concorrência para alienação de bens. 

 



 

 

6. Extrai-se daí que o fundamento da determinação feita por esta Corte é a concepção 
de que o ordenamento jurídico pátrio não tolera a contratação administrativa de 
empresas em débito com o fisco e a seguridade social, independente da precedência 
ou não de licitação. (...)” Acórdão nº. 5947/2012 TCU 1º Câmara.  

Trata-se, conforme já mencionado, de medida que visa assegurar o 
funcionamento da máquina pública e que efetiva o alcance a princípios 
constitucionais expressos, como a impessoalidade e a legalidade, na medida em que 
somente se contratam pessoas físicas ou jurídicas que cumprem seus deveres fiscais.  

Há, contudo, que ser levada em conta a crise econômica que assola o país, 
que, dentre outros efeitos, elevou o número de empresas que se encontram em 
situação irregular e levou muitas a encerraram suas atividades. 

É cabível citar, nesse cenário, uma medida governamental que representa 
intervenção do Estado na atividade econômica com vistas a minimizar o impacto da 
crise nas contratações públicas, qual seja, a promulgação da Lei Complementar nº. 
123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte, que promoveu, dentre outros, a concessão de benefícios para 
participação em licitações às microempresas e empresas de pequeno porte. 

No que se refere à regularidade fiscal como requisito para contratações 
públicas, dispõe a referida lei que empresas dessa natureza têm prazo dilatado para 
demonstrar o cumprimento da obrigação. Não obstante o benefício concedido, por 
meio da Lei Complementar nº. 147/2014, de 07 de agosto de 2014, em meio à grave 
crise, foi estendido o prazo, inicialmente de dois dias úteis, para cinco dias úteis após 
a declaração de vencedora do certame, para que as ME e EPP regularizassem sua 
situação fiscal. 

Ainda em busca de minimizar o impacto da crise econômica nas empresas de 
menor porte, por meio da LC nº. 155, de 27 de outubro de 2016, foi estendida a dilação 
do prazo de comprovação de regularidade fiscal para a regularidade trabalhista. 

O próprio Estado tem reconhecido a dificuldade de as empresas continuarem 
suas atividades e honrarem seus compromissos, de modo que vem adotando medidas 
para minimizar esse efeito, como se observa ds exemplos mencionados, aplicáveis ao 
assunto aqui tratado. 

É preciso considerar que, caso o cenário econômico não melhore 
consideravelmente, em dado momento, é possível que o Administrador Público se 
depare com a situação em que necessita realizar uma determinada contratação, mas 
não encontra fornecedores em condição (fiscal) regular. 

Estarão, na hipótese, envolvidos alguns princípios norteadores das 
contratações públicas. De um lado, a legalidade, que, para o direito público, determina 
ao Administrador somente praticar o que a lei autoriza ou determina10, e, de outro, a 
eficiência, que consiste na busca por resultados práticos de produtividade e 
economicidade11. 

Ainda, quanto aos princípios administrativos envolvidos, haverá uma decisão 
a ser tomada: cumpre-se a finalidade pública de atendimento à necessidade, 
representada pela contratação pretendida ou se cumpre a legalidade, de modo a 
selecionar apenas fornecedores em situação fiscal regular. 

Caso a decisão seja pelo prosseguimento de uma contratação com pessoa 
física ou jurídica em situação irregular, quando não houver outra opção, será 
necessário analisar a necessidade envolvida e o risco que a não contratação do bem 

                                                            
10 Marinela, Fernanda. Direito administrativo/Fernanda Marinela. – 10. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016. 

11 Idem. 



 

 

ou do serviço pode provocar, além da relação entre a contratação e a atividade 
precípua do contratador.  

Com a máxima vênia aos que se posicionam de forma rígida pela 
impossibilidade de contratação de empresas irregulares (com o fisco e a seguridade 
social), entendo que não é possível deixar de considerar o contexto social em que 
estamos inseridos. 

É preciso avaliar, em determinadas situações, que o cumprimento da 
legalidade poderá inviabilizar a realização da própria atividade finalística do órgão ou 
instituição. Quero concluir com alerta de que, dado o contexto econômico crítico por 
que passamos, a busca desponderada pelo cumprimento da legalidade poderá 
implicar a não execução da finalidade máxima da Administração Pública, qual seja, 
atendimento ao interesse público, representada pelo objetivo finalístico de cada órgão 
ou instituição.   

Além disso, haverá situações em que as contratações representem bens de 
maior valia (como podem ser citadas as contratações que envolvam segurança ou 
saúde de pessoas). Também na situação, defendo que é preciso sobrepesar os valores 
envolvidos, de modo que não se esqueça jamais de que seres humanos não devem ser 
prejudicadas por imposições que tiveram por finalidade apenas servir de imperativo 
de boa conduta a agentes públicos.    

Entendo que ao Gestor Público caberá realizar esse juízo de importância, de 
modo que não se deixe jamais levar pela forma em detrimento da finalidade e busque, 
dentro do possível, soluções que equalizem máximas tão valiosas: legalidade x 
interesse público. 

 


