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vigor. Inconformada, alega a Municipalidade-agravante, em síntese, que: a) há violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº 
8.437/1992 (“Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”); b) existe, no bojo 
de outra ação civil pública (Processo nº 1000847-32.2014.8.26.0248), incidente de “Suspensão de Execução de Sentença” 
(Processo nº 2108656-95.2015.8.26.0000), com teor idêntico ao presente caso, deferido pelo Exmo. Presidente do TJSP e 
mantido pelo respectivo Órgão Especial e, portanto, releva-se incoerente a determinação, ora impugnada, para que a agravante 
cumpra decisão de igual conteúdo; e, finalmente, c) conquanto o Município de Indaiatuba venha empenhando esforços para 
o abrigamento de idosos, o Sistema Único de Saúde SUS, previsto no artigo 198 da Constituição Federal, é um conjunto 
organizado, regionalizado e hierarquizado, cabendo, pois, ao Estado de São Paulo e à União Federal a responsabilidade 
pela prestação do aludido serviço público. Postula, com tais argumentos, o provimento do recurso, mediante a revogação da 
medida liminar deferida na origem (fls. 1/13). Ausente pedido de imposição de efeito suspensivo/ativo, processe-se o recurso. 
2- Providencie-se a intimação da parte agravada para contrariedade (art. 1.019, II, CPC/15) e, em seguida, faça-se vista à D. 
Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. Int. - Magistrado(a) Spoladore Dominguez - Advs: Mary Teruko Imanishi Hono 
(OAB: 114427/SP) - Luiz Fernando Cardeal Sigrist (OAB: 116180/SP) - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 849, sala 304

Nº 2001640-14.2017.8.26.0000 - Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por 
meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011 - Agravo de Instrumento - Guarujá - Agravante: ENSIN - EMPRESA 
NACIONAL DE SINALIZAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO LTDA. - Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
Interessado: Daniel Rodrigues Pedreira - Interessado: Wilson Caruso - Interessado: Armando Luis Palmieri - Vistos. Agravo de 
instrumento contra r. decisão que deferiu pedido de indisponibilidade de bens em ação civil pública, interposto sob fundamento 
de que não há nenhuma alegação ou mesmo prova de que a agravante tenha cometido ou participado de qualquer irregularidade 
no procedimento licitatório, tampouco a indicação de qualquer ato que pudesse indicar a intenção de esconder ou dilapidar seu 
patrimônio. Relatei e decido. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, por não entrever qualquer das indicações determinantes 
ou autorizantes desse fenômeno, pois não há óbice algum ao decreto de indisponibilidade, pois há previsão no artigo 7º, caput 
e parágrafo único, da Lei nº 8.429/92 e no artigo 37, §4º da CF. O artigo 7º da Lei nº 8.429/92 autoriza a indisponibilidade dos 
bens de indiciado por ato de improbidade administrativa, providência de natureza acautelatória. Por consequência, embora 
não encontre regulamentação processual, ela exige os pressupostos gerais das cautelares: fumus boni juris e periculum in 
mora, presentes do caso em voga, pois delineada, em tese, a existência de ato ímprobo pela indigitada inobservância dos 
princípios norteadores da administração pública e do procedimento licitatório além de encontrar arrimo na forte fundamentação 
na r. decisão recorrida. Colha-se Parecer da D. Procuradoria de Justiça. Apensem-se aos autos do Agravo de Instrumento nº 
2235192-20.2016.8.26.0000, para julgamento conjunto. Intimem-se. - Magistrado(a) Borelli Thomaz - Advs: Aline Cristina de 
Miranda Barbosa (OAB: 183285/SP) - Rogerio de Menezes Corigliano (OAB: 139495/SP) - Elaine Aparecida Simões de Barros 
(OAB: 161028/SP) - Ingrid Gamito Rondini (OAB: 251814/SP) - Ednei Aranha (OAB: 137510/SP) - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 
849, sala 304

