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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR    
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO         
PAULO – SP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de        
direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob nº 46.395.000/0001-39, com          
sede na Rua Dona Maria Paula, nº. 136, Bela Vista, São Paulo, Capital, nos              
termos do artigo 87 da LOMSP, por seu Procurador no fim assinado, juntamente             
com a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET,         
sociedade de economia mista municipal inscrita no CNPJ/MF sob o n.           
47.902.648/0001-17, com sede na Rua Barão de Itapetininga, 18, Centro – São            
Paulo/SP, por seus advogados ao final subscritos, com fundamento no inc. I do             
art. 1.015 do CPC, interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO COM         
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO contra decisão proferida nos autos da          
AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 1001965-41.2017.8.26.0053, em trâmite perante a         
4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS           
CICLISTAS URBANOS DE SÃO PAULO - CICLOCIDADE,       
requerendo seja o presente recurso recebido e conhecido e, no mérito, seja-lhe            
dado provimento, consoante as razões de fato e de direito adiante aduzidas,            
revogando-se, ao final, a r. decisão agravada. 

 
FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO: Os autos judiciais de       

origem são eletrônicos e, sendo assim, aplica-se ao caso o art. 1.117, §5º, do              
CPC. Por essa razão, informam os Agravantes que deixam de anexar aqui os             
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autos da Ação Civil Pública n. 1001965-41.2017.8.26.0053, mas fazem a          
juntada dos diversos relatórios técnicos que demonstram o desacerto da          
decisão agravada. 

ENDEREÇO DOS PROCURADORES DA AGRAVANTE:     
Neste ato, o Município de São Paulo será representado pelo procurador           
MARCOS VINÍCIUS SALES DOS SANTOS (OAB/SP 352.847), com        
endereço na Av. Liberdade, nº 103, Centro, 7º andar, departamento JUD 33. Por             
seu turno, a Companhia de Engenharia de Tráfego será representada por sua            
advogada SIMONE APARECIDA VICENTINI (OAB/SP 186.876), com       
endereço na Rua Barão de Itapetininga, 18, Centro – São Paulo/SP, CEP            
01042-000. 

 
ENDEREÇO DOS PATRONOS DA AGRAVADA: A parte       

adversa é representada pelos advogados JOÃO PAULO SCHWANDNER        
FERREIRA (OAB/SP 285.689), JULIANA MAGGI LIMA (OAB/SP 296.816)        
e PATRICIA BURANELLO BRANDÃO (OAB/SP 296.879), com endereço na         
Rua Conde Sílvio Álvares Penteado, nº 56, Pinheiros – São Paulo, CEP            
05428-040. 

 
Diante da autorização contida no art. 1.019, inciso I, do          

Código de Processo Civil, e por estarem presentes os requisitos exigidos naquele            
dispositivo legal, REQUER A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A         
ESTE RECURSO, com o objetivo de evitar lesão grave à população paulistana            
por obstar o aprimoramento de políticas públicas delineadas para aumentar a           
fluidez do trânsito desta Cidade e implementar medidas para tutelar a segurança            
dos cidadãos. 

São Paulo, 23 de janeiro de 2017. 
 
 

MARCOS VINÍCIUS SALES DOS SANTOS 
Procurador do Município de São Paulo 

OAB/SP 352.847 
 
 

SIMONE A. VICENTINI PECCIOLI 
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Advogada da CET 
OAB/SP 186.876 
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MINUTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 
 
 
 
 
PROCESSO DE ORIGEM N: 1001965-41.2017.8.26.0053. 
 
AGRAVANTES: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E COMPANHIA DE        
ENGENHARIA DE TRÁFEGO. 
 
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS URBANOS DE SÃO       
PAULO – CICLOCIDADE. 
 
ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA         
CAPITAL. 
 
 
 
 
 

EGRÉGIO TRIBUNAL, 
 
 
O presente recurso é interposto contra a decisão proferida às          

fls. 297/303 da Ação Civil Pública nº 1001965-41.2017.8.26.0053, que sem          
qualquer respaldo probatório ou legal, deferiu tutela de urgência para determinar           
que os ora Agravantes se abstenham de aumentar as velocidades máximas da            
Marginal Pinheiros e da Marginal Tietê. 

 
Como será amplamente demonstrado, ao contrário do que        

consta na decisão atacada, não se trata de mero aumento das velocidades            
máximas de vias públicas de forma inconsequente; trata-se da implementação de           
melhorias na política pública para garantir a segurança conjugada com          
medidas para viabilizar o aumento da fluidez do trânsito da Capital,           
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maximizando a exploração das potencialidades do bem público , com adoção          
de medidas concretas para evitar acidentes, tudo dentro de rigoroso          
planejamento amparado por estudos técnicos. 

