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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5024191-20.2021.4.02.5101/RJ

IMPETRANTE: OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
IMPETRADO: PRESIDENTE - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- CRC-RJ - RIO DE JANEIRO

DESPACHO/DECISÃO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por OGVIG SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, com requerimento liminar, contra ato atribuído ao
PREGOEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO,
através do qual objetiva provimento jurisdicional que determine a prorrogação de prazo para a
entrega da Certidão de ISS, em etapa de certame licitatório. Alternativamente, que seja
concedido o direito à assinatura do contrato licitatório, com a pendência documental em
questão, se comprometendo o licitante a entrega da Certidão de ISS tão logo a Prefeitura
regularize seu atendimento.

Como causa de pedir, a impetrante afirma, em apertada síntese, que, na condição
de sociedade empresária atuante no ramo de serviços e vigilância armada e desarmada, foi
habilitada no pregão eletrônico do CRCRJ de n° 03/2021, realizado no dia 03/03/2021, às 10h
pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro.

Destaca que após a contemplação, lhe foi concedido prazo até o dia 26/03/2021
para que apresentasse a Certidão negativa do ISS, visto que a certidão anteriormente
apresentada estaria vencida desde 03/03/2021.

Consigna que, em consulta ao fisco municipal, foi identificado que ocorreram
erros no preenchimento das guias PGDAS – Simples Nacional, dos meses de julho de 2018 e
agosto de 2018, os quais foram sanados, mediante a geração de duas guias complementares de
DAS da Receita Federal e da diferença de tributos, ambas sendo pagas no dia 26/03/2021.

Prossegue afirmando que a fim de emitir a certidão de regularidade do ISS,
conseguiu agendar seu atendimento para o dia 31/3/2021. Contudo, alega que o agendamento
foi cancelado em razão do feriado instituído pela Lei Estadual de nº 9.224/2021, como medida
de enfrentamento à pandemia da Covid-19, de modo que o atendimento foi remarcado para o
dia 08/04/2021.

Pondera, que a despeito do novo prazo, a autoridade coatora definiu a entrega
documental em questão para o dia 06/04/2021.

Como fundamento para seu pedido, o impetrante sustenta que, desde o dia
15/03/2021, vem tentando, de forma infrutífera, emitir a certidão de regularidade do ISS, o que
está ocorrendo por motivos alheios a sua vontade, em decorrência das medidas restritivas de
circulação adotadas com vistas ao enfrentamento pandêmico, sobretudo porque o atendimento
do órgão fazendário do Município do Rio de Janeiro CRA-RJ está sendo feito somente de modo
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virtual e com pessoal reduzido. Assinala que desde o ano de constituição da empresa, de 2016
até 2021, não constam guias de ISS pendentes de pagamento, de modo que a sua regularidade
fiscal é patente.

Inicial instruída com documentos no evento 1.

É o relatório.

Em sede de ação mandamental, o deferimento de medida liminar pressupõe o
adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber, a probabilidade de êxito na demanda após
cognição exauriente (fumus boni iuris) e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora) a quem, ao fim, sagre-se titular do direito (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09).

A especialidade da via eleita do mandado de segurança pressupõe a
desnecessidade de dilação probatória e a aferição da extensão do direito tido por violado, a
ponto de lhe garantir o pronto exercício.

Além disso, o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Há de
vir expresso em norma legal e deve trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante.

Assim, se sua existência for duvidosa, sua extensão ainda não estiver delimitada,
seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não há que se falar em
concessão da segurança.

Na espécie, o pedido liminar versa sobre a prorrogação de prazo para apresentar
certidão de regularidade fiscal relativa ao ISS, com vistas à habilitação e assinatura de contrato,
de cujo procedimento licitatório a parte impetrante sagrou-se vencedora. Daí, faz-se presente o
perigo na demora.

Dentro desse contexto, resta comprovada a hipótese de risco de ineficácia da
medida caso somente ao final seja deferida.

Superado tal ponto, passa-se à análise da plausibilidade e da relevância dos
argumentos esposados na inicial.

O ponto controvertido da lide se resume a verificar se a impetrante faz jus à
prorrogação de prazo para apresentar documento exigido em certame licitatório, ao fundamento
de que, por motivos alheios a sua vontade, não conseguiu efetuar sua emissão no prazo
assinalado pela autoridade coatora.

