
 

 

Superior Tribunal de Justiça

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 1.461 - SP 
(2011/0257585-0)
  
REQUERENTE : COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - 

CPTM 
ADVOGADO : EDUARDO AUGUSTO ALCKMIN JACOB E OUTRO(S)
REQUERIDO : DESEMBARGADOR RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NR 1810472420118260000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DECISÃO

1. Os autos dão conta de que o Ministério Público do 
Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública contra 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e ALL - 
America Latina Logística Malha Paulista S/A, visando obrigar 
as requeridas a providenciar medidas necessárias para garantir 
a segurança nas passagens em nível existentes no Município de 
Itapevi, SP, realizar a construção de muro de contenção em 
todo o entorno da linha férrea e instalar passarelas onde 
existem passagens clandestinas (fl. 108/123).

O MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Aparecido Bueno de 
Godoy deferiu a antecipação da tutela à base da seguinte 
fundamentação:

"Com efeito, as provas coligidas aos autos demonstram a 
saciedade a necessidade das medidas requeridas em sede liminar 
pelo Ministério Público.

Destarte, depreende-se, principalmente do relatório de 
inspeção técnica, elaborado por órgão da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, a existência de irregularidades nas 
passagens de nível, notadamente a falta de obstáculos, 
sinalização, deterioração do pavimento, além da existência de 
passagens de nível clandestina, fl. 77/95.

A existência de tais irregularidades, coloca em 
clarividente risco a integridade física, a vida e a segurança 
dos usuários do meio de transporte e daqueles que circulam 
pelo local, como se evidencia das reportagens colacionadas aos 
autos a fl. 100/102, que noticiam a existência de acidentes, 
sendo tais fatos notórios nesta urbe.

Neste diapasão, a urgência da medida liminar está 
evidente, sendo de rigor a adoção de providências a fim de 
evitar que pessoas sejam feridas e de que novas vidas sejam 
ceifadas.

Portanto, de rigor o acolhimento do pedido liminar 
formulado, nos termos do artigo 12 da Lei nº 7.347/85, como 
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requerida pelo Ministério Público a fl. 16, item 1 e 
respectivas alíneas, seguindo-se as determinações constantes 
no relatório de inspeção técnica eventual da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres.

Todas estas medidas deverão ser cumpridas pelas 
requeridas no prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias, 
sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
nos termos do artigo 84, § 3º do CDC" (fl. 421).

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM 
interpôs agravo de instrumento (fl. 67/96), a que a 1ª Câmara 
da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, relatora a Desembargadora Regina Zaquia 
Capistrano da Silva, negou provimento, destacando-se do 
acórdão os seguintes trechos: 

"... presente está o 'periculum in mora', consubstanciado 
na possibilidade iminente da ocorrência de graves acidentes 
envolvendo os trens, carros, ônibus e munícipes de Itapevi, 
que transitam indiscriminadamente nas redondezas e sobre a via 
férrea, sem nenhuma segurança efetiva, o que está claramente 
comprovado nos autos, consoante se pode verificar das fotos e 
documentos a eles encartados" (fl. 102).

"Também não há como se afastar o 'fumus boni iuris', 
estribando-se a agravante no fato de que suspendeu a 
circulação de trens, bem como que vem implementando reforma 
geral e modernização do trecho, eis que, consoante noticiado 
na inicial da ação civil pública, há menos de um ano ocorreu 
acidente envolvendo veículos, fato que não foi contestado pela 
ré, ora agravante.

Somado a isto, o Decreto nº 1.832/96, que aprova o 
Regulamento dos Transportes Ferroviários prevê, no art. 12 do 
Regulamento anexo ao Decreto que 'a Administração Ferroviária 
deverá implantar dispositivos de proteção e segurança ao longo 
de suas faixas de domínio', disposto, no art. 13, do mesmo 
diploma que 'a Administração Ferroviária é obrigada a manter a 
via permanente, o material rodante, os equipamentos e as 
instalações em adequadas condições de operação e de segurança, 
e estar aparelhada para atuar em situações de emergência, 
decorrentes da prestação do serviço de transporte 
ferroviário'.

