
PODER JUDICIÁRIO Em 02702/2012 

• • TERMO DE AUTUAÇÃO • ' 

Em Brasilia, 02 de Fevereiro de 2012 a seção de Classificação e 
Distribuição autua os.documentos adiante, em folhas com .apensos na 
seguinte conformidade: 

Processo: 6010-60.2012.4.01.3400 

Classe: 2100 - MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL 

Objeto: MODALIDADE/LIMITE/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE - LICITAÇÕES -
ADMINISTRATIVO 

Vara: 15^ VARA FEDERAL 

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/02/2012 

O sistema gerou relatório de prevenção. 

-PARTES: 

IMPTE ABRAPOST ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANQUIAS POSTAIS CNPJ 

:Q0.093.505/0001-48 ' 

IMPDO PRESIDENTE; DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

Para constar, lavro e assino o 
presente 

SERVIDOR 

\ 



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA a VARA DA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. 
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Vara 6010-60 2012 4 01 3400 [' 

DISTRIBUIÇÃO COM URGÊNCIA 
PERECIMENTO DE DIREITO IMEDIATO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE 

REUNIÕES DE LICITAÇÃO AGENDADAS A PARTIR DO DIA 31/01/2012 

ABRAPOST - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
FRANQUIAS POSTAIS, associação civil sem fins lucrativos, regularmente constituída, com sede nesta 
Capital, na Sala 810, do Bloco B, da Ton-e Sul - Brasília Sopping - DF, , inscrita no CNPJ sob n° 
00.093.505/0001-48, na conformidade do estabelecido no seu estatuto em anexo (anexo 01), vem, 
respeitosamente, por seus advogados infra-assinada (anexo 02), à presença de Vossa Excelência, 
com fundamento nos artigos 5°, LXIX e 109,1, da Constituição Federal, e na Lei n° 12.016, de 7 de 
agosto de 2009, propor o presente 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 
LIMINAR 

contra ato abusivo, ilegal e violador de direito liquido e certo, praticado pelo Sr. Presidente da 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, empresa pública federal, vinculada 
ao Ministério das Comunicações, constituída nos termos do Decreto-Lei n° 509, de 20 de março de 
1969, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 34.028.316/001-03, sediada no Distrito Federal, SBN - Quadra 01 
- BI A, Ed. Sede dos Correios, pelas razões de fato e de direito que a seguir passa expor. 



I-DOS FATOS 

1.1. A Impetrante é a entidade que congrega sociedades 
empresárias que desenvolvem, há mais de 18 anos, a atividade de Franquia Empresarial Postal da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (anexo 01). Suas associadas cumprem pontualmente com 
todas as suas respectivas obrigações contratuais, não tendo nenhum fato que possa desabonar sua 
conduta durante todos estes anos. 

1.2. Em atendimento ao disposto na Lei n*" 11.668, de 02 de 
maio de 2008, que "dispõe sobre o exercício da atividade de franquia postal" (anexo 03), a EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EOT determinou a abertura de diversas licitações 
simultâneas, na modalidade concorrência, com o objetivo de celebrar novos contratos de franquia 
postal em todo o pais, sendo certo que os certames foram publicados no Diário Oficial da União no dia 
14.12.2011 (anexos 04 e 05 - exemplificativo, tendo em vista que todos os editais são rigorosamente 
iguais). 

1.3. Tal conduta se fez necessária, pois a forma INICIAL de 
contratação das Agências Franqueadas dos Correios, que se iniciou no ano de 1.992, não envolveu a 
etapa de licitação, tendo sido feita por meio de contratação direta, pois ainda não havia sido editada, 
nem mesmo promulgada, para operar seus respectivos efeitos, a Lei n** 8.666/93. 

1.4. Assim, a Impetrante congrega empresas que, na 
qualidade de Agências Franqueadas dos Correios (ACF), são estabelecimentos complementares da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) operando há mais de 18 anos pela iniciativa privada 
mediante contratos de franquia empresarial, no sistema de "franchising", que envolvem a concessão e 
a transferência de tecnologia, direitos de uso da marca, consultoria operacional, produtos e serviços. 
Esses contratos foram denominados Contratos de Franquia Empresarial (CFE) e deram origem a todas 
as Agências dos Correios Franqueadas (ACF) existentes nos dias atuais. 

1.5. Em razão da determinação emanada pelo Tribunal de 
Contas da União - TCü e em atendimento ao disposto na Lei n** 11.668, de 02 de maio de 2008, a ECT 
foi compelida a deflagrar o supracitado processo licitatório para regularizar a referida situação (qual 
seja: contratação direta sem prévio procedimento licitatório), e, conseqüentemente, atender ás 
prescrições da Lei n® 8.666/93. 

1.6. Nesse sentido, as associadas da Impetrante, tratando-se 
de Agências Franqueadas dos Correios (ACF) há quase 20 anos e desenvolvendo suas atividades 
pautadas nos contratos de franquia postais firmados a partir de 1993, desejam participar dos processos 
licitatórios abertos em todo território nacional, quais sejam, os de n̂ ^ 0100/2011 a 0111/2011; 
0200/2011; 0300/2011 a 0325/2011; 0400/2011 a 0412/2011; 0501/2011 a 0509/2011; 0600/2011 a 
0607/2011; 0701/2011 a 0705/2011; 0900/2011 a 0902/2011; 1000/2011 a 1038/2011; 1300/2011 a 
1303/2011; 1400/2011 a 1411/2011; 1601/2011 a 1612/2011; 1901/2011 a 1921/2011; 1700/2011 a 
1734/2011; 1801/2011 a 1810/2011; 2100/2011 a 2160/2011; 2400/2011 a 2405/2011; 2500/2011 a 
2505/2001; 2600/2011; 2700/2011 a 2785/2011; 2800/2011 a 2807/2011; 2900/2011 a 2908/2011; 
3000/2011 a 3037/2011 e 4000/2011 a 4151/2011, para regularizar suas situações. 

1.7. Todavia, os termos em que se fizeram apresentar os 
Editais das Concorrências, especialmente na questão que envolve a Habilitação dos licitantes, por 
força de seus manifestos vícios de legalidade, não permitem que as associadas da Impetrante possam 



vir a exercer, livre de quaisquer peias, o seu direito de participar destas competições licitatonas. 
Indubitavelmente, como se demonstrará fartamente ao longo da presente, seus direitos líquido e certo 
foi frontalmente atingido, lamentavelmente, pelo ato impugnado, emanado do Sr. Presidente da ECT. 