I- SÍNTESE DA DEMANDA DE ORIGEM 
 

 
Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pela         

Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo – CICLOCIDADE, objetivando          
impedir a alteração dos limites de velocidade das Marginais Tietê e Pinheiros,            
alegando, em síntese, que o aumento elevaria o número de acidentes ocorridos            
no local. 

 
A petição inicial refere que a redução da velocidade         

promoveu significativa redução do número de acidente nas vias públicas e           
melhorou o trânsito daqueles locais. Com isso, argumenta a CICLOCIDADE          
que o aumento da velocidade teria aptidão para, por si só , promover um aumento              
expressivo do número de acidentes. 

 
De acordo com a tese da Autora/Agravada, a Administração         

Pública supostamente estaria substituindo uma medida de eficácia comprovada         
(diminuição da velocidade) “por outras experimentais” e trocaria a certeza do           
acerto da política anterior por “eventuais ganhos de segurança com a           
implementação de outras medidas do programa que não têm o condão de            
impedir as perdas humanas”. 

 
Recebida a inicial, o Juízo a quo adotou as teses veiculadas           

pela Autora/Agravada como verdades absolutas, invertendo a presunção de         
legitimidade dos atos do Poder Público para considerar que uma associação tem            
melhores condições para planejar o trânsito da Capital e deferiu a liminar para             
determinar que os ora Agravantes se abstenham de aumentar as velocidades           
máximas da Marginal Pinheiros e da Marginal Tietê. 

 
O Município de São Paulo, ao tomar conhecimento da         

demanda, chegou a juntar aos autos de origem (vide fls. 178/296 da ACP)             
elementos para esclarecer o significado e alcance do Programa Marginal Segura           
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e para demonstrar que há sim estudos técnicos que amparam e recomendam o             
aumento das velocidades máximas das multicidadas vias públicas em alguns          
pontos. Mas tal providência foi em vão, pois nenhum dos argumentos           
esgrimidos pelo ente público foi verdadeiramente levado em consideração.  

 
Passa-se a demonstrar o desacerto da decisão agravada. 
II- EFETIVA EXISTÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS      

E OPERACIONAIS QUE EMBASAM A NOVA POLÍTICA PÚBLICA DE         
SEGURANÇA E MOBILIDADE NAS MARGINAIS 

 
 
Ao proferir a decisão liminar, o Juízo de primeiro grau          

levou em consideração apenas os argumentos apresentados pela Agravada,         
entidade que não possui os conhecimentos técnicos imprescindíveis para         
discorrer com propriedade sobre o assunto. 

 
Todo o cenário apocalíptico criado na petição inicial tem         

um único pressuposto: o desconhecimento do verdadeiro alcance do         
Programa Marginal Segura, que está sim amparado por estudos técnicos e           
certamente vai muito além do mero aumento de limites de velocidades das            
vias públicas. 

 
Há um conjunto de diversas ações articuladas que        

permitirão o aumento da velocidade das Marginais Pinheiros e Tietê,          
viabilizando a maior exploração das potencialidades do bem público dentro          
da ideia de eficiência, sem menosprezar em momento algum a necessidade           
de garantir a segurança no trânsito. Eficiência e segurança andam de mãos            
dadas. 

 
Com efeito, na manifestação apresentada pela      

Municipalidade (vide fls. 178/296 da ACP), foram elencadas todas as medidas           
que compõem o PROGRAMA MARGINAL SEGURA, além dos fatores de          
ordem técnica e operacional constantes do estudo realizado pelos Agravantes.          
Tais elementos, entretanto, não foram considerados pelo ilustre magistrado ao          
proferir sua decisão. 
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Em dezembro de 2016 foi desenvolvido RELATÓRIO       

TÉCNICO SOBRE NOVAS VELOCIDADES REGULAMENTADAS NAS      
MARGINAIS TIETÊ E PINHEIROS E AÇÕES PARA MELHORIA DA         
SEGURANÇA VIÁRIA (estudos realizados pela CET anexos) tendo como         
metodologia um conceito amplo de segurança viária, não só com o objetivo de             
definir a sinalização para a regulamentação das velocidades, como também          
definir as diversas ações complementares necessárias, de forma a preservar as           
condições de segurança viária, redução de acidentes e fluidez da via.  

 
Referido estudo, aliado à opinião de inúmeros especialistas        

em trânsito, mobilidade e transportes, propiciou a elaboração, pela         
Municipalidade, do PROGRAMA MARGINAL SEGURA. 

 
Além disso, a proposta das novas velocidades a serem         

praticadas nas Marginais está baseada no conhecimento obtido através da          
observação diária da operação das pistas, e na técnica da engenharia de tráfego             
internacionalmente reconhecida – o estudo da relação entre densidade de          
veículos na pista e velocidade média de percurso para identificar o nível de             
serviço para pistas de fluxo ininterrupto – estabelecida pelo HIGHWAY          
CAPACITY MANUAL  (HCM), versão de 2010.  