Observo que para os fins deste Regulamento, conforme 
consignado no parágrafo único de seu art. 1º, Administrador 
Ferroviário é a 'empresa privada, o órgão ou entidade pública 
competentes, que já existam ou venham a ser criados, para 
construção, operação ou exploração comercial de ferrovias'.

Nem se alegue que a decisão recorrida apresenta ranços de 
Documento: 18398798 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 26/10/2011 Página  2 de 6



 

 

Superior Tribunal de Justiça

irreversibilidade porquanto a questão, no que pertine às 
providências recomendadas pela ANTT, ainda que tenham estas 
caráter provisório, se circunscreve a questões patrimoniais, 
perfeitamente reembolsáveis, ao passo que da pretensão da 
agravante poderá resultar acidente sério, hábil a trazer 
consequências irreversíveis, tais como danos irreparáveis à 
vida e incolumidade dos munícipes" (fl. 103/104).

Seguiu-se pedido de suspensão da decisão ao Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fl. 27/43), o qual 
foi indeferido porque exaurida a competência daquele Tribunal 
com o julgamento do agravo de instrumento (fl. 46/49).

2. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM 
renovou o pedido, agora perante o Superior Tribunal de 
Justiça, alegando grave lesão à ordem econômica e 
administrativa (fl. 01/18).

A teor da inicial:

"... a r. decisão liminar mantida pelo E. TJ/SP não tem 
condições de ser cumprida, no prazo assinalado de 120 dias, 
que se esgotará em 15/11/2011, considerando a data de 
intimação da ferrovia, não só por falta de previsão 
orçamentária e a necessidade de obediência aos prazos 
previstos na Lei de Licitações, mas também, e principalmente, 
porque irá afetar sobremaneira os dois contratos 
administrativos, que se encontram em plena execução, com o 
escopo de oferecer, justamente, total segurança nas passagens 
de nível, objeto da ação civil pública.

Nesse sentido, impõe registrar que o cumprimento da 
liminar, nos termos em que posta, trará enormes prejuízos 
patrimoniais para o erário público, além de obrigar à 
Administração a adotar medidas contrárias aos princípios que 
norteiam a Lei de Licitações, isto é, a contratação de obras 
públicas com dispensa de licitação, em razão do exíguo prazo 
determinado na r. decisão atacada, sem considerar a imposição 
de multa diária, em caso de descumprimento da liminar"  (fl. 
03).

"... cabe apontar que o Ministério Público não pode 
pretender a realização de obras públicas, mediante o 
aforamento de ações civis públicas, vez que a oportunidade e a 
conveniência de prática de atos administrativos são inerentes 
do Poder Executivo, isto é, do Administrador Público, que tem 
plena legitimidade para agir nesse sentido"  (fl. 04).

"Por força da r. decisão hostilizada, retira-se que a 
norma disposta no § 4º do art. 10, do Decreto Federal nº 
1832/96, que atribui à municipalidade a responsabilidade pela 
segurança nas passagens de nível que surgiram após as 
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centenárias ferrovias, foi inequivocamente contrariada, 
sendo-lhe negada vigência, na medida em que tal 
responsabilidade foi atribuída para a Ferrovia.

Destarte, 'in casu', como a Municipalidade de Itapevi 
(SP) é a responsável pelo sistema viário que passou a cruzar, 
há algum tempo, a Linha Férrea nº 08 - Diamante da CPTM, que 
foi construída há mais de cem anos passados, dando origem às 
passagens em nível naquele Município, objeto da ação civil 
pública sob referência, torna-se indiscutível que ela - 
Prefeitura Municipal de Itapevi - deverá assumir os encargos 
decorrentes da construção e manutenção de obras e instalações 
necessárias ao cruzamento, assim como pela segurança da 
circulação no local das passagens em nível, objeto desta 
demanda" (fl. 05/06).

"... a CPTM já vem reformando o trecho ferroviário, onde 
se localizam as passagens em nível, objeto da presente ação 
civil pública, de acordo com os contratos administrativos já 
firmados nesse sentido, além do que, para a realização das 
obras, que se encontram em andamento, suspendeu a operação de 
trens de passageiros, firmando convênio com a Municipalidade 
de Itapevi para o transporte gratuito no referido trecho em 
obras, por ônibus.

Assim, no caso em testilha, é de se concluir que o 
deferimento da tutela antecipada, com a devida vênia, ocorreu 
ao arrepio da disposição contida no artigo 273 do Código de 
Processo Civil, vez que não se encontram presentes os 
requisitos autorizadores para tanto" (fl. 06).

"... cabe considerar que a r. decisão liminar, nos termos 
em que deferida, nestes autos, não só impõe obrigação 
inexequível para a CPTM, pela necessidade de obediência aos 
prazos previstos na Lei de Licitações, caracterizando lesão à 
ordem administrativa, mas também graves riscos à ordem 
econômica, por envolver altos e desnecessários custos 
financeiros para o Estado de São Paulo, em detrimento aos 
investimentos em plena execução para fins de cumprimento dessa 
r. decisão liminar, cujos números são grandiosos e alarmantes.

E nesse ponto, a título de exemplo da lesão à ordem 
econômica que a decisão atacada traria à CTPM, conforme se 
extrai da planilha financeira anexa (doc. nº 07), que traz os 
valores das últimas passarelas construídas por empresas 
contratadas através de processos licitatórios promovidos pela 
CTPM, apenas no que diz respeito à obrigação 'de construção de 
passarelas', insta informar que o custo médio por passarela, 
contemplando o projeto executivo e obra, varia entre R$ 
1.308.058,19 (base jan/2010) e R$ 2.995.003,20 (base 
fev/2010), sem considerar os custos de desapropriação.
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Ora, desse modo, como impor a realização de obras 
públicas que demandam elevado custo financeiro, sem considerar 
a existência de previsão orçamentária e recursos financeiros ? 
E mais, ultrapassada essa esfera, como ignorar o prazo 
necessário para a realização de certame licitatório visando 
esse fim ? E a necessidade de realização de projeto básico e 
eventuais ações de desapropriação ? Como cumprir todo esse 
procedimento em um prazo de 120 dias ?

Logo, resta nítido que a decisão ora atacada impõe custos 
de grande monta, que podem se tornar inócuos em breve futuro, 
mormente porque há obras em plena execução, que visam 
oferecer, justamente, segurança e proteção aos munícipes de 
Itapevi (SP), contemplando melhorias no trecho ferroviário, 
objeto da ação civil pública, inclusive com mudanças no 
sistema viário da região, com a construção de viaduto e outras 
passarelas, em pontos diferentes daqueles pretendidos pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo, o que podem tornar 
tais dispêndios totalmente desnecessários (vide, a propósito, 
o Convênio firmado pela CPTM com a EMTU/SP"  (fl. 10). 

"... resta evidente que, no caso em epígrafe, a r. 
decisão concessiva da liminar envolve atividades de 
planejamento, de destinação de recursos púbicos e, 
especialmente, previsão orçamentária, de modo que 
inadmissível, em casos desse jaez, a interferência do 
Ministério Público, em nome da tripartição dos Poderes, 
sobretudo em razão dos princípios administrativos de 
conveniência e oportunidade"  (fl. 14).

3. No âmbito do pedido de suspensão não se avalia 
integralmente a decisão, enfatizando-se o foco na 
potencialidade de lesão a um dos valores jurídicos tutelados 
pela Lei nº 8.437, de 1992, no seu art. 4º, a saber: ordem, 
saúde, segurança e economia públicas. O reconhecimento de 
lesão grave a esses valores exige, no entanto, um juízo mínimo 
acerca da decisão judicial, porque sem a potencialidade do 
dano que resultará da reforma do decisum não é possível 
impedir a atuação jurisdicional. O dano só é potencial se tal 
juízo identificar a probabilidade da reforma do ato judicial. 
Acontece que não há, no caso, como fazer um juízo a respeito, 
tantos os fatos alegados sem que possam ser objeto de 
instrução.

Defiro, por isso, o pedido tão-somente para suspender a 
decisão quanto ao prazo para a realização das obras, porque 
manifestamente exíguo, sem prejuízo de que nova decisão da 
instância ordinária fixe outro. Consequentemente, não há lugar 
para multa. 

Comunique-se, com urgência.
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Intimem-se.

Brasília, 24 de outubro de 2011.

MINISTRO ARI PARGENDLER 
Presidente

Documento: 18398798 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 26/10/2011 Página  6 de 6