I I -DO VÍCIO DOS EDITAIS 

11.1. Dispõem os Editais de Licitação, relativamente á 
documentação necessária para comprovação da regularidade fiscal das empresas licitantes; 

"4.1.3. Relativa à regularidade fiscal 
!. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
II. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal relativo ao 
domicilio ou sede da pessoa jurídica, pertinente ao seu ramo de atividade, ou declaração 
de que é isenta da inscrição, conforme modelo ANEXO 6E; 
III. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da pessoa jurídica; 
IV. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - Certidão Negativa de Débito 
(CND - INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF- FGTS). 
4.1.3.1. Será considerada em situação regular a licitante cujo débito com as fazendas 
públicas ou com a seguridade social esteja com a exigibilidade suspensa. 
4.1.3.2. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa. 
4.1.3.3. No caso de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP constituída 
na forma da Lei Complementar n° 123/06, havendo restrição na regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis - cujo tenno inicial corresponderá ao momento 
em que a licitante for declarada vencedora, pronogáveis por igual período, quando 
requerido pela licitante - para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de ceríidão negativa, sendo que, após esse prazo, 
haverá a decadência do direito à contratação." 

(grifos nossos) 

11.2. Ocon-e, entretanto, que foi publicada, em 08 de julho de 
2011, a Lei 12.440/2011 (anexo 06), que acrescentou o Título Vll-A á Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT - Decreto-Lei n^ 5.452, de le de maio de 1943), para instituir a Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas, e, em conseqüência, promoveu alterações na Lei n^ 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

11.3. A Lei foi regulamentada pela Resolução Administrativa n** 
1.470/2011, expedida do Tribunal Superior de Trabalho, que sofreu alterações com o Ato n°. 01/2012 
deste mesmo Tribunal Superior Especializado. 

11.4. Os artigos 2 e 3 da Lei 12.440/11 acabaram por 
modificar os artigos 27 e 29 da Lei 8.666/93, e instituíram a obrigatoriedade de apresentar 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para demonstrar a regularidade trabalhista na fase de 
habilitação no processo licitatório. 

11.5. Dispõe a Lei 12.440/11 (anexo 06), verbis: 



"M. 2e 0 inciso IV do arí. 27 da Lei n^ 8.666, de 21 de junho de 1993. passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"M. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 
IV- regularidade fiscal e trabalhista:" 

Art. 3^0 arí. 29 da Lein^ 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, confomie o 
caso, consistirá em: 
V - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 
Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n^ 5.452, 
de P de maio de 1943. 

Arí. 4° Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação." 

(grifos nossos) 

11.6. Importante observar que o artigo 4' da Lei 12.440/2011 
estabeleceu que a mesma passasse a produzir efeitos após 180 (cento e oitenta dias) da data de sua 
publicação, apresentando assim, como termo inicial, o dia 04deianeirode2012. 

11.7. Deste modo, A PARTIR DE 04.01.2012. PASSOU A SER 
OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS -
CNDT. COMO REQUISITO PARA COMPROVAR A REGULARIDADE TRABALHISTA E DEIXAR 
SEM MACULA A FASE DE HABILITAÇÃO. 

11.8. Muito embora a publicação dos editais seja anterior á 
vigência da Lei 12.440/2011, esta publicação ocorreu posteriormente à promulgação da referida 
Lei, tornando indiscutível que, a partir de 04 de janeiro de 2012, existe a obrigação legal de apresentar 
a certidão negativa de débitos trabalhistas. 

11.9. Indubitável, portanto, que OS EFEITOS DA LEI 
12.440/2011 DEVERIAM TER REPERCUTIDO NAS LICITAÇÕES ORA QUESTIONADAS. 

11.10. Assim, a vigência da Lei n° 12.440/2011 implica a 
necessidade de adequação dos Editais ora Questionados, para atendimento ao guanto disposto 
na atual redação dos artigos 27 e 29 da Lei n° 8.666/93. 

11.11. Outra não poderia ser, por evidente, a conclusão a que se 
chega ao observar os termos do item 4.1.3 dos Editais, em contraposição ao disposto nos artigos 27 e 
29 da Lei 8.666/93, alterados pela Lei 12.440/2011. 

11.12. Como se vê. Excelência, a Autoridade Impetrada, ao 
determinar a publicação dos Editais de Licitação ora questionados, negou vigência aos termos da Lei 
8.666/93, especialmente seus artigos 27 e 29, que foram alterados pela Lei 12.440/2011. 

11.13. CERTAMENTE POR OBSERVAR O ERRO 
COMETIDO NOS EDITAIS. A AUTORIDADE IMPETRADA DETERMINOU O ENVIO 



NO DIA 27.01.2012. ÀS 18H05 - APÓS O HORÁRIO COMERCIAL. COMUNICADO 
PARA AS LICITANTES CADASTRADAS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO DOS 
CORREIOS. COM A SEGUINTE INFORMAÇÃO (anexo 07); 

"PERGUNTA: Em cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e à Resolução 
Administrativa TST n° 1470/2011, a Justiça do Trabalho, a partir de 4 de 
janeiro de 2012, É documento indispensável à participação em licitações 
públicas a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

Questiona-se: 

(i) será exigida nos termos da referida lei e da própria Lei de Licitação, pela 
Comissão de Licitação, referido documento (Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT) como indispensável para participação do certame? 
RESPOSTA: SM, SERÁ EXIGIDA POR FORÇA DA LEI. ESCLARECEMOS 
AINDA QUE TAL OBRIGATORIEDADE SERÁ INSERIDA NO ROL DE 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E O MESMO ESTARÁ DISPONÍVEL A 
TODOS INTERESSADOS NO MESMO LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL 
COMO TAMBÉM HAVERÁ DIVULGAÇÃO ACERCA DO ASSUNTO A 
TODOS QUE RETIRARAM O RESPECTIVO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. 

(ii) a licitante que não apresentar a referida certidão (Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNDT) será inabilitada? 
RESPOSTA: SIM. SERÁ INABILITADA' 

(grifos nossos) 

11.14. E, ainda, determinou a publicação, no DOU do dia 
30.01.2012, a informação de inclusão do subitem V no item 4.1.3 dos Editais (anexo 08). Este o texto 
publicado no DOU: 

Xoncon-ências n°^. (...), para seleção de pessoa(s) jurídica(s) de direito privado para 
instalar e operar Agéncia(s) de Con-eios Franqueada(s) - AGF. Comunicamos que em 
decon-ência da publicação da lei n.-12.440/2011, que entrou em vigor em 04/01/2012. 
houve alteração da Cláusula Quarta, subitem "4.1.3". dos editais de licitação para 
contratação de AGF publicados no DOU de 14/12/2011, seção 3, páginas 187, 188 e 
189, com a iríclusão do inciso "V". RCAM MANTIDAS TODAS AS DEMAIS 
CLÁUSULAS E DISPOSIÇÕES EDTTALfCIAS. BEM COMO AS DATAS E HORA 

DE ABERTURA DAS RESPECTIVAS CONCORRÊNCIAS, conforme últimas 
publicações realizadas." 