 
O HCM é uma publicação norte-americana do       

Transportation Research Board – TRB , divisão do National Research Council ,          
agência ligada à National Academy of Science  dos Estados Unidos. 

 
A primeira edição do HCM é de 1950, e a última, de 2010, é              

sua quinta edição. Sua elaboração teve a participação de mais de 300            
profissionais da área de tráfego e transporte, trazendo uma abordagem de análise            
multimodal e uma avaliação do tráfego do ponto de vista dos pedestres, ciclistas             
e motoristas. 

 
A evolução da pesquisa teórica e os ajustes praticados na          

metodologia proposta pelo HCM ao longo desses 60 anos produzem, quando           
aplicados a problemas de gestão do tráfego, resultados práticos de alta           
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eficiência, que são amplamente aplicados internacionalmente. Com esses        
objetivos, e considerando as especificidades das pistas Marginais, o estudo          
técnico apresentado procedeu à revisão das velocidades máximas permitidas por          
tipo de pista, a fim de compatibilizar a capacidade das pistas e suas funções: 

 
→ Ligações de grande distância nas pistas expressas; 
→ Fluxo de transição nas pistas centrais; 
→ Atendimento ao fluxo de interesse local nas pistas         
locais. 
 
METODOLOGIA UTILIZADA: 
 
 
➢ Nível de Serviço 
 
 
São definidos seis Níveis de Serviço (de A a F), para vias de             

trânsito ininterrupto, como é o caso das Marginais Tietê e Pinheiros. 
 
O Nível de Serviço indica a condição operacional da via,          

desde totalmente livre para a circulação do veículo (Nível A), até uma condição             
de trânsito parado (Nível F), e sua referência básica é a densidade do tráfego. 

 
A densidade reflete a proximidade entre os carros numa         

corrente de tráfego, e está relacionada ao grau de liberdade que o motorista tem              
para efetuar suas manobras ao longo da via (mudar de faixa, acelerar, reduzir,             
etc.). 

 
O HCM 2010 determina os intervalos de densidade de         

tráfego por faixa de tráfego para cada nível de serviço. A densidade é             
determinada pelo número de veículos presentes por quilômetro de via numa           
faixa de tráfego (situação instantânea na via), e, permite calcular o espaçamento            
médio entre os veículos nesse instante. A tabela a seguir apresenta os valores             
definidos no HCM 2010. 
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No caso das Marginais, a movimentação típica em dias         

úteis apresenta uma variação, com horários de pico definidos. Na figura a seguir             
vislumbra-se o comportamento do tráfego e os níveis de serviço resultantes ao            
longo de um dia típico nas marginais.  

 
Constata-se que na maior parte do dia, os níveis de serviço           

indicam trânsito com fluidez (níveis de serviço de “A” a “D”), sem            
congestionamento. Apenas nos períodos de pico é que ocorre a saturação das            
vias, com lentidão e/ou congestionamento. 
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A situação mais adequada para se regulamentar a velocidade         

das vias, em função da movimentação intensa ao longo da maior parte do dia, é               
o período entre a passagem da condição de tráfego do nível de serviço “D”, onde               
o fluxo de veículos é intenso e estável, pois a partir do nível de serviço “E” se                 
inicia a condição de trânsito instável, com redução eventual de velocidade em            
alguns trechos. 

➢ Distância de frenagem x  Velocidades  
 
 
A distância de frenagem de um veículo é composta pela          

distância percorrida durante o tempo de percepção e reação do motorista,           
quando ele inicia a frenagem (aproximadamente 1 segundo) e a distância           
percorrida durante a frenagem.  

 
Em pesquisa a três diferentes fontes (Australian Transport        
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Safety Bureau – ATSB, www.tips.drivingtestsuccess.com – Inglaterra,       
www.truckitsmart.com – EUA), foi possível produzir uma tabela comparativa         
que relaciona distância de frenagem e velocidade praticada pelos veículos:  

 
 
 

 
 
 
 
Para veículos leves, a velocidade de 90 km/hora está         

compatível com os valores de espaçamento entre veículos no nível de serviço            
“D”. Para veículos pesados, deve ser considerado que uma velocidade de 60            
km/hora para resultar uma situação compatível com os valores de espaçamento           
médio de veículos no nível de serviço “D”.  

 
Assim, em vista do comportamento do próprio tráfego        

das pistas, verifica-se que a velocidade máxima de 90 km/h é compatível            
com a densidade de veículos e a distância de segurança para frenagem, ou o              
“headway” entre veículos, podendo ser adotada com segurança como         
velocidade máxima regulamentada na pista expressa.  