Como fundamento central aduzido pela parte impetrante, tem-se que a emissão da
certidão em tempo hábil foi obstada em decorrência  da pandemia levada a efeito pela Covid-
19, o que deu ensejo à instituição de feriado no Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº
9.224/2021, em virtude da necessidade de  medidas de isolamento e restrição de circulação, e
que o atendimento presencial agendado para o dia 31/03/2021 foi postergado para o dia
08/04/2021, ou seja, após o término do prazo fixado pela autoridade coatora para apresentação
documental em comento.
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O rito célere do mandado de segurança demanda a apresentação de prova pré-
constituída do direito alegado, sendo incabível proceder-se a dilação probatória. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO 1. “A
noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao
conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata
demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso
de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009). 2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à
impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes.  3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 31324 AgR, Relator (a): Min. EDSON
FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048
DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018 - destaques não originais).

Outrossim, constituindo-se o mandado de segurança em ação constitucional de
curso sumário, a comprovação da ilegalidade perpetrada pelo ato tido como coator deve ser
demonstrada de plano, não se fazendo necessária a produção de quaisquer outras provas, tendo
em vista que o requisito para a impetração da ação em comento é a existência de direito líquido
e certo.

Destarte, deve o impetrante demonstrar desde logo, quando do ajuizamento da
ação constitucional, prova material inequívoca do direito líquido e certo deduzido, sob pena de
inadequação da demanda em relação à via eleita.

Convém observar que a licitação é procedimento administrativo formal pelo qual
o Poder Público, por meio de critérios isonômicos, públicos e pré-estabelecidos, previstos no
respectivo edital, busca selecionar a alternativa mais vantajosa para a celebração de negócio
jurídico.

Dispõe o art. 3º da Lei 8.666/93 que:

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável 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 instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhe sejam correlatos”.

Observe-se que o rol de princípios elencados no artigo 3º da Lei 8666/93 é
exemplificativo, eis que abrange também outros correlatos, tais como o princípio da probidade,
em que o administrador tem que agir com honestidade na licitação e o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório.

Por este princípio da vinculação ao instrumento convocatório, “as regras traçadas
para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é
respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou
judicial” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28ª Ed.
São Paulo: Atlas, 2015, pg. 250).
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No caso em análise, conforme narrado, a impetrante pretende que a autoridade
apontada como coatora efetue a prorrogação do prazo para que possa apresentar a certidão de
regularidade fiscal do ISS, por ocasião da fase adequada e, por conseguinte, promova a
consolidação de assinatura do contrato, nos termos do documento acostado no evento 1, inf7.

Conforme se observa do documento colacionado no evento 1, inf7, a impetrante
venceu o Pregão Eletrônico CRC RJ nº 03/2021, cujo objeto é a contratação de serviços
terceirizados de vigilância patrimonial armada e desarmada.

Quando da interposição de recurso em face da habilitação da ora impetrante,
constata-se que uma das sociedades empresárias concorrentes postulou pela desclassificação da
autora, ao fundamento de não atendimento ao item 9.9.6 - prova de regularidade com a Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre.

Por seu turno, o pregoeiro, ora impetrado, não obstante tenha constatado que a
validade da certidão de regularidade municipal apresentada pela empresa vencedora
encontrava-se vencida, considerou tal vício completamente sanável, concedendo prazo para
apresentação de tal documento, nos seguintes termos:

“Dentre os documentos enviados pelo licitante vencedor consta a certidão
negativa nº 7315356160, emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda, datada de 01/09/2020,
com validade de 180 dias, ou seja, até 01/03/2021.

Uma vez que a sessão pública ocorreu em 3 de março de 2021, nesta data, a
empresa não possuía certidão negativa vigente junto à fazenda municipal.

Apesar da irregularidade encontrada, tal vício é sanável e não alteraria a
declaração de vencedor, pelos motivos expostos a seguir.

Conforme Lei Complementar nº 123/2006:

Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.

§ 1º HAVENDO ALGUMA RESTRIÇÃO AO NA C OMPROVAÇ ÃO DA
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, SERÁ ASSEGURADO O PRAZO DE
CINCO DIAS ÚTEIS, CUJO TERMO INICIAL CORRESPONDERÁ AO MOMENTO EM
QUE O PROPONENTE FOR DECLARADO VENC EDOR DO C CERTAME, prorrogável
por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação,
para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa. (grifo nosso)

Conforme Edital do PE nº 003/2021:
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9.14. A EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO RELATIVAMENTE À
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA NÃO IMPEDE QUE A LICITANTE
QUALIFICADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE SEJA
DECLARADA VENCEDORA, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
(grifo nosso)

[...]

