
 

 

Superior Tribunal de Justiça

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 2.903 - PI (2017/0191009-7)
  

RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE DO STJ
REQUERENTE : ESTADO DO PIAUÍ 
PROCURADORES : KILDERE RONNE DE CARVALHO SOUZA  - PI003238    

PLINIO CLERTON FILHO    
PAULO VICTOR ALVES MANECO  - PI013867 

REQUERIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ 
INTERES.  : FELIPE ROMICI ZANE LORDELO NOGUEIRA 
ADVOGADO : MANOEL EMIDIO DE OLIVEIRA NETO  - PI011376 

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de contracautela formulado pelo ESTADO DO PIAUÍ para 

sobrestar os efeitos da decisão liminar proferida pelo Desembargador Haroldo Rehem, nos 

autos do Mandado de Segurança n.º 2017.0001.004221-3, em trâmite no Tribunal de Justiça 

daquele estado, por intermédio da qual foi determinado às autoridades impetradas que 

suspendessem a Concorrência Pública n.º 1/2017 (outorga da concessão de uso de imóvel 

público, a título oneroso, precedida de obra de expansão, reforma e modernização, com 

exploração, operação, manutenção e desenvolvimento da nova central de abastecimento – 

Ceasa).

Na origem, Felipe Romici Zane Lordelo Nogueira – ora Interessado – impetrou 

mandado de segurança contra ato praticado pelo Presidente da Comissão Especial de 

Licitação do Estado do Piauí e outros, sob a alegação de que o edital que rege o citado 

procedimento licitatório contém cláusulas desproporcionais, além da inexistência do projeto 

básico com especificações técnicas e quantitativos suficientes para caracterização da obra. Ao 

final, pleiteou:

"A concessão liminar da segurança inaudita altera pars baseada nos 
pressupostos legais para tanto, determinando, desta forma, que a autoridade 
Impetrada cancele a presente licitação; ou, se lhe parecer mais cabível, que 
adeque o edital às normas da Lei 8.666/93 e ao Decreto 8.538/15, aos 
princípios da legalidade estrita, isonomia, economicidade e impessoalidade, 
fundamentados na Constituição da República, com adiamento ou remarcação 
de uma nova licitação e deste modo, impugne todas as cláusulas que versem 
sobre excessos e suposto direcionamento de edital ." (fl. 45)

Deferida a medida liminar, o ESTADO DO PIAUÍ propôs o presente pedido de 

suspensão, em que sustenta a potencialidade lesiva do decisum , de natureza grave, à ordem e 
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à economia públicas, bem como à saúde.

Destaca-se do pleito suspensivo o seguinte trecho:

"O Desembargador Relator, em desacerto inescusável, determinou a 
suspensão do procedimento licitatório citado, no estágio em que se 
encontrasse, ou seja, mesmo após a assinatura do contrato administrativo 
(documento 22 – anexo).

Deixou-se, com referida decisão, o Estado do Piauí em inegável 
limbo. Não se esclareceu como deverá ser feita a condução da Central de 
Abastecimento, nem como deveria proceder o Poder Público ante à parcela da 
obra acessória já executada, aos permissionários cuja atividade comercial se 
vê incerta, dadas as fragilidades estruturais e gerenciais que justificaram a 
realização da Licitação Pública.

Também a segurança alimentar do cidadão piauiense ficou em 
reticências, magistrada. Não procedeu o julgador local à análise da 
ocorrência do perigo da demora inverso.

Tanto o acesso ao alimento quanto a capacidade de compra – dada 
a flutuação de preços resultante do desaparelhamento da CEAPI –, direitos 
fundamentais da pessoa humana, foram postos em xeque pela infeliz decisão 
liminar .

Não se deu solução, Presidente desse Tribunal da Cidadania, ao 
destino do produtor rural, do comerciante de alimentos, dos empreendedores 
de restaurantes e de mercados, todos reféns do amordaçamento da CEAPI.