(grifos nossos) 



11.15. É exatamente neste ponto que reside a problemática ora 

trazida ao Poder Judiciário! 

11.16. A AUTORIDADE IMPETRADA INFORMOU AOS 
LICITANTES CADASTRADOS NO SISTEMA DA EOT. VIA E-MAIL. E PELO DOU DO DIA 
30.01.2012 (COM MENOS DE 1 DIA ÚTIL DE ANTECEDÊNCIA PARA A ABERTURA DAS 
REUNIÕES). QUANTO À ALTERAÇÃO FUNDAMENTAL OCORRIDA NA COMPROVAÇÃO DE 
REGULARIDADE FISCAL DAS EMPRESAS LICITANTES DOS CERTAMES ORA QUESTIONADOS. 
MANTENDO AS DATAS PARA ABERTURA DAS RESPECTIVAS CONCORRÊNCIAS. 

11.17. Com efeito, restou claro que a CNDT será exigida nos 
certames em apreço, sob pena de inabilitação. 

11.18. Houve patente violação e afronta aos PRINCÍPIOS DA 
LEGALIDADE, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA PUBLICIDADE DOS ATOS, quando a 
Autoridade Impetrada admitiu o erro nos Editais de Licitação publicados em discordância com os 
termos da Lei 8.666/93 mas, quando decidiu conigir tal erro, deixou claro que não iria republicar os 
Editais. 

11.19. É obrigação da Administração Pública respeitar e aplicar 
a lei, sob pena de ofensa aos PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E 
DA PUBLICIDADE. 

11.20. A alteração da exigência original de documentos de 
regularidade fiscal, em que pese ter sanado o vício existente nos Editais, incorreu em 
irregularidade quanto ao modus pelo qual esta aKeracão foi feita, posto que implicou em 
clamorosa violação ao disposto no art. 21, S4^ da Lei n. 8.666/93. 

11.21. Com efeito, determina este dispositivo legal, ao disciplinar 
as eventuais alterações dos instrumentos convocatórios, que: 

''an.21.(...) 
(...) 
$4° Qualquer modifícacão rto edital exige divulgação pela mesma forma que se deu 
o texto original. REABRINDO-SE O PRAZO INICIALMENTE ESTABELECIDO, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetara formulação das propostas". 

(grifos nossos) 

11.22. Foi praticada pela ECT, sem sombra de dúvidas, violação 
a esta regra ao proceder à modificação dos instrumentos convocatórios objeto deste mandamus. 

11.23. Afinal, apesar da modificação dos documentos exigidos 
para comprovação da regularidade fiscal afetar diretamente as condições da apresentação das 
propostas, tendo em vista oue afeta a elaboração do primeiro dos envelopes a serem 
apresentados na reunião de licitação, demandando tempo e organização para obtê-lo. o prazo 
designado para gue tal apresentação viesse a ocorrer foi mantido. Ou seja: modificaram-se as 
condições de habilitação das propostas da licitação, por meio da inclusão de documento que 
originalmente não havia sido exiqido, e não se alterou o prazo estabelecido para gue os 
licitantes pudessem comparecer e entregar os seus respectivos envelopes. 



11.24. De fato, a exigência de novo documento para 
comprovação da regularidade fiscal da licitante (CNDT), para garantir-lhe a habilitação no certame 
integra o regramento da formulação das propostas de uma licitação, na medida em que se trata de 
documento a ser inserido nos envelopes exigidos no certame, sob pena de desclassificação. 

11.25. Disto ninguém pode ter qualquer dúvida. Toda pessoa 
que ingressa em uma licitação, o faz com o desejo óbvio de sagrar-se vencedor da disputa. Por 
isso, na elaboração de seus envelopes, considera todos os documentos exigidos, tendo tempo 
hábil para, em caso de problemas na obtenção de algum deles, ingressar com as medidas 
administrativas e judiciais cabíveis para esta finalidade. Sabendo o licitante, através do texto do 
seu instrumento convocatório, que os documentos exigidos são aqueles firmados no Edital, 
naturalmente, cuidará da obtenção de cada um deles. Ao revés, se não soubesse que tal 
documento é obrigatório com a antecedência necessária, não buscaria sua obtenção. 

11.26. Não é demais frisar: os documentos exigidos para o 
envelope de Habilitação interferem diretamente na formulação das propostas dos licitantes, na 
medida em gue, se o licitante não for habilitado, não poderá ser declarado vencedor e. portanto, 
não poderá adiudicar o obieto licitado. 

11.27. Isto é, aliás, data maxima venia, o óbvio. 

11.28. Sendo assim, não há conx) se possa dizer que a 
modificação dos documentos de regularidade fiscal realizada pela ECT, em todos os instrumentos 
convocatórios objeto da presente ação, não tenha ofendido o disposto no art 21, §4**, da Lei n. 
8.666/93. Afinal, afetou indiscutivelmente a apresentação das propostas pelos interessados. E 
mesmo assim não determinou a ECT a reabertura do prazo inicialmente estabelecido para tanto. 

11.29. Com efeito, de acordo com o estabelecido no art. 21, §4", 
da Lei n. 8.666/93, pretendendo a ECT proceder a modificação dos Editais quanto aos documentos 
oríginalníiente definidos para comprovação da regularidade fiscal, deveria ter publicado a alteração na 
imprensa oficial e reaberto o prazo para a apresentação das propostas. 

11.30. No caso, por ser uma licitação realizada na modalidade 
concorrência, pelo tipo "melhor técnica", o prazo a ser reaberto deveria obedecer, no mínimo, ao 
período de 45 (ouarenta e cinco} dias entre a data da publicação da modificação do texto 
original e a data fixada para a apresentação das propostas (art. 21, $2°. /. "b". da Lei n. 8.666/93). 

11.31. Assim não agiu, porém, a ECT. E, com isso, trouxe 
invalidade para os instrumentos convocatórios alterados e para todos os demais atos da licitação que 
com base nele venham a ser praticados. 