Nº 2002129-51.2017.8.26.0000 - Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por 
meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011 - Agravo de Instrumento - Campinas - Agravante: mara carolina 
de lima terra - Agravado: Municipio de Campinas - (...) 2. Nesta perspectiva, defiro o efeito pugnado na espécie, modificando-
se a r. decisão interlocutória vergastada, a fim de que a Municipalidade providencie o fornecimento de bomba de infusão de 
insulina Medtronic Paradigm Véo 754, acoplada ao sensor de glicose subcutânea, demais medicamentos e insumos necessários 
à agravante, tal como especificado às fls. 71/73 e 81/85 dos autos principais, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de 
R$ 500,00, ao menos até o reexame do tema por esta Relatora ou Colenda Câmara. 3. Oficie-se ao MM. Juízo Singular quanto 
ao teor desta decisão, COM URGÊNCIA, dispensando-se-lhe das informações. 4. Intime-se a parte agravada para apresentação 
de contraminuta, no prazo legal. 5. Após, tornem os

 autos conclusos. Int.São Paulo, 13 de janeiro de 2017. Flora Maria Nesi Tossi Silva Relatora - Magistrado(a) Flora Maria 
Nesi Tossi Silva - Advs: Jose Roberto de Jesus (OAB: 106117/SP) - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 849, sala 304

Nº 2002129-51.2017.8.26.0000 - Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por 
meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011 - Agravo de Instrumento - Campinas - Agravante: mara carolina de 
lima terra - Agravado: Municipio de Campinas - Despacho - Magistrado(a) Flora Maria Nesi Tossi Silva - Advs: Jose Roberto de 
Jesus (OAB: 106117/SP) - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 849, sala 304

Nº 2002389-31.2017.8.26.0000 - Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por 
meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011 - Agravo de Instrumento - São Paulo - Agravante: Fazenda do 
Estado de São Paulo - Agravado: LUIZ FERNANDO - Agravado: JOSÉ MENTOR GUILHERME DE MELLO NETTO - Agravado: 
VALTER COSTA JUNIOR - Agravado: LUIZ TURCO - Agravado: TEONILIO BARBA - Agravado: CARLOS NEDER - Agravado: 
GERALDO CRUZ - Agravado: ENIO TATTO - Agravado: MARCOS MARTINS - Agravada: MARCIA LIA - Agravada: BETH SAHÃO 
- Agravada: ANA DO CARMO - Agravado: JOSÉ AMERICO - Agravado: JOSÉ ZICO PRADO - Agravado: AURIEL BRITO LEAL - 
Agravado: ALENCAR SANTANA BRAGA - Vistos. 1- Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, 
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 1150/1151, ampliada pela decisão de fls. 
1130/1131, ambas deste instrumento, que, nos autos de ação popular movida em face desta e de outros, concedeu a medida 
liminar para, em suma, suspender o “reajuste” (ou “redução de desconto”) das tarifas de trem e metrô nos bilhetes integrados 
com os ônibus da Capital Paulista e nos bilhetes temporais, além de, na referida ampliação, suspender os efeitos das Resoluções 
STM (Secretaria de Transportes Metropolitanos) nºs 01/2017 a 22/2017. Inconformada, sustenta a Fazenda Estadual, em 
síntese, que: a) a fixação do regime de política tarifária é ato, eminentemente, político, com o objetivo de resguardar a saúde 
financeira do sistema viário metropolitano, de tal sorte que a interferência do Poder Judiciário, neste tocante, vulnera a separação 
dos poderes; b) ao se estender os efeitos da medida liminar atingindo, indistintamente, a todas as Resoluções STM nos 1 a 
22/2017 a decisão, proferida em 11.1.2017, extrapolou os seus próprios fundamentos, alcançando situações que não guardam 
nenhuma relação com o objeto da demanda; c) a ação popular não é meio processual adequado, uma vez que o ato impugnado 
não se mostra ilegal ou, tampouco, lesivo ao patrimônio público; d) há “periculum in mora reverso”, consubstanciado no risco de 
grave lesão à ordem, à segurança e às finanças públicas, em prejuízo do Tesouro Estadual, bem como, de todos os usuários do 
sistema de transporte metroferroviário. Por fim, sintetiza, ainda, que: “a) As alterações tarifárias objeto das Resoluções STM nº 
001/2017 e 007/2017 estão motivadas pelos estudos técnicos do Metrô e da CPTM e tem como objetivo assegurar a 
sustentabilidade econômico e financeira do sistema de transporte metroferroviário, com o menor impacto possível ao conjunto 
dos usuários; b) As Resoluções STM publicadas em 06/01/2017 (Resoluções STM nº 003/2017, 004/2017, 005/2017, 006/2017, 