O receio quanto às nefastas consequências do cumprimento da 
liminar sob censura não se constitui desdobramento de menor importância no 
cenário econômico local. De acordo com as informações anexas (documento 
17), há notícia, somente no período compreendido entre 1º de janeiro a 26 de 
junho de 2017, dos seguintes indicadores econômicos:

• Cerca de 35 mil toneladas de alimentos comercializadas por mês;
• Número de 844 permissionários registrados;
• Criação de 242 empregos diretos;
• Início da execução do contrato, com o desempenho das seguintes 

obras:
- Limpeza (ao todo foram retiradas aproximadamente 400 mil kg de 

lixo orgânico gerados);
- Criação de 04 estacionamentos (mais de 600 vagas para veículos 

em geral);
- Regulamentação de horário de funcionamento, gerando mais 

segurança e controle no entreposto;
- Início de mapeamento da área (levantamento de box e medidas) 
- Pavimentação asfáltica;
- Reforma nas vias de trânsito (recuperação de 3000m² de 

calçamento);
- Reforma nos banheiros;
- Reforma na sede administrativa da Nova Ceasa;
- Reforma na portaria do entreposto;
- Reforma da parada de ônibus;
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- Instalação de postes de iluminação (refletores nas ruas e box);
- Criação de uma área destinadas aos lojistas eventuais que 

comercializam no mercado;
- Projeto de engenharia de trânsito encontrasse em andamento na 

Nova Ceasa;
- Campanhas publicitárias educativas e comerciais;
A própria ordem pública foi invertida, vez que, em prol da 

concretização de cenário juridicamente duvidoso, foi tolhido o Executivo de 
sua atribuição de bem escolher, à luz de sua motivada discricionariedade 
técnica e observada normatização pertinente ao tema, os destinos do serviço 
público.

Também pela sua indeterminação, por seu laconismo, a liminar é 
particularmente afrontosa ao poder/dever de administrar, popularmente 
conferido.

Não foi explicitado o destino do serviço público em questão. 
Premente a necessidade de sua realização, bem assim inviável, por motivos 
técnicos, a sua execução direta pelo Estado, a quem cumprirá a administração 
da CEAPI?

Todos os argumentos acima, preclara ministra, justificam o 
deferimento do pedido de suspensão veiculado nessa peça.

A lesão à saúde pública é resultado presente e irremediável do 
desabastecimento alimentar resultante na solução de continuidade na gestão 
da Central de Abastecimento Estadual .

Reduzida a disponibilidade alimentar, advém a fome para as classes 
sociais menos favorecidas, sendo os demais estratos sociais perturbados pela 
inflação que alcançará os gêneros hortifrutigranjeiros.

A ferida à economia piauiense foi demonstrada de forma cabal. No 
infeliz quadro econômico brasileiro, o cenário já aflitivo do produtor rural e 
do comerciante de gêneros alimentícios será injustamente agravado.

O desemprego, o êxodo rural, a inflação e o empobrecimento dos 
viventes do semiárido agitam seus flagelos com a perspectiva de cumprimento 
da decisão monocrática em análise.

O impacto à ordem local também restou explicado. Tolhido o 
Executivo de sua atribuição maior, administrar, restou impedido, dos pontos 
de vista jurídico e fático, de proceder à execução direta da gestão da CEAPI .

Ante o exposto, roga o Estado do Piauí pelo deferimento da 
suspensão da execução da decisão monocrática liminar aqui exposta, única 
providência jurídica capaz de restabelecer o bom funcionamento da Central 
de Abastecimento do Piauí ." (fls. 9-11 – grifei)

Afirma, também, a ilegitimidade ativa ad causam  do Interessado e a legalidade 

das cláusulas editalícias.

É o relatório. Decido.

O deferimento de pedido suspensivo é condicionado à ocorrência de grave 

lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Seu manejo é prerrogativa de 

pessoa jurídica que exerce um munus público, decorrente da supremacia do interesse estatal 
Documento: 75185906 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 16/08/2017 Página  3 de 9



 

 

Superior Tribunal de Justiça

sobre o particular, cujo titular é coletividade.

Acrescente-se, ainda, que a suspensão constitui providência extraordinária, na 

qual o Requerente tem o ônus de indicar na inicial, de forma patente, que a manutenção dos 

efeitos da medida judicial que se busca suspender viola severamente um dos bens jurídicos 

tutelados.

Nesse sentido, destaco a seguinte ementa de decisão monocrática proferida 

pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello:

"Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. 
Necessidade  de comprovação  inequívoca  de sua ocorrência.  
Excepcionalidade da medida de contracautela  [...]. Em tema de suspensão de 
segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do 
writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de 
segurança. A existência da situação de grave risco ao interesse público, 
alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há 
de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a 
providência excepcional  [...]. Não basta,  para esse efeito,  a mera e unilateral  
declaração  de que, da execução da decisão concessiva do mandado de 
segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão 
comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela 
(ordem, saúde, segurança e economia públicas) . Pedido indeferido ." (SS 
1.185/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Presidente), DJ de 4/8/1998 – 
grifei.)