11.32. Não há que se ter, portanto, qualquer dúvida acerca desta 
matéria. A alteração dos documentos exigidos para habilitação no certame empreendida pela 
ECT, com alteração do item 4.1.3 dos Editais em tela, sem a reabertura de prazo de 45 dias para 
a apresentação das propostas, gualificou situação de clara ofensa ao disposto no art. 22, $4°. da 
Lei n. 8.666/93. 

11.33. Assim, reguer a Impetrante, sela concedida a medida 
liminar propugnada. com a finalidade de determinar à ECT gue suspenda as reuniões para 
recebimento e abertura de envelopes agendadas a partir do dia 31.01.2012, ainda gue iá tenham 



sido realizadas no momento da prolacão da decisão nestes autos, para gue se/a providenciada a 
reabertura de prazo de 45 dias para a apresentação dos envelopes, de modo a garantir a 
legalidade dos processos licitatórios dos guais as associadas da Impetrante pretendem 
participar. 

11.34. Frise-se: trata-se de situação absurda, que não pode 
prevalecer, sob pena de ferir o Estado Democrático de Direito, a Ordem Pública, os Princípios basilares 
da Administração Pública e o Direito Líquido e Certo das Associadas da Impetrante de participar de 
processo licitatório correto e adequado. 

11.35. Aliás, não é demais frisar que, com esta medida - a 
reabertura do prazo de 45 dias para o início das reuniões para recebimento de envelopes - a ECT 
poderá, inclusive, aproveitar a oportunidade para sanar outra irregularidade formal verificada nos 
Editais e objeto de demandas já em outros Estados da Federação, quanto á não apresentação dos 
estudos de viabilidade econômico-financeira, que é documento exigido pela Lei 8.666/93. 

Ill - DAS NORMAS E PRINCÍPIOS QUE REGEM A 
LICITAÇÃO. 

111.1. A Constituição da República, em seu artigo 37, dispõe: 

"A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)" 
(grifos nossos) 

111.2. Trata-se da indicação dos princípios mais basilares e 
norteadores do processo licitatório tendo sido recepcionados e indicados, inclusive, no artigo 3**. da Lei 
8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública: 

"A licitação destina-se a garantir a observância do principio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional, e será processada 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 instaimento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são con-elatos." 

111.3. Por sua vez, o artigo 21 da Lei de Licíta0es assim 
determina: 

''Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, 
dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, 
deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez. 
(...) 
§2°- O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento 
será: 
(...) 
I - guarenta e cinco dias para: 



(...) 
b) conconência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada 
integral ou quando a licitação for do tipo'melhor técnica" ou "técnica e preço"; 
(...)" 
(grifos nossos) 

111.4. Vale lembrar, por oportuno, o conceito de licitação na 
modalidade concorrência, descrito no artigo 22, § 1". da Lei 8.666/93: 

"Concon^ència é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto." 

111.5. As licitações abertas pela ECT e ora discutidas (anexos 
04 e 05) são na modalidade de concon-ência, tendo sido publicadas no Diário Oficial da União do dia 
14.12.2012 (anexo 04), com sessões de abertura previstas a partir do dia 31.01.2012. 

111.6. Como se vê, o prazo previsto entre a alteração dos 
documentos exigidos para comprovação da regularidade fiscal e a abertura dos certames é exíguo, 
afrontando os princípios constitucionais da publicidade, da igualdade de participação no procedimento 
licitatório e da legalidade. 

111.7. Vale lembrar que a finalidade do legislador ao estabelecer 
os prazos mínimos do art 21 foi assegurar a publicidade da licitação, para garantir a participação nesta 
de amplo número de interessados, assegurando, assim, a obediência ao principio da competitividade, 
motivo pelo qual a inobservância do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias do art. 21, § 2^ I, da Lei de 
Licitações acarreta a invalidade das sessões públicas designadas. 

111.8. Neste sentido, as lições de Hely Lopes Meirelles e Jessè 
Torres Pereira Junior: 

"O prazo mínimo para convocação dos licitantes está agora fixado em 30 dias para 
concorrência; 45 dias para concurso; 15 dias para tomada de preços e leilão; 5 dias úteis 
para convite. Quando, porém, a licitação for de melhor técnica ou de técnica e preço o 
prazo mínimo será de 45 dias para a conconência e 30 dias para a tomada de preços. 
Quando a modalidade empregada for a empreitada integral o prazo mínimo da 
conconência será também de 45 dias (art. 21, § 2°). Esses prazos constituem o 
mínimo, não sendo admissível qualquer redução. O conveniente é que o edital 
aumente esses prazos quando o objeto da licitação for de grande vulto e 
complexidade. A exigüidade do prazo pode ensejar a invalidação do edital, desde 
que se prove a impossibilidade da elaboração da proposta no tempo estabelecido 
pela Administração." (Hely Lopes Meirelles. Licitação e Contrato Administrativo. São 
Paulo, Malheiros, 2002, p. 120/121) (grifos nossos) 

'Prazos mínimos obrigatórios. 
O Tribunal de Contas da União glosou procedimento de empresa pública federal, que 
adotou, para consulta e aquisição de seus editais de licitação, prazos inferiores aos 
mínimos fixados no § 2° deduzindo o relator os seguintes imdamentos: '...durante os 
prazos mínimos exigidos para a publicidade dos certames, os editais deverão permanecer 
à disposição de eventuais interessados para consulta e/ou aquisição. Primeiro, porque o 



Estatuto das Licitações não faculta à Administração adotar procedimento em contrário. 
Segundo, porque a redução daqueles prazos poderia afetar a eficácia do 
consagrado princípio da publicidade, que, além de tomar transparentes os atos 
administrativos, tem como objetivo primordial permitir a mais ampla participação de 
interessados nos procedimentos licitatórios em curso... (...) (Processo TCU n° 
006.030/93-9, Rei Min. Iram Saraiva, DOU de 18.11.94, pàg 17.454). " (Jessé Torres 
Pereira Junior. Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração 
Pública. Rio de Janeiro, Renovar, 2002, p. 229) (grifos nossos) 

111.9. Tendo sido alterados os documentos necessários para 
participação no certame, esta situação pode ensejar diligências por parte dos licitantes que, neste 
exíguo prazo restante, certamente não conseguirão adequar seus envelopes para atendimento da 
documentação necessária. 