Uma vez que não foi concedido anteriormente o prazo para regularização, a fim
de sanar qualquer irregularidade e outorgar o prazo previsto em lei para que empresas ME/EPP
regularizem suas certidões, foi concedido, em 15 de março de 2021, o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, conforme item 9.15 do Edital, para que o licitante declarado vencedor comprovasse a
regularização da certidão municipal.

Conforme Lei nº 8.666/93:

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando
for explicitamente disposto em contrário.

Portanto, o último dia útil para apresentação da certidão regularizada é na próxima
segunda-feira, dia 22 de março de 2021. [...]” (evento 1, inf7)

Ato contínuo, constata-se do documento colacionado no evento 1, inf8 que a
autoridade tida como coatora, sensível às dificuldades impostas pelas medidas de
enfrentamento ao Covid-19, sobretudo em razão dos feriados instituídos no Estado do Rio de
Janeiro, concedeu dilação de prazo para que a impetrante apresentasse a certidão municipal de
regularidade fiscal, estabelecendo o dia 06/04/2021, como prazo fatal, verbis:

“Aviso

26/03/2021 12:24:20

Segue, abaixo, resposta à nova solicitação de prorrogação de prazo feita pelo
licitante OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, via e-mail, em 25
de março de 2021.

O novo pedido de prorrogação com a devida justificativa está disponível para a
consulta de todos os interessados no site do CRCRJ.

[...]

A concessão do prazo inicial ocorreu em 15 de março de 2021, encerrando-se em
22 de março de 2021. No dia 22 de março de 2021, foi solicitada e concedida a prorrogação do
prazo por igual período, encerrando-se em 29 de março de 2021. Conforme inciso II do artigo
5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: II - ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; Esse inciso trata do princípio da
legalidade, que se aplica de maneira diferenciada aos particulares e ao Poder Público. Para os
particulares, traz a garantia de que só podem ser obrigados a agirem ou a se omitirem por lei. Já
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para o Poder Público, o princípio da legalidade consagra a ideia de que este só pode fazer o que
é permitido pela lei. Tanto a LC nº 123/2006quanto o Edital do PE nº 003/2021 concedem o
prazo de 5 (cinco) dias úteis prorrogável por igual período, e não prorrogável por iguais e
sucessivos períodos. Portanto, não cabe a este Pregoeiro conceder prazo superior ao previsto na
Lei. Conforme Lei nº 9.224/2021, de 24 de março de 2021, foi instituído no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro, em função da pandemia da COVID-19, feriado os dias 26 e 31 de março
de2021 e 1 de abril de 2021, a fim de conter a sua propagação. A mesma Lei antecipa os
feriados dos dias 21e 23 de abril, excepcionalmente, para os dias 29 e 30 de março de 2021,
também em função da pandemia da COVID-19 e para conter sua propagação. Em virtude da
Lei supramencionada, uma vez que o prazo anteriormente concedido para regularização da
certidão é contado em dias úteis, este foi suspenso.

Fica concedido o novo prazo até o dia 6 de abril de 2021 para regularização da
certidão. [...]” (evento 1, inf8).

Lado outro, vê-se do atendimento feito à impetrante pelo plantão do ISS do
Município do Rio de Janeiro (evento 1, infr10), que no dia 31/03/2021 o órgão fazendário
informou da necessidade de retificação de declarações do Simples Nacional das competências
de 07 e 08 de 2018, para que, a seguir, fosse possível, após três dias, efetuar novo agendamento
e emitir a certidão pretendida.

Ademais, a impetrante, após efetuar as retificações em questão (evento 1, inf12,
inf13, inf17e inf18), no dia 31/03/2021, empreendeu novo contato eletrônico com o plantão do
sobredito órgão fazendário (evento 1, inf11), indagando acerca do agendamento para emissão
da certidão, mas não houve resposta daquele órgão.

Com efeito, o que se tem na presente demanda é que, por motivos alheios à sua
vontade - notadamente os óbices no atendimento presencial impostos pelas medidas de
enfrentamento à pandemia da Covid-19 - foi inviabilizado à parte impetrante a emissão da
certidão municipal de regularidade fiscal relativa ao ISS junto à Prefeitura do Município do Rio
de Janeiro dentro do prazo assinalado pela autoridade coatora, o qual findou-se no dia
06/04/2021, pontue-se.

Cumpre assinalar que as pendências apontadas como óbice para a emissão da
certidão de regularidade fiscal pelo órgão municipal (evento 1, inf10), relativas aos pagamentos
de tributos do Simples Nacionais do período de 2018, foram saneadas pela ora impetrante, antes
mesmo do término do prazo para entrega documental determinado pela autoridade coatora,
conforme se pode notar do documento acostado no evento 1 inf19.

De tal sorte, inexistentes outras pendências, é plausível afirmar que, com a
emissão da certidão em tempo hábil, a impetrante poderia tê-la apresentado no prazo fixado
pelo pregoeiro, caso não existissem as limitações de circulação durante o período em comento.

Sendo assim, não há como ignorar que a parte impetrante empreendeu todas as
diligências cabíveis postas a seu alcance a fim de cumprir a determinação da autoridade
coatora, o que foi obstaculizado por entraves burocráticos e sobretudo pelas já apontadas
medidas de restrição e de circulação por conta do enfrentamento à Covid-19.
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Desta forma, com base no princípio da razoabilidade, afigura-se possível admitir a
prorrogação do prazo para que a parte impetrante apresente o documento exigido, sobretudo
quando a própria autoridade impetrada assinalou em suas razões de decidir que a comprovação
de regularidade reveste-se de caráter sanável.

Posta a demanda nestes termos, não se mostra razoável que a demandante seja
prejudicada no seu direito de firmar a avença junto ao Conselho de Contabilidade do Rio de
Janeiro, tendo em vista que sagrou-se vencedora do certame, apresentando a proposta entendida
como mais equânime, segundo critérios definidos por aquele ente.

Cabe sublinhar que a demora na expedição da certidão não pode resultar em
prejuízo à impetrante, que se encontra apta ao exercício da atividade empresarial por ela
desenvolvida.

Por tais razões, defiro a liminar vindicada na exordial para, excepcional e
pontualmente, determinar a prorrogação do período para a entrega da Certidão de ISS pelo
impreterível prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência da presente decisão, a fim de permitir a
assinatura do contrato objeto da lide, desde que não haja outra causa impeditiva. Determino
ainda:

1) que a Secretaria efetue a retificação da autoridade coatora indicada, passando a
constar exclusivamente o PREGOEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO, junto ao sistema informatizado do EPROC.

Note-se que, não havendo autoridade coatora no cadastro processual, a Secretaria
deverá proceder à abertura de chamado junto ao setor de informática competente, a fim de
viabilizar sua inclusão no polo passivo da lide.

2) Ato contínuo, que se intime a autoridade impetrada para ciência e cumprimento
da presente decisão no prazo assinalado, bem como para que preste informações, em dez
dias, nos moldes do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009, as quais deverão ser
encaminhadas a este Juízo, exclusivamente, via sistema Eproc.

Cientifique-se a autoridade impetrada de que, caso não seja cadastrada no referido
sistema, deverá solicitar o seu cadastramento junto à Coordenação de Atendimento e
Informações Processuais através do e-mail caip@jfrj.jus.br. 

A intimação deverá ser realizada por Oficial de Justiça consoante
regulamentação realizada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2021/00007, DE 12 DE MARÇO DE
2021 e parcialmente alterada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2021/00009, DE 15 DE MARÇO DE
2021, que dispõem sobre a distribuição das ordens judiciais no âmbito da Seção Judiciária do
Rio de Janeiro, enquanto perdurarem as medidas de contenção à pandemia por coronavírus
(COVID-19), para fins de distribuição de expedientes e cumprimento, preferencialmente por
meio eletrônico.

Eventual contato necessário com a Secretaria do Juízo deverá ser realizado através
do e-mail institucional: 22vf@jfrj.jus.br.

5024191-20.2021.4.02.5101 510004794401 .V4

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
22ª Vara Federal do Rio de Janeiro

mailto:caip@jfrj.jus.br


07/04/2021 :: 510004794401 - eproc - ::

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81fe2f23f4c4683a5099182c126a… 8/8

3) Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada – CRC, em observância ao art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009;

4) Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal;

5) Por fim, voltem os autos conclusos para sentença.

P.I.

 

Documento eletrônico assinado por CARLOS GUILHERME FRANCOVICH LUGONES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 510004794401v4 e do código CRC 82136163. 
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