 
PROPOSTA DE NOVAS VELOCIDADES 

REGULAMENTADAS 
 
 
➢ Pistas Expressas  
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Analisando as distâncias de frenagem compatíveis com       

nível de serviço “D”, conclui-se que é possível regulamentar a velocidade           
máxima das pistas expressas da marginal Tietê e Pinheiros em 90 km/hora para             
veículos leves.  

 
Para veículos pesados, cuja distância de frenagem é maior         

em função da massa do veículo muito maior, a velocidade adequada é 60 km/h,              
conforme justificado acima. Exceção deve ser feita a trechos específicos          
identificados como críticos com relação à geometria viária, onde a velocidade           
deve ter regulamentação específica, detalhada mais adiante.  

 
 
➢ Pistas Centrais 
 
 
As pistas centrais da Marginal Tietê têm movimentos de         

entrelaçamento das correntes de tráfego constantes, uma vez que servem de           
transição entre a pista local e pista expressa e vice-versa. Além disso, há             
participação intensa de veículos de carga e o tráfego de motocicletas é permitido             
nesta pista.  

 
Nessas condições, a velocidade regulamentada nas pistas       

centrais deve ter um tratamento diferente das pistas expressas, com velocidades           
mais homogêneas entre veículos leves, motocicletas e veículos pesados, de          
modo a minimizar o potencial de manobras bruscas. 

 
Assim sendo, as velocidades nas pistas centrais serão de 70          

km/hora para veículos leves e 60 km/hora para veículos de carga.  
 
 
➢ Pistas Locais 
 
 
As pistas locais apresentam características diferentes das        
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pistas centrais e expressas, e diversos cuidados devem ser observados,          
principalmente com relação à faixa da direita. Nestas condições, a proposta de            
regulamentação desta pista é a seguinte:  

 
 
- Na faixa da direita regulamentar a velocidade máxima         
será mantida em 50 km/h, devido à necessidade dos         
motoristas fazerem reduções mais bruscas e mais constantes        
de velocidade, em decorrência das manobras de entradas e         
saídas da pista para vias transversais e estacionamentos,        
além de observar a velocidade regulamentada para os ônibus         
urbanos na cidade;  
 
- Nas demais faixas regulamentares a velocidade será de 60          
km/h para veículos leves, ficando mantida a velocidade de         
50 km/h para veículos pesados, compatível com essas        
faixas, que sofrem menos interferências das entradas e        
saídas da pista e não são adjacentes às calçadas.  
 
 
Verifica-se, portanto, que as propostas de alteração das        

velocidades máximas regulamentadas nas Marginais Tietê e Pinheiros está         
pautada em consistentes estudos técnicos e operacionais, que contemplam as          
especificidades de cada tipo de pista e também variam conforme o trecho, de             
forma não linear, respeitando as necessidades e características do percurso,          
como demonstram os croquis anexos (anexo ), garantindo, dessa forma, total          
segurança na operação. 

 
Há que se ressaltar, ainda, a grande capacidade do quadro          

técnico da CET, que aprovou e avalizou os estudos apresentados, que não            
demonstraram quaisquer inconsistências ou ressalvas, de forma que a revogação          
da medida liminar concedida nos autos da ação principal torna-se imperiosa e            
urgente.  

Além disso, as ações necessárias ao início da Operação já          
estão em fase de conclusão, de forma que sua paralisação, como determinado            
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pelo D. Juízo de primeiro grau, pode ocasionar inúmeros danos ao erário e à              
população, prejudicando sobremaneira o andamento das políticas públicas de         
competência da Municipalidade.  

 
Por todo o exposto, resta demonstrado que as medidas         

adotadas estão devidamente fundamentadas e embasadas em consistentes        
estudos, e serão adotadas com total responsabilidade e transparência, como serão           
todos os atos praticados pela administração municipal, motivo pelo qual é de            
rigor o pleno acatamento das razões que embasam o presente recurso. 

 
 
III - DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA      

CONTEMPLADAS NO PROGRAMA MARGINAL SEGURA 
 

Importante ressaltar que o aumento das velocidades é        
apenas um dos itens que compõem o PROGRAMA MARGINAL SEGURA,          
ao contrário da conotação isolada que lhe atribuiu a Agravada na inicial da ação              
de origem. 

 
Assim, como já mencionado, o Programa Marginal Segura é         

composto por um conjunto de ações inovadoras, modernas e eficazes, voltadas à            
melhoria das condições viárias, ao aumento da segurança dos usuários e à            
fluidez do trânsito.  

 
Adicionalmente, existem dados seguros demonstrando que a       

simples redução das velocidades não é um fator isolado da queda do número             
de acidentes. Isso porque, em muitos casos, a simples redução dos limites, sem             
uma política pública voltada a outros fatores de risco (em muitos casos, maiores             
causadores de acidentes), pode manter ou até elevar os níveis de insegurança das             
vias. 