111.10. Ora, AO INVÉS DOS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS 
DETERMINADO PELA LEI DE LICITAÇÕES. A AUTORIDADE IMPETRADA CONCEDEU. EM 
PARTE DOS CASOS ORA EM EXAME. APENAS 01 DIA ÚTIL PARA QUE AS EMPRESAS 
INTERESSADAS EM PARTICIPAR DOS CERTAMES PUDESSEM ATUALIZAR SEUS 
DOCUMENTOS E FAZER AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A APRESENTAÇÃO 
COMPLETA DE SEUS ENVELOPES. 

111.11. Trata-se de prazo inviável e, lembrando as palavras do 
ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles já citadas, "O conveniente é que o edital aumente esses 
prazos quando o objeto da licitação for de grande vulto e complexidade. A exigüidade do prazo 
pode ensejar a invalidação do edital, desde que se prove a impossibilidade da elaboração da 
proposta no tempo estabelecido pela Administração." 

111.12. O Superior Tribunal de Justiça, apreciando questão 
análoga, entendeu, em decisão recentissima, ser necessária a renovação da publicação por prazo 
igual ao original, sob pena de frustrar a garantia da publicidade e o princípio formal da vinculação ao 
procedimento, conforme aresto a seguir: 

"ADM/N/STRAT/VO. PROCESSUAL CML LICITAÇÃO. EXIGÊNCIAS DO EDITAL. 
GARANTIAS PARA CONTRATO DE GRANDE VULTO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL 
ORDINÁRIO COM BASE EM ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 
07/STJ. INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS 
PARTICIPANTES. PRESSUPOSTOS DE SUA MUTABILIDADE OBSERVÂNCIA. 
(...) 
4. Este Tribunal entende que é lícito à Administração introduzir alterações no Edital, 
devendo, em tal caso, renovar a publicação do aviso por prazo igual ao original, sob 
pena de frustrar a garantia da publicidade e o princípio formal da vinculação ao 
procedimento. 
(...). "(REsp 1076331/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, 14.09.2010, Dje. 
06.10.2010) 

VIREITO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO. EDTTAL COMO INSTRUMENTO 
VINCULATÓRIO DAS PARTES. ALTERAÇÃO COM DESCUMPRIMENTO DA LB. 
SEGURANÇA CONCEDIDA. 



£ entendimento correntío na doutrina, como na jurispnidência, que o Edital, no 
procedimento licitatório, constitui lei entre as partes e é instrumento de validade 
dos atos praticados no curso da licitação. 
Ao descumprir normas editalicias, a Administração frustra a própria razão de ser da 
licitação e viola os princípios que direcionam a atívidade administrativa, tais como: 
0 da legalidade, da moralidade e da isonomia. 
A administração, segundo os ditames da lei, pode, no curso do procedimento. 
alterar as condições inseridas no instrumento convocatório, desde que, se houver 
reflexos nas propostas íá formuladas, renove a publicação (do Edital) com iaual 
prazo daquele inicialmente estabelecido, desservindo. para tal fim, meros avisos 
internos ínformadores da modificação. 
Se o Edital dispensou às empresas recém-criadas da apresentação do balanço de 
abertura, defeso era à Administração valer-se de meras irregularidades desse documento 
para inabilitar a proponente (impetrante que, antes, preenchia os requisitos da lei). 
Em face da lei brasileira, a elaboração e assinatura do balanço é atribuição de contador 
habilitado, dispensada a assinatura do Diretor da empresa respectiva. 
Segurança concedida. Decisão unân/me. "(STJ, MS n" 5.597/DF, 1" S., Rei. Min. 
Demócrito Reinaldo, DJU 01.06.1998) 
(grifos nossos) 

111.13. Vale mencionar, por oportuno, que o Edital deve indicar, 
conforme previsão inserta no artigo 40 da Lei 8.666/93: 

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 
repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da 
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento 
da documentação e proposta, bem como para inicio da abertura dos envelopes, e 
indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

1 - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instnjmentos, como 
previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da 
licitação: 
(...) 
VI - condições para participação na licitação, em confonvidade com os arts. 27 a 31 
desta Lei, e forma de apresentação das propostas; 
(...) 
VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em 
que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à 
licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao 
cumprimento de seu objeto; 
f...j" (grifos nossos) 

111.14. Assim, nenhuma dúvida deve haver: a alteração das 
condições para participação na licitação segue os princípios da vinculação ao instrumento convocatório 
e da publicação. E a sua alteração, por força do princípio da legalidade, somente pode ser efetuada 
mediante a reabertura do prazo de 45 (quarenta e cinco dias) indicado no artigo 21, § 2", I da Lei 
8.666/93, sob pena de nulidade do ato. 



111.15. Por conclusão, resta clara a nulidade das datas das 
reuniões agendadas a partir do dia 31.01.2012, razão pela qual deve a Autoridade Impetrada 
determinar o agendamento de novas datas, atendendo a este prazo de 45 dias legalmente definido. 

IV - DAS DECISÕES JÁ PROFERIDAS ACERCA DA 
DISCUSSÃO ORA TRAZIDA AO JUDICIÁRIO 

IV.1. Necessário se faz esclarecer, por oportuno, que a Justiça 
Federal de São Paulo já concedeu, no dia 30.01.2012, duas decisões liminares suspendendo parte dos 
processos licitatórios abertos pela ECT, em virtude da ilegalidade ora apresentada. 

IV.2. Segue, inclusive, trecho importante de decisão proferida 
pela 16'. VFSP, nos autos do Mandado de Segurança n. 0001335-48.2012.4.03.6100: 

yislumbro presentes, a esta altura, em sede de cognição superficial, o fumus boni 
íuris e o pericuium in mora 
Embora, em princípio, possa se argumentar que a exigência da certidão negativa de 
débitos trabalhistas decorre de lei, além da necessidade de se constar todos os 
documentos necessários do edital, a Lei 12.440/2011, que, alterando as redações dos 
arts. 27 e 29 da Lei 8.666, passou a prever a expedição da certidão negativa de débitos 
trabalhistas, entrou em vigorem 04.01.2012, após, portanto, à publicação do edital 
Aliás, a própria Administração buscou avisar acerca da nova exigência, porém, sem 
a concessão de novo prazo e, máxime, possibilitando aos concorrentes, em 
verdade, apenas um dia para a obtenção da nova certidão. 
E malgrado possa se argumentar, em princípio, que a nova lei deve ter aplicação no 
certame em curso, considerando que a Lei 8.666 prevê a vinculação ao edital e que, ao 
mesmo tempo, quando da publicação deste, a Lei 12.440/2011 não vigia, não se poderia, 
agora, ao que depreendo, em análise superficial, reclamar-se, de imediato, a nova 
certidão. Nesses tenvos, em acréscimo, deflui-se que, no caso em apreço, a exigência 
da nova certidão em aviso do dia 27 e em publicação no dia de hoie, fazendo com 
que os concorrentes faVessem apenas um dia para a obtenção do novo documento, 
POSSUÍ potencial considerável para obstar ou restringir a participação. 
Trata-se, em verdade, de alteração considerável, capaz de afetar a formulação das 
propostas, que deveria se dar com observância ao disposto no com esteio no art. 
21, 4°, da Lei 8.666/93, in vert)is: 'Qualquer modificação no edital exige divulgação pela 
mesma fonna que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a fonmulação das propostas." 
A propósito, conforme, mutatis mutandis, já se decidiu: 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA QUE 
NÃO CONSTOU DO EDITAL. ALTERAÇÃO DO EDITAL EM RAZÃO DE 
IMPUGNAÇÃO CONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO E NÃO PUBLICADA. 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA ISONOMIA. NULIDADE DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. I- Afigura-se imprescindível que do edital 
convocatório da licitação conste a exigência de demonstração de capacidade 
técnica, conforme determina o art. 37, XXI, da Constituição Federal, e o art. 30, da 
Lei n*" 8666/93. II- É nulo o edital que não prevê a apresentação das condições 
técnicas para a execução dos serviços, sobretudo porque favorece a participação e 
eventual adjudicação a candidato não qualificado para a realização do objeto do' 



demonstram a alteração dos editais, e as reuniões estariam para se miciar a partir 
de amanhã, não se podendo, assim, esperar 
POSTO ISSO. PERRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR 
A SUSPENSÃO DOS CERTAMES REFERENTES AOS PROCESSOS LICríATÓRIOS... 
ATÉ SENTENÇA RNAL 
Comuniquem-se, com urgência, as autoridades impetradas para que cumpram a presente 
decisão, bem assim para que, no prazo legal, prestem informações. 
Dê-se ciência na fonna do art 7°, II, da Lei 12.016/2009. 
O Sr. Oficial de Justiça deverá cumprir a diligência aqui determinada em regime de 
plantão, nos termos dos arts. 7° e 9° da Ordem de Serviço n^ 01/2009-CEUNI. 
Cite-se. Int." 

(grifos nossos) 

V-DO PEDIDO DE LIMINAR 

V.1. Estabelece o art 7^ HI, da Lei n" 12.016/2009 que: 

"art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
(...) 
Ill - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 
relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 
deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 
de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica" 

V.2. Aplica-se inteiramente aos fatos expostos nesta exordial a 
hipótese normativa em apreço. 

V.3. Com efeito, a ilegalidade verificada na atitude da 
Autoridade Impetrada quanto à exigência posterior da Certidão Negativa de Débitos Trabalftístas -
CNDT para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, de plano comprovada, não efetivada 
mediante reabertura do prazo de 45 dias para a realização das reuniões de licitação demonstra a 
existência de fundamento juridico relevante para que seja determinado o imediato atendimento 
ao disposto no artigo 21, § 2°., I da Lei 8.666/93, com o agendamento de novas reuniões de 
licitação com prazo de 45 dias até a sua abertura ou, então, que sejam suspensos os certames, 
para fins de que, até final sentença a ser proferida, não se perpetuem os processos licitatórios com o 
vicio ora apontado. 

V.4. Existe, portanto, o fumus boni íuris exigido para o 
deferimento, sem oitiva do Impetrado, da medida liminar pleiteada. 

V.5. Do mesmo modo, não se pode negar, in casu, a 
oconrência do pericuium in mora. Conforme consta dos Editais ora questionados, as reuniões para 
abertura e recebimento dos envelopes de habilitação e proposta técnica dos interessados estão 
marcadas para começar a partir do dia 31.01.2012, justificando, portanto, a urgência desta 
medida. 



certame, onerando, assim, a própria Administração. Ill- Em havendo alteração das 
condições previstas no edital da licitação impõe-se a sua republicação, em 
observância ao principio da publicidade e da isonomia dos concorrentes. IV-
Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confimiada.(AMS 
199934000371742, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 -
SEXTA TURMA, DJ DATA:25/09/2002 PAGINA:98.) 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. 
ALTERAÇÃO NO EDITAL. INCLUSÃO DE EXIGÊNCIAS. REABERTURA DO 
CERTAME. FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS. CORRETA A DECISÃO 
ADMINISTRATIVA QUE AFIRMOU O PROCEDIMENTO NULO. 1. A administração 
deve anular seus atos ilegais, como fez no caso. Afigura-se sem amparo o 
mandado de segurança para que o Diretor Geral do Instituto Nacional de 
Cardiologia Laranjeiras desconsidere o ato que anulou o Pregão que visava à 
conti'atacao de serviço de esterelização, reprocessamento e reesterilização de 
artigos. 2. Foi constatada violação ao artigo 21, 4** da Lei n° 8.666/1993, 
reproduzidos pelos artigos 18, 2" e 20 do Decreto 5.450/2005, em decorrência de 
inclusão das novas exigências, em menos de 24h antes da realização da abertura 
das propostas. 3.Não se pode falar em convalidação, pois existem claros prejuízos 
potenciais a terceiros. Ademais, tanto tempo depois outi'o pregão já deve ter sido 
realizado, e as próprias necessidades administi'ativas são outras. Apelo 
desprovido.(AC 200751010027791, Desembargador Federal GUILHERME COUTO, 
TRF2 - SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::09/07/2010 -
Página::435.) 

ADMINISTRATIVO. PREGÃO. PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL. 
DIVERGÊNCIA ENTRE NORMA EDITAUCIA E ESCLARECIMENTOS DO 
PREGOEIRO. DIREITO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL COM CORREÇÃO OU 
MANUTENÇÃO DA REGRA IMPOSTA NO EDITAL. ART. 20 DO DECRETO 
5.450/2005. REMESSA IMPROVIDA. 1. Os esclarecimentos prestados pelo 
pregoeiro não podem conti'ariar o que está previsto no edital de licitação. 2. O 
Decreto n" 5.450/2005, que regula o pregão, dispõe que: "Art. 20. Qualquer 
modificação no edital exige divulgação pelo mesmo insti"umento de publicação em 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas." 
3. A ação do pregoeiro de afirmar que a declaração, constante do item 8.2.3, 
deverá ser expedida pelo INSEG - Instituto Profissional de Segurança Privada do 
Estado da Bahia-, violou as nonnas do edital, que previa que referida declaração 
fosse prestada pelo CRA - Conselho Regional de Administração. 4. Constata-se 
prejuízo para as licitantes, tendo em vista que a modificação, sob discussão, altera 
a fonmulação das propostas. 5. Correta a sentença que concedeu a segurança para 
determinar a republicação do edital com as modificações efetuadas, bem como a 
reabertura do prazo, consoante previsto no art. 4°, V da Lei 10.520/2002. 6. 
Remessa oficial improvida.(REOMS 200733000059270, DESEMBARGADORA 
FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJFI 
DATA:25/04/2008 PAG1NA:350.) 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS 
PARTICIPANTES. PRESSUPOSTOS DE SUA MUTABILIDADE. 
INOBSERVÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. Vinculada, que 
está, a Administração, ao Edital - que constitui lei entre as partes - não poderá dele 
desbordar-se para, em pleno curso do procedimento licitatório, instituir novas 



exigências aos licitantes e que não constaram originariamente da convocação. 
Estabelecido, em cláusula do Edital, que as empresas recém-criadas ficaram 
dispensadas (como prova de qualificação técnica) da apresentação do balanço 
patiimonial e demonstrações contábeis do último exercício, era defeso, á 
Administi"ação, mediante simples aviso interno, criar novas obrigações aos 
licitantes, inobservando o procedimento consignado na lei. É lícito, à Administi"ação, 
inti'oduzir alterações no Edital, devendo, em tal caso, renovar a publicação do Aviso 
por prazo igual ao original, sob pena de frusti'ar a garantia da publicidade e o 
princípio formal da vinculação ao procedimento. A exigência da publicidade plena 
(do processo licitatório) não preclui pela inexistência de reclamação dos licitantes, 
na fase administrativa e não impede que a corrigenda se faça na esfera 
jurisdicional, porquanto, segundo mandamento constitucional, nenhuma lesão de 
direito poderá ficar sem a apreciação do Judiciário. Não é irregular, para fins de 
habilitação em processo de licitação, o balanço que contém a assinatura do 
contador, ao qual a lei comete ati"ibuições para produzir e firmar documento de tal 
natureza, como técnico especializado. Segurança concedida. Decisão 
indiscrepante.(MS 199800022155, DEMÓCRITO REINALDO, STJ - PRIMEIRA 
SEÇÃO, DJ DATA:14/12/1998 PG:00081 JSTJ VOL.:00002 PG:00092 RSTJ 
VOL.:00119PG:00057.) 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL COMO INSTRUMENTO 
VINCULATÓRIO DAS PARTES. ALTERAÇÃO COM DESCUMPRIMENTO DA LEI. 
SEGURANÇA CONCEDIDA. E ENTENDIMENTO CORRENTÍO NA DOUTRINA, 
COMO NA JURISPRUDÊNCIA, QUE O "EDITAL", NO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO. CONSTITUI LEI ENTRE AS PARTES E E INSTRUMENTO DE 
VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS NO CURSO DA LICITAÇÃO. AO 
DESCUMPRIR NORMAS EDITALICIAS, A ADMINISTRAÇÃO FRUSTRA A 
PROPRIA RAZÃO DE SER DA LICITAÇÃO E VIOLA OS PRINCÍPIOS QUE 
DIRECIONAM A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, TAIS COMO: O DA 
LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. A ADMINISTRAÇÃO, 
SEGUNDO OS DITAMES DA LEI, PODE, NO CURSO DO PROCEDIMENTO, 
ALTERAR AS CONDIÇÕES INSERIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, 
DESDE QUE, SE HOUVER REFLEXOS NAS PROPOSTAS JA FORMULADAS, 
RENOVE A PUBLICAÇÃO (DO EDITAL) COM IGUAL PRAZO DAQUELE 
INICIALMENTE ESTABELECIDO, DESSERVINDO, PARA TAL FIM, MEROS 
AVISOS INTERNOS ÍNFORMADORES DA MODIFICAÇÃO. SE O EDITAL 
DISPENSOU AS EMPRESAS RECEM-CRlADAS DA APRESENTAÇÃO DO 
"BALANÇO DE ABERTURA". DEFESO ERA A ADMINISTRAÇÃO VALER-SE DE 
MERAS IRREGULARIDADES DESSE DOCUMENTO PARA INABILITAR A 
PROPONENTE (IMPETRANTE QUE. ANTES. PREENCHIA OS REQUISITOS DA 
LEI). EM FACE DA LEI BRASILEIRA, A ELABORAÇÃO E ASSINATURA DO 
BALANÇO E ATRIBUIÇÃO DE CONTADOR HABILITADO, DISPENSADA A 
ASSINATURA DO DIRETOR DA EMPRESA RESPECTIVA. SEGURANÇA 
CONCEDIDA. DECISÃO UNANÍME.(MS 199800020446, DEMÓCRITO REINALDO, 
STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJ DATA:01/06/1998 PG:00025 LEXSTJ VOL.:00110 
PG:00060.) 

Outrossim, presente se encontra o pericuium ín mora, pois as reuniões estariam para 
se iniciar no dia de amanhã. 
Destarte, dessume-se oue. em uma análise superficial, revelam-se presentes os 
requisitos leqais oara a concessão da liminar, eis que, existem elementos que 



V.6. Pelo relatado, existe o fundado receio de que, não 
detemiinada de pronto a reabertura dos prazos para as reuniões de licitação ou, ainda, em último caso, 
a suspensão dos mesmos, venham as reuniões de licitação a acontecer, recebendo envelopes de 
Habilitação dos licitantes com a exclusão de documentos exigidos por força de Lei (por 
desconhecimento dos licitantes), gerando a possibilidade de discussões, inclusive judiciais, 
entre licitantes que tenham e aqueles que não fen/iam apresentado o documento previsto na Lei 
8.666/93, de modo a que resulte como ineficaz o presente pedido de segurança que visa, 
fundamentalmente, assegurar às associadas da Impetrante a participação em processos 
licitatórios válidos e legais. 

V.7. Urge, assim, que se determine a designação de novas 
datas das reuniões de licitação. 

V.8. Vale observar, inclusive, que na hipótese dos autos, está 
presente a relevância jurídica dos fundamentos invocados e o risco de prejuízo irreparável para as 
associadas da Impeti'ante. No entanto, o conti'ario não se verifica no que tange ao perigo de 
irreversíbilidade da medida liminar pleiteada, que, in casu, inexiste. 