Sem desconsiderar a relevância dos argumentos ventilados pelo Requerente 

contra a suspensão do contrato já firmado, em 3/5/2017, com a empresa BrazilFruit 

Transporte, Importação e Exportação Ltda. (fls. 526-559), cabe destacar, por outro lado, que é 

de interesse da coletividade que o procedimento licitatório transcorra dentro dos ditames 

legais para que atinja seu objetivo, de proporcionar a ampla concorrência e o tratamento 

isonômico entre os concorrentes, viabilizando a escolha da melhor proposta para a 

Administração Pública.

A despeito de a decisão liminar causar alguma dificuldade ao Poder Público, 

essa circunstância não tem o condão de, por si só, justificar o afastamento de seus 

fundamentos. Em um juízo perfunctório, o Relator do mandamus  ressaltou a aparente 

pertinência da causa de pedir. Lê-se no julgado:

"Analisando a documentação acostada aos autos – o Edital de 
Concorrência Pública n.º 01/2017 (fls. 18/45), a 'Ata da Primeira Sessão' 
realizada pela Comissão de Licitação (fls. 55/60), impugnações 
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administrativas de outras empresas interessadas (fls. 61/93), o 'Relatório de 
Auditoria Concomitante' realizada pela Diretoria de Fiscalização da 
Administração Estadual, V Divisão Técnica, do e. Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí-TCE-PI (fls 100/126), e, enfim, o 'Relatório de Análise e 
Julgamento' fornecido pela Comissão Especial de Licitação e pelo Secretário 
de Administração e Previdência - SEADPREV (fls. 143/154) –, é possível 
constatar que o procedimento licitatório ora impugnado visa a prestação de 
serviços e a execução de obras de engenharia de grande  vulto e 
complexidade .

O valor estimado para a execução do objeto licitado, que, segundo o 
item 15.1, do Edital (fls. 18/45), equivale a oitenta e três milhões, 
quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e 
sete centavos (R$ 83.499.682,37) , supera, em muito, vinte e cinco (25) vezes o 
limite da concorrência para o referido tipo de obra pública, que é, atualmente, 
conforme previsto no art. 6.º, V, da Lei n.º 8.666/93, na ordem de um milhão e 
meio de reais (R$ 1.500.000,00).

Importa salientar, aprioristicamente, que os argumentos trazidos pela 
parte autora, visando demonstrar eventuais nulidades da norma editalícia ora 
contestada, são de extrema gravidade, pois, uma vez definitivamente 
confirmados, podem implicar em inúmeros e severos prejuízos não só para as 
empresas interessadas na licitação, como, também, e principalmente, para o 
Erário, e, consequentemente, para toda a sociedade, que, não obstante seja 
cotidianamente penalizada com a cobrança exacerbada de impostos, quase 
sempre não vê a contraprestação de serviços públicos de qualidade que é 
esperada.

Analisando, com certa superficialidade, a acima citada 
documentação, antevejo que as nulidades apontadas na inicial podem, sim, 
subsistir, sendo as mesmas o bastante para a demonstração do requisito da 
relevância da fundamentação, necessária para a concessão da liminar 
pleiteada.

Quando a norma editalícia exige que as empresas interessadas, ainda 
na fase de habilitação, comprovem, a título de qualificação técnica, que 
participaram ou participam de empreendimento, direta ou indiretamente, 
ligado à comercialização e distribuição de produtos agroalimentares num 
volume mínimo de duas mil (2.000) toneladas por mês (item 9.4, 'a', 'a.1' , do 
Edital), em que pese o objeto da licitação também envolver a exploração 
gerencial e diretiva da 'Nova Central de Abastecimento do Estado do Piauí', 
revela-se desproporcional, uma vez que, conforme constatado pela própria 
Auditoria realizada pelo e. Tribunal de Contas Estadual, a comercialização e 
distribuição direta de produtos agroalimentares não serão executados pelo 
futuro Concessionário, mas, sim, pelos permissionários e futuros vendedores  
(Item 1.1.4, 'b', do 'Relatório de Auditoria Concomitante' - fls. 115/119).