A autora afirma ter havido redução de 52% de sinistros nas           
Marginais com a redução dos limites de velocidade. Porém, não podemos           
concluir que apenas a velocidade tenha sido fator determinante nesse resultado. 

 
Diversas ações de engenharia de tráfego podem contribuir        

AVENIDA DA LIBERDADE Nº 103 - PABX: 3397-7191 - CENTRO - CEP 01503-000 



 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DEPARTAMENTO JUDICIAL 

 

para a redução de acidentes.  
 
Por exemplo, registramos a queda de acidentes e        

letalidade sem redução de velocidade entre 2013 e o primeiro semestre de            
2015. Vale lembrar que a redução das velocidades aconteceu em julho de            
2015. Entre 2013 e 2015 elevou-se o número de radares de 19 para 96. Um               
aumento de 500% na presença de equipamentos de fiscalização. 

  
Essa ação logrou obter, sem redução de velocidade, um         

outro ganho na redução de acidentes e vítimas nas marginais Pinheiros e            
Tietê. Neste período os acidentes foram reduzidos. 

 
Outra ação adotada em 2016 que contribuiu para redução dos          

acidentes com motocicletas nas marginais foi a proibição de circulação deste tipo de             
veículo na Ponte João Dias.  

 
Outros exemplos de ações com impacto significativo na        

redução do número de acidentes e desvinculados dos limites de velocidade: 
 
- Implantação de faixas exclusivas para transporte       

coletivo 
- Implantação de faixas de travessia nas alças das pontes. 
  
Com efeito, o Programa Marginal Segura vai exatamente        

amplificar as medidas adotadas e, ainda, adotar outras em favor da segurança da             
operação das Marginais Pinheiros e Tietê. 

 
A confirmar o entendimento de que a velocidade nem         

sempre é causa determinante nos acidentes, citamos a experiência vivida          
recentemente no Reino Unido, onde, após adotar os limites de velocidade           
propostos pela União Europeia em zonas de alto adensamento urbano e           
residenciais (de 20 mph – equivalentes a 30 km/h) para melhorar a segurança no              
trânsito, o resultado foi exatamente o oposto.  

 
Curiosamente, nas áreas onde os limites não foram alterados         

houve redução geral de acidentes, como se pode auferir nos estudos apontados            
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pelo Institute of Advanced Motorists (IAM), entidade não-governamental        
dedicada a questões de segurança no trânsito com mais de 100.000 membros na             
Irlanda e no Reino Unido:     
http://www.carscoops.com/2014/07/new-20-mph-zones-in-uk-lead-to-serious.ht
ml 

 
Nesse mesmo sentido, vale destacar o texto “Cinco Mitos         

sobre as Reduções de Velocidade”, de Leonardo Cortesini (link:         
https://www.flatout.com.br/cinco-mitos-sobre-as-reducoes-de-limites-de-velocid
ade/), que aponta as fragilidades das políticas de redução desacompanhadas de           
uma política pública integrada de ações voltadas à melhoria das vias em            
inúmeros aspectos (diferentemente do que se pretende implementar por meio do           
PROGRAMA MARGINAL SEGURA). 

 
A inicial aponta que, dentre as 50 ruas mais letais de 2015            

em São Paulo, 22 tiveram um aumento no número de mortes em relação a 2014.               
Algumas registraram a maior marca dos últimos cinco anos. O que estas 22 ruas              
têm em comum? Todas tiveram reduções de velocidade em 2014 e/ou 2015.            
Algumas de 60 km/h para 50 km/h, outras de 50 km/h para 40 km/h, conforme               
tabela a seguir: 
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Fonte: Relatório Anual de Acidentes Fatais 2015 – CET-SP 
 

 
Em apurada análise da tabela acima, LEONARDO       

CORTESINI destaca: 
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O caso que mais chama a atenção é o da av. Washington            
Luís, onde três pessoas perderam a vida em 2009 e quatro           
em 2010. Em 2011 a prefeitura reduziu o limite de 70 km/h            
para 60 km/h e o número de mortes aumentou para cinco           
em 2011 e sete em 2012. Em 2013 foram apenas três mortes            
e em 2014 foram cinco. A prefeitura achou melhor reduzir          
para 50 km/h, mas o número de mortes chegou a oito, o            
maior desde 2008. Nessa via houve mais mortes com limites          
de 60 km/h e 50 km/h (28 mortes entre 2011 e 2015, média             
de 5,6 mortes por ano) do que com o antigo limite de 70             
km/h (22 mortes entre 2007 e 2010, média de 4,4 mortes por            
ano). 
 
Outro caso é o da Av. Cruzeiro do Sul, onde morreram seis            
pessoas em 2015 — a maior marca desde 2007 (...). 
 