V.9. O risco de prejuízo irreparável, se existe, é somente para 
as associadas da Impeti'ante, e não para a ECT, porque para esta, a situação é indiferente, pois não 
terá qualquer alteração no seu patiimônio, seja à maior ou à menor, em caso de deferimento da ordem 
liminar. Ao conti'ario, conforme se verifica na fundamentação, o risco de dano irreparável às associadas 
da Impeti'ante é iminente, posto que estão prestes a abrir suas reuniões de licitação em certames com 
Editais com ilegalidades. 

V.10. Assim sendo, com base no aludido art. 7°, til, da Lei n** 
12.016/2009, requer a Impetrante seia determinada a imediata redesignacão das datas de reunião 
para abertijra dos processos licitatórios de np^. 0100/2011 a 0111/2011; 0200/2011: 0300/2011 a 
0325/2011: 0400/2011 a 0412/2011: 0501/2011 a 0509/2011: 0600/2011 a 0607/2011: 0701/2011 a 
0705/2011: 0900/2011 a 0902/2011: 1000/2011 a 1038/2011:1300/2011 a 1303/2011: 1400/2011 a 
1411/2011: 1601/2011 a 1612/2011: 1901/2011 a 1921/2011: 1700/2011 a 1734/2011: 1801/2011 a 
1810/2011: 2100/2011 a 2160/2011: 2400/2011 a 2405/2011: 2500/2011 a 2505/2001: 2600/2011: 
2700/2011 a 2785/2011: 2800/2011 a 2807/2011: 2900/2011 a 2908/2011: 3000/2011 a 3037/2011 e 
4000/2011 a 4151/2011. com fundamento no artigo 21, g 2°.. / da Lei 8.666/93, atendendo-se. 
assim, o prazo de 45 dias legalmente previsto ou. então, seia determinada a imediata suspensão 
dos certames, até que venha a ser prolatada a sentença gue vier a julgar definitivamente o 
pedido de segurança deduzido nestes autos: 

VI -DOS PEDIDOS 

V1.1. Isto posto, uma vez comprovada a ilegalidade e a ofensa 
ao direito líquido e certo das associadas da Impetrante, com base no art. 5°, LXIX, da Constituição 
Federal e na Lei n" 12.016/2009, requer-se á Vossa Excelência: 

a) seja recebida esta inicial, determinando-se o regular processamento do writ, na conformidade 
da legislação em vigor; 



b) seja deferida a MEDIDA LIMINAR acima requerida, nos termos do art. 7**, III, da Lei n° 
12.016/2009, para fins de que seia determinada a imediata redesignacão das datas de 
reunião para abertura dos processos licitatórios de n*". 0100/2011 a 0111/2011: 
0200/2011: 0300/2011 a 0325/2011: 0400/2011 a 0412/2011: 0501/2011 a 0509/2011: 
0600/2011 a 0607/2011: 0701/2011 a 0705/2011: 0900/2011 a 0902/2011: 1000/2011 a 
1038/2011: 1300/2011 a 1303/2011: 1400/2011 a 1411/2011: 1601/2011 a 1612/2011: 
1901/2011 a 1921/2011: 1700/2011 a 1734/2011: 1801/2011 a 1810/2011: 2100/2011 a 
2160/2011: 2400/2011 a 2405/2011: 2500/2011 a 2505/2001: 2600/2011: 2700/2011 a 
2785/2011: 2800/2011 a 2807/2011: 2900/2011 a 2908/2011: 3000/2011 a 3037/2011 e 
4000/2011 a 4151/2011, com fundamento no artigo 21, $ T., I da Lei 8.666/93, atendendo-
se. assim, o prazo de 45 dias legalmente previsto ou, então, seia determinada a imediata 
suspensão dos certames, até oue venha a ser prolatada a sentença gue vier a julgar 
definitivamente o pedido de segurança deduzido nestes autos: 

c) seja determinada a notificação da Autoridade Coatora do conteúdo desta exordial, no endereço 
indicado no preâmbulo da presente, para que, no prazo legal de 10 (dez) dias, preste as 
devidas informações sobre o ato impugnado (art 7", I, da Lei n" 12.016/2009); 

d) seja dada ciência da propositura da presente ao órgão de representação judicial da 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, com envio da cópia desta 
petição inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art 7°, II, da Lei n" 12.016/2009); 

e) seja, na conformidade do estabelecido no art 12 da Lei n** 12.016/2009, ouvido o DD. 
Representante do Ministério Público Federal para que se manifeste acerca do pedido de 
segurança ora deduzido; 

e ainda que, após a regular tramitação prevista na Lei n** 12.016/2009, seja julgado como 
procedente o pedido de segurança apresentado pela Impeti'ante para que seja, confirmada a 
necessidade de, com fundamento no artigo 21. g 2°., I da Lei 8M6/93. serem 
reagendadas as reuniões de licitação com prazo de 45 dias para recebimento dos 
envelopes dos licitantes. 

VI.2. Requer, ainda, que as intimações sejam publicadas no 
nome dos advogados Rebeca Andrade de Macedo, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/SP 
sob o n<* 181.560, com escritório á Av. Pavão, 231, cj 43 A, Moema, São Paulo - SP, CEP 04516-010, 
Fábio Springmann Bechara, brasileiro, casado, inscrito na OAB-SP sob o n"* 228.034, com escritório 
na Al. Ministi-o Rocha Azevedo, 882, 5". andar A, Jardim Paulista, São Paulo - SP e Marco Aurélio de 
Carvalho, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o n 197.538. com escritório à Rua dos 
Chanés, 86, São Paulo - SP, CEP 04087-13. 

VI.3. Os pati'onos da Impeti'ante atestam, neste ato, que todas 
as cópias dos documentos que insb'uem a inicial são autênticas, nos termos do item 4.2 do Provimento 
34. de 05 de agosto de 2003, da Corregedoria Geral da Justiça Federal da 3^ Região, do artigo 544 do 



Código de Processo Civil e da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça no Agravo Regimental 500077 
STJ de 18/12/2003. 

Dá-se á causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

REBECA ANDRADE DE MACEDO 
)AB/SP 181.560 

Disti-ito Federal, 01 de fevereiro de 2012. 

/ 

MARCO AURÉLIO DE CARVALHO 
OAB/SP 197.538 

FÁBIO SPRINGMANN BECHARA 
OAB/SP 228.034 