Ademais, apreciando também superficialmente, a resposta 
administrativa apresentada pela Comissão Especial de Licitação (fls. 143/154, 
item 4.1) antevejo que a mesma, ao tratar acerca do quantitativo mínimo 
(qualificação técnica)  exigido no Edital, parte de uma premissa empírica para 
justificá-lo, pois afirma que é resultado de 'sugestões dos próprios 
permissionários da Central, que, na audiência pública, solicitaram que o fosse 
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exigido um volume real praticado pela maioria dos comerciantes' que ali 
atuam, exigência que, a priori, além de não encontrar amparo em 
conhecimento técnico/científico para justificá-la, restringiu imoderadamente 
a competitividade do certame, eis que houve apenas uma única empresa 
habilitada e vencedora (fls. 55/59), violando, assim, o caráter competitivo da 
licitação  (art. 30, II, da Lei n.º 8.666/93).

Noutro ponto, no que toca à alegado ausência de um projeto básico 
com especificaçães técnicas e quantitativos necessários e suficientes para a 
caracterização da obra, fato que implica na falta de segurança para o 
levantamento e conferência dos custos, também, entendo, ab initio, que possui 
razão a parte impetrante.

Analisando a documentação juntada aos autos, em especial o 
multicitado 'Relatório de Auditoria Concomitante', do e. TCE-PI, observo que 
o mesmo, ao tratar sobre o referido tema, afirma que os dados contidos no 
'Termo de Referência' – documento que faz as vezes do projeto básico –, 
contém dados 'inconsistentes e incapazes de apresentar detalhes necessários e 
suficientes para que se possa avaliar o custo dos investimentos a serem 
realizados'.

Comentando acerca do disposto no inciso IX, do art. 6.º, da Lei n.º 
8.666/93, o qual conceitua o instituto do 'Projeto Básico', o i. doutrinador 
Maçal Justen Filho assim assevera, in verbis:

'O conteúdo do projeto básico dependerá da natureza do 
objeto a ser licitado. Deverá ser tanto mais complexo e minucioso na 
medida em que assim o exija objeto da futura contratação.'
Assim, como já referido, tratando o caso em concreto de uma 

licitação complexa e de grande vulto, entendo, neste momento, ser necessário 
que o anexo do edital referente ao projeto básico (art. 40, § 2.º, I, da Lei n.º 
8.666/93) preveja de modo detalhado as características da(s) obra(s) a 
ser(em) realizada(s) e os respectivos preços unitários, de modo a possibilitar 
que as empresas interessadas avaliem o custo dos investimentos a serem 
promovidos, o que, em sede de cognição sumária, não vislumbro haver 
ocorrido, tudo visando a apresentação de proposta séria (proba) e consistente 
(correta).

Quanto ao argumento de que o fato de o Edital proibir a constituição 
de consórcios implica em afronta aos princípios da proporcionalidade e da 
ampla participação no certame público, entendo, também neste viés, possuir 
razão a parte autora.

No caso em análise, vislumbro, ainda que superficialmente, que o 
objeto da licitação , consubstanciado na concessão de uso de bem público, 
precedida de execução de obra, expansão, reforma, modernização, e mais, 
exploração, operação, manutenção e desenvolvimento da Central de 
Abastecimento Estadual, consubstancia-se na prática de variadas atividades. 
Tal fato denota que, muito provavelmente, o objetivo do procedimento 
licitatório não será alcançado somente com a capacidade individual de 
apenas uma única empresa , e, se o for, certamente limitará a 
competitividade, tal como ocorrera nesta situação, onde apenas uma empresa 
fora habilitada e escolhida, o que, em princípio, é vedado pelo art. 33, da Lei 
n.º 8.666/93.
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Noutra senda, quanto ao requisito do risco de lesado grave, de difícil 
ou impossível reparação (periculum in mora), também o vejo configurado na 
espécie, tendo em vista que, diante das nulidades apontadas e ora 
vislumbradas em sede de juízo preliminar, a execução do contrato pela 
Empresa licitante vencedora poderá implicar em evidente prejuízo, não só 
para as empresas interessadas, dentre elas a ora impetrante, que participaram 
de um procedimento licitatório (concorrência) regido, a priori, por um 
procedimento viciado, eis que, inicialmente, desobedece a Lei das Licitaçães, 
mas, também, para o Erário, ante a possibilidade de invalidação dos atos já 
praticados, ou mesmo, ante a probabilidade de paralisação da futura obra ." 
(fls. 229-232 – grifei)

A decisão ora em exame sobrelevou o interesse público de uma ampla 

concorrência e, consequentemente, o resguardo da economia pública, notadamente diante do 

longo prazo de vigência da parceria público-privada (30 anos), bem como do valor contratual 

(R$ 84.357.742,00 – oitenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e 

quarenta e dois reais).

O alegado reflexo no abastecimento alimentar deixou de ser comprovado no 

presente pedido de suspensão. Ademais, não é crível que em apenas dois meses de 

contratação tenham sido implementadas medidas tão expressivas e que a respectiva 

paralisação possa prejudicar a consecução dos negócios comerciais na Ceasa.

Além disso, a eventual descontinuidade do serviço pode ser superada pela 

prestação direta pelo Estado do Piauí (Secretaria de Desenvolvimento Rural) ou por 

contratação emergencial, até que a controvérsia seja solucionada pelo Poder Judiciário.

Conclui-se, portanto, que o Requerente deixou de demonstrar, de maneira 

incontestável, a configuração de grave ofensa a um dos bens tutelados pela legislação de 

regência. Ressalto que a lesão aos bens jurídicos tutelados pela lei de regência deve ser 

imediata ao cumprimento da decisão atacada. Diante dessa situação, as consequências 

aduzidas ("o desemprego, o êxodo rural, a inflação e o empobrecimento dos viventes do 

semiárido "– fl. 11) não têm essa dimensão.

Por fim, vale lembrar que o pedido suspensivo, por sua estreiteza, é 

vocacionado a tutelar tão somente a ordem, a economia, a segurança e a saúde públicas, não 

podendo ser manejado como se fosse sucedâneo recursal, para que se examine o acerto ou 

desacerto da decisão cujos efeitos pretende-se sobrestar. 

Com igual entendimento, cito os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. 
AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. 
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE LIMINAR. 
CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO 
PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES AGRAVO. REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
PROVIMENTO. 

I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de contracautela diante 
da ausência de comprovação da alegada lesão à ordem e à economia 
públicas.

II – O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que 
não viola o princípio da separação dos poderes o exame, pelo Poder 
Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 

III – A contratação administrativa para a mera alocação de mão de 
obra, inclusive para o desempenho de atividades finalísticas da administração 
pública, pode ser danosa ao interesse público, ferindo os comandos 
constitucionais inseridos no caput e no inciso II do art. 37. Risco de dano 
inverso. Precedente. 

IV – Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os 
estreitos limites da presente via processual e concernem somente ao mérito, 
cuja análise deve ser realizada na origem, não se relacionando com os 
pressupostos da suspensão de liminar . 

V – Agravo regimental ao qual se nega provimento. " (STF, AgRg na 
SL 885/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal 
Pleno, DJe de 2/12/2015 – grifei.)

"AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE 
SENTENÇA. GRAVE LESÃO À ORDEM E À SAÚDE PÚBLICAS. 
INEXISTÊNCIA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO 
RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Consoante a legislação de regência (v.g. Leis n. 8.437/1992 e n. 
12.016/2009) e a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal e do col. Pretório 
Excelso, somente será cabível o pedido de suspensão quando a decisão 
proferida contra o Poder Público puder provocar grave lesão à ordem, à 
saúde, à segurança e à economia públicas.

II - O deferimento do pedido de suspensão exige a comprovação cabal 
de ocorrência de grave dano aos bens tutelados pela legislação de regência 
(art. 4.º da Lei n.º 8.437/92), situação inocorrente na hipótese.

III - In casu, não houve a comprovação cabal de ocorrência de grave 
dano aos bens tutelados pela legislação de regência decorrente de r. decisão 
que reconheceu estar o Biomédico legalmente autorizado a atuar na atividade 
ligada às técnicas radiológicas.

IV - Ademais, verifica-se que a discussão possui caráter jurídico, 
revelando-se o presente pedido de suspensão como sucedâneo recursal, o 
que é vedado na via eleita .

Agravo regimental desprovido ." (STJ, AgRg na PET na SLS n.º 
1.883/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Corte Especial, DJe de 28/8/2014 – 
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grifei.)

Assim, os tópicos referentes à ilegitimidade ativa ad causam  e à legalidade do 

procedimento licitatório são estranhos ao âmbito de conhecimento do pedido de suspensão de 

segurança.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de agosto de 2017.

MINISTRA LAURITA VAZ 
Presidente
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