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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 

Instrumento nº 0006394-09.2012.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em 

que é agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI sendo agravado 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento 

ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores COIMBRA SCHMIDT (Presidente), MAGALHÃES 

COELHO E EDUARDO GOUVÊA.

São Paulo, 5 de março de 2012

Coimbra Schmidt

RELATOR

Assinatura Eletrônica 
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Voto nº 19.467

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0006394-09.2012.8.26.0000  
ITAPEVI
Agravante: MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Processo nº 271.01.2011.009466-1
MM. Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Ramos

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Antecipação da tutela. Agravo 
de instrumento.
O exame dos requisitos ensejadores da medida está afeto 
ao juízo monocrático, o que impõe manutenção da 
decisão que deferiu a antecipação, porquanto  
preenchidos os requisitos legais.
Decisão confirmada. Recurso não provido.

Tempestivo agravo de instrumento 

tirado pelo réu da decisão reproduzida a f. 183/4, que, em ação civil 

pública, deferiu antecipação de tutela.

Bate-se pela reversão da medida.
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É o relatório.

O agravado ajuizou ação objetivando 

obrigação de fazer ao agravante, consistente na adequação da 

denominada “rotatória COHAB” de acordo com normas da ABNT, 

visando acessibilidade de pessoas com deficiência.

Requereu antecipação da tutela, com 

sucesso, porque o Juízo a quo viu presentes os pressupostos dela 

autorizantes.

O exame dos requisitos ensejadores da 

medida liminar está afeto ao juízo monocrático; à instância recursal 

revisora compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa 

indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele. (Agravo de 

Instrumento nº 92.010-5/2, Des. Vallim Bellocchi).

Ademais, a jurisprudência superior 

considera o juízo em questão privativo da instância natural, 

ressalvadas as hipóteses suso citadas, verbis: (...) a liminar em 

mandado de segurança é ato de livre arbítrio do juiz e insere-se no 

poder geral de cautela do magistrado. Somente se demonstrada a 

ilegalidade do ato negatório da liminar e/ou o abuso de poder do 

magistrado, e isso de forma irrefutável, é admissível a substituição de 

tal ato, vinculado ao exercício do livre convencimento do juiz, por 

outro de instância superior. (STJ  RT 674/202). Mutatis mutantis, 

aplica-se às tutelas antecipadas.
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Implica dizer que (...) a concessão ou 

não da liminar, pois, só pode ser revista pela instância recursora se 

houve ilegalidade manifesta ou abuso de poder, hipótese inocorrida 

na espécie; notadamente porque não se vislumbra a ineficácia da 

medida caso concedida a final. (cf. Agravo de Instrumento nº 

284.603.5/3, Des. José Habice, dentre outros).

No mais, a pretendida dilação de prazo 

mostra-se procrastinatória. Data mais de ano a tentativa do agravado 

em ver adaptada referida “rotatória COHAB”, sempre contando com a 

má vontade do agravante, que no passado tentou implementar as 

adequações, fazendo-o de forma defectiva, porém. Desde então se 

recusa sistematicamente em assinar um termo de ajustamento de 

conduta, conforme f. 26.

De resto, no que toca ao prazo, bem 

sabe o agravante as hipóteses de dispensa de licitação, se tanto, já que 

há muito as providências deveriam ter sido encaminhadas.

Que arregace as mangas, pois, e ponha 

seu staff a trabalhar, ao menos para demonstrar boa vontade em 

relação ao cumprimento do comando judicial. Aspecto que, 

seguramente, haverá de ser levado em conta caso surjam dificuldades 

de difícil transposição a ensejar prorrogação.

Posto isso, nego provimento ao recurso.
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COIMBRA SCHMIDT

Relator
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