
 

NO T A  À  SE GU N D A  ED I Ç Ã O  

Esta segunda edição foi cuidadosamente atualizada com importantes discussões 
doutrinárias e recentes jurisprudências. Corrigimos erros, introduzimos pequenos 
acréscimos, além das inovações normativas editadas neste período, inclusive as 
novas Emendas Constitucionais até a de número 52. 

Em seguida, uma breve lista dos novos diplomas que foram objeto de estudo ou 
referência nesta edição: 

– Lei no 11.182, de 27.09.2005, que institui a Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC); 

– Lei no 11.196, de 21.11.2005, que institui o Regime Especial de Tributação e altera 
a Lei no 8.666/93 e a Lei no 8.987/95, dentre outras leis; 

– Lei no 11.204, de 05.12.2005, que altera a estrutura da Presidência da República e 
seus Ministérios, além de outras providências; 

– Resolução no 07, de 18.10.05 e Resoluções no 01 (de 07.11.05) e no 07 (de 
17.04.06) que objetivam impedir o nepotismo no Poder Judiciário e no Ministério 
Público; 

– Decreto no 5.504, de 05.08.2005, que determina a adoção do pregão como 
modalidade licitatória sempre que se tratar de contratação de bens e serviços 
comuns, apontando a sua forma eletrônica como procedimento preferencial. 

Aproveito ainda a oportunidade para agradecer imensamente aos meus queridos 
alunos e leitores que tanto colaboraram com as adaptações deste trabalho e sempre 
me incentivaram na realização deste sonho. Obrigada por todas as palavras de 
carinho, por todas as manifestações de apreço e todo o respeito pelo meu trabalho. E 
saibam sempre que... 

Na construção da nossa história é preciso ter coragem e não desistir jamais. 

A caminhada em busca de nossos sonhos, nem sempre tranquila e breve, exige, na 
maior parte de seu percurso, muita força interior e resistência para superar os 
obstáculos e colher bons frutos mesmo nas piores crises. A vida nos apresenta 
inúmeras lições difíceis, e nós precisamos ter a capacidade de compreender e crescer 
em situações adversas, o que só os sábios conseguem. 

Lembremo-nos de que “nem sempre vai ser assim”, já dizia uma antiga fábula 
oriental. Conta a história que um rei pedira ao homem mais sábio de seu reino que 
escrevesse algo para ser lido apenas num momento realmente desafiador, nas 
situações mais difíceis. Tempos depois, o reino foi atacado, e o rei teve de partir, sem 
nada, para o exílio. Na solidão amargurada, leu enfim a frase que o sábio lhe 
escrevera: “nem sempre vai ser assim”. Mais tarde, o rei reconquistou o que perdera. 
Ao vê-lo triunfante, o velho sábio disse-lhe para se lembrar da frase também nos 
períodos de júbilo. É que o homem sábio deve estar preparado para o êxito e o 
fracasso. 

E, completando, escreveu Sêneca, filósofo romano: “Para quem está preparado, a 
violência de todas as desgraças se abranda; e somente acham seus golpes terríveis 
os que não tinham diante de si senão perspectivas felizes”. 

Tenhamos sempre coragem para enfrentar as dificuldades, não desistir de nossos 



 
objetivos e força para recomeçar a longa trajetória. 

Na verdade, a vida é assim: alternam-se vitórias e derrotas para as quais devemos 
estar preparados, convivendo com os triunfos e os reveses. Devemos nos proteger 
buscando sempre a mesma atitude sóbria e contida em toda situação, pois quem se 
eleva exageradamente quando vence, facilmente despenca no abismo no momento 
da perda. Devemos, portanto, estar preparados para os futuros acontecimentos. 

Assim, para a realização de nossos sonhos, é preciso paciência e perseverança, 
como também capacidade para suportar com resignação os incômodos para os quais 
não temos remédio. E, mais do que tudo, é fundamental manter a paz de espírito, 
controlando os pensamentos e não fixando as coisas que nos perturbam, apagando 
as ideias inoportunas, pensando positivamente e acreditando sempre. 

Sinceros agradecimentos a Lígia Dalva Ataíde Lima Silva pelo importante trabalho de 
revisão desta obra. Agradeço também a Tatiany Santos de Brito pelo relevante 
trabalho de pesquisa. E ao amigo Ricardo Didier, meu editor, parabéns pelo trabalho 
desenvolvido na primeira edição e obrigada pela compreensão. 

Por fim, agradeço antecipadamente a todos os futuros leitores desta obra, ratificando-
lhes que receberei humildemente todas as opiniões a respeito deste trabalho no e-
mail: fernandamarinela@juspodivm.com.br, colaboração que, antecipadamente, 
também agradeço. 

Salvador, julho de 2006. 
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