A mesma situação é observada nas Marginais de SP. Lá os           
pedestres são as maiores vítimas depois dos motociclistas        
( segundo o relatório da CET ), mas o problema é que se           
trata de uma via rápida, onde não deveria haver trânsito          
de pedestres . 
 
Reduzir os limites para evitar atropelamentos, nesse caso, é         
uma decisão aleatória, que não ataca a real causa do          
problema. Afinal, se não há locais definidos para travessia,        
não há como identificar os pontos em que a redução é           
necessária para preservar pedestres. Reduzir os limites de        
uma via rápida também modifica a natureza da via, fazendo          
com que sua finalidade (que é justamente ser rápida) seja         
anulada. No caso das Marginais, a solução seria avaliar        
por qual razão os pedestres arriscam a travessia, onde são          
os pontos críticos e, a partir disso, definir se é necessário           
criar uma passarela ou qualquer outro recurso que a         
travessia seja realizada com segurança. 
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As famosas avenidas Ipiranga e São João, no centro da         
cidade, tiveram novos trechos incluídos na Área 40 (km/h),         
a partir de 15 de dezembro de 2014.  
Apesar da redução dos limites, as duas avenidas bateram o          
recorde de mortes em 2015: foram cinco mortes na São          
João e quatro mortes na Ipiranga — o maior número desde           
2007 nos dois casos . Em 2014 não houve uma única morte           
na Av. São João e apenas uma na Av. Ipiranga. Esta última            
é, historicamente, uma avenida relativamente segura em       
relação às vizinhas. De 2007 até 2014 foram 7 mortes,          
sendo 1 em 2007, 3 em 2008, zero em 2009, 2010 e 2011,             
uma em 2012, uma em 2013 e uma em 2014.  
 
Na avenida São João uma das mortes foi causada por um           
motorista embriagado que 1) não teme as consequências        
legais e 2) não foi flagrado pois não há patrulhamento. 
 
Em dez destas 22 vias, o ano de 2015 foi o mais letal desde              
2007 — quando os limites eram maiores, o que pode indicar         
que os limites não eram o real problema, uma vez que sua            
redução não diminuiu o número de mortes. Logo, os         
números não provam que a redução de velocidade salva         
vidas. Ao menos não na cidade inteira. Ao menos não          
sozinha.” 
 
Especialistas afirmam, portanto, que a redução das       

velocidades, isoladamente, não garante a diminuição do número de acidentes,          
podendo aumentá-los em alguns casos. 

 
Uma evidência de que o limite de velocidade máximo não é           

o único fator desencadeante de acidentes pode ser encontrada na análise da            
distribuição de sinistros no curso do dia.  

 
A tabela a seguir indica claramente que as madrugadas de          
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fim de semana apresentam maior incidência de acidentes fatais, o que mostra            
que o excesso de velocidade, qualquer que seja seu limite máximo, é fator             
determinante na ocorrência de acidentes. O uso do álcool pode ser igualmente            
relacionado ao resultado observado. 

 

 
 
Não é por outro motivo que o Programa Marginal Segura          

prevê intensificação na fiscalização neste período.  
 
Somente uma política pública integrada, que contemple       

intensas ações educativas, melhoria da sinalização, fiscalização eficiente e a          
adoção de medidas assecuratórias do pronto atendimento ao usuário,         
podem efetivamente garantir a segurança no trânsito. Por tais razões, todas           
as medidas citadas são contempladas no PROGRAMA MARGINAL        
SEGURA. 
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Outro fator importante que foi objeto de estudo para         

definição das novas velocidades, como já mencionado, refere-se ao fato de que            
as maiores vítimas de acidentes nas Marginais sempre foram os motociclistas.           
Quanto a estes, entretanto, o número de mortes reduziu drasticamente nas           
Marginais após o aumento da fiscalização, que será amplamente reforçada no           
Programa.  

Da análise dos dados apurados, concluiu-se que tais        
diminuições não decorreram da redução dos limites, mas sim do aumento           
da fiscalização, ao contrário da conclusão alcançada na r. decisão agravada. 

 
No que se refere a pedestres e ciclistas, seu trânsito é           

expressamente proibido nas vias expressa e central das Marginais (CTB, art.           
244, §1º), sendo que na pista direita das vias locais será mantida a velocidade de               
50 km/h, como recomendado nos estudos que balizaram os novos limites que se             
pretende implementar. 

 
Ou seja, os ciclistas não devem ocupar a faixa expressa e           

nem a central. Seu deslocamento, apesar de pouco recomendado, quando na           
marginal deve se dar na pista local, preferencialmente na faixa da direita,            
onde o limite de velocidade não está sendo alterado. 

 
Após os motociclistas, os pedestres são as maiores vítimas         

de acidentes nas Marginais, sendo que, como apontado no Estudo Técnico           
utilizado (anexo) será amplamente combatida, em conjunto com as demais ações           
contempladas no Programa. 

 
Além disso, uma série de medidas estão sendo adotadas em          

favor da segurança do pedestre: novas travessias elevadas, pinturas das faixas de            
pedestres, implantação de gradis, etc. Por exemplo, a implantação de faixas elevadas,            
como ilustrado abaixo. 
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Conclui-se, portanto, que a Prefeitura de São Paulo, em         

conjunto com todas as Secretarias que integram o PROGRAMA MARGINAL          
SEGURA, além do apoio técnico e operacional da CET, está adotando para as             
Marginais uma política pública integrada e eficaz, contemplando todas as ações           
recomendadas pelos especialistas para garantir a melhoria de todas as condições           
das vias, o que propiciará maior segurança, com redução do número de            
acidentes, ações educativas, melhoria da sinalização e da fiscalização, além de           
propiciar e necessária melhoria da fluidez do trânsito na Capital, garantido o            
desejado equilíbrio da equação SEGURANÇA x FLUIDEZ, tão        
necessário à melhoria da qualidade de vida da população. 

 
Cumpre salientar, por fim, que os limites de velocidade até          

então praticados nas demais vias urbanas da Capital serão mantidos, sendo certo            
que, apenas com relação às Marginais, em razão de suas especificidades (vias de             
trânsito rápido nos termos do art. 60, alínea “a”, do Código de Trânsito             
Brasileiro), haverá alteração “não linear” em algumas de suas pistas (expressa,           
central e faixas da esquerda da via local, mantidos os 50 km/hora nas faixas da               
direita), o que demonstra a total segurança e eficiência do Programa a ser             
implementado. 

 
 
 
IV- DO PROGRAMA MARGINAL SEGURA 
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Como já mencionado, o PROGRAMA MARGINAL      

SEGURA, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de São Paulo em conjunto          
com a Secretaria de Mobilidade e Transportes e o apoio técnico e operacional da              
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, foi elaborado com base nos mais             
avançados estudos de mobilidade urbana e segurança no trânsito, e configura um            
aprimoramento da política pública de mobilidade urbana até então praticada          
no Município, e não o contrário. 

 
O Programa foi desenvolvido levando-se em conta o fato de          

que as Marginais são pistas de grande complexidade operacional e atendem a            
diferentes demandas, que por isso reclamam tratamentos distintos. 

 
É necessário contemplar o tráfego de longa distância, assim         

como garantir a operação do transporte coletivo nas pistas locais, sempre com            
segurança a todos os usuários. 

 
Em função dessas características peculiares, foi elaborado o        

Programa com o objetivo de adequar o tratamento operacional às diferentes           
funções das pistas componentes das Marginais, adotando novos serviços         
operacionais, incrementando a presença de agentes, ajustando e reforçando a          
sinalização viária, bem como intensificando os cuidados com a segurança dos           
pedestres que circulam junto das pistas locais e que se deslocam nos baixos das              
pontes (moradores de comunidades e vendedores ambulantes).  

 
Trata-se, portanto, de um “avanço”, e não um “retrocesso”,         

como equivocadamente concluiu o D. Magistrado a quo . 
 
Denota-se, ademais, que as propostas de alteração das        

velocidades máximas regulamentadas nas Marginais Tietê e Pinheiros fazem         
parte de um conjunto maior de ações, cujo objetivo é atingir um padrão             
operacional moderno e eficiente, como o praticado nas rodovias estaduais, com           
reforço de sinalização, agilidade na prestação de socorro e monitoramento 24           
horas. 
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Destacamos, adiante, as ações que compõem o       

PROGRAMA: 
 
 
(a) REFORÇOS DE SINALIZAÇÃO  
 
 
➢ Sinalização Educativa 
 
A implantação de sinalização educativa nas Marginais é        

uma iniciativa inovadora, nunca adotada nas administrações anteriores. Com as          
mensagens educativas pretende-se incentivar comportamentos seguros entre os        
condutores. O uso do celular ao volante, por exemplo, é atualmente um dos             
fatores de risco de acidentes mais significativos, por desviar a atenção do            
condutor. Outro fator de segurança significativo para o trânsito é a visibilidade            
que o uso do farol baixo durante o dia proporciona. Assim, as placas educativas              
instaladas ao longo das Marginais, deverão alertar os motoristas para o risco do             
uso do celular e incentivar o uso do farol baixo. 

 
➢ Sinalização de Advertência 
 
Para prevenir possíveis conflitos nas mudanças de faixas,        

serão instaladas placas de advertência chamando atenção para a necessidade de           
redução da velocidade ao mudar de faixa, intensificando e ampliando as           
mensagens de advertência ao longo das pistas. 

 
Será adotada, ainda, nova sinalização visando à       

segurança: sempre que a pista apresentar sinuosidades ou curvas acentuadas,          
será instalado um conjunto composto por placa de advertência e linhas           
paralelas de estímulo à redução de velocidade no pavimento.  

 
 
(b) INCREMENTO DAS MEDIDAS OPERACIONAIS 
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● Sinalização dinâmica através da utilização de Painéis       
Eletrônicos de Mensagens Variáveis, informando os condutores sobre as         
condições do trânsito e alertando para trechos de lentidão à frente, rotas e             
desvios devido a incidentes, eventos, alagamentos, manifestações, etc; 

● Fiscalização intensiva de motocicletas, de modo a       
reduzir o potencial de acidentes da parcela mais significativa de vítimas dos            
acidentes de trânsito, pois atualmente 22% das vítimas são motociclistas,          
acrescentado a utilização de 16 radares portáteis (tipo pistola) e integração           
com a atuação com a PM (fiscalização das motos e da documentação); 

 
● Intensificação da operação do trânsito nas      

marginais, com a ampliação das equipes operacionais (35 novos agentes), de           
recursos materiais (8 novas pickups), acréscimos de rotas diurnas (8) e noturnas            
(4) e equipamentos especializados para atendimento às ocorrências e incidentes          
24 horas por dia; 

 
 
● Ampliar para 25 os pontos fixos de atendimento a         

acidentes e incidentes. 
 
 
(c) AÇÕES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA 

 
 

● Travessias de pedestres nas vias transversais - nos        
trechos com circulação de pedestres nas calçadas das pistas locais, devido à            
existência de polos de atração de viagens (empregos, serviços, comércio, etc.),           
serão implantadas faixas de travessias nas vias transversais com reforço de           
sinalização horizontal, sinalização vertical educativa com placas com mensagens         
para respeitar o pedestre, faixas elevadas onde possível mais afastadas das           
esquinas, com a colocação de gradis para proteção dos pedestres principalmente           
junto às estações da CPTM na marginal do rio Pinheiros. Tais medidas visam             
minimizar o potencial de atropelamentos combinando a manutenção da linha de           
desejo de caminhamento dos pedestres com travessias mais seguras, evitando-se          
trajetos excessivamente extensos; 
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● Além disso, a Prefeitura irá desenvolver ações       

conjuntas com outras secretarias envolvidas (Secretaria Municipal de        
Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, Secretaria Municipal de         
Segurança Urbana – SMSU, Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais,         
SMPR), no sentido de fiscalizar e não permitir a presença de ambulantes nas             
pistas das marginais.  

● A presença de pessoas nas pistas é fator de         
agravamento da segurança viária e potencializa a ocorrência de acidentes.          
Atualmente essa exposição dos ambulantes ao risco existe e precisa ser           
corrigida. 

 
Ante o exposto, verifica-se de maneira inequívoca que o         

PROGRAMA MARGINAL SEGURA é composto por inúmeras medidas        
ampliadoras da segurança dos usuários e da melhoria da fluidez das vias, com             
ênfase na redução de acidentes, através de ações educativas, intensificação da           
sinalização e da fiscalização, dentre outras medidas garantidoras do sucesso e da            
eficiência da nova política pública a ser implementada. 

 
Não se pode concluir que o grande conjunto de medidas que           

se pretende implementar seja considerado um “retrocesso”, como constou da r.           
decisão agravada. Ao contrário, trata-se de um incontestável avanço, que          
objetiva atingir um padrão operacional moderno e eficiente, que atenda          
plenamente às necessidades da população, nos patamares que o povo de São            
Paulo merece.  

 
 
V- A VINCULAÇÃO A PRECEDENTES     

ADMINISTRATIVOS NÃO SIGNIFICA QUE UM GOVERNO DEVE       
FICAR ENGESSADO POR DECISÕES POLÍTICAS DE UM GOVERNO        
ANTERIOR 

 
 
A decisão atacada, em que pese a cultura jurídica do          

magistrado de base, invocou a doutrina da vinculação aos precedentes          
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administrativos de forma totalmente inadequada para dar resposta à complexa          
questão que se apresenta no caso concreto. O exame deste tópico deixará claro             
que a liminar partiu de uma premissa verdadeira (necessidade de respeitar os            
precedentes administrativos) para chegar a uma conclusão inexata (proibir a          
implementação do Programa Marginal Segura).  

 
Isso porque, como será aqui demonstrado, a função        

administrativa em sentido estrito não se confunde com a função de governo,            
sendo certo que elas não se sujeitam ao crivo judicial nos mesmos moldes e não               
estão jungidas às mesmas limitações. 

Esse é o ponto central que passou despercebido pelo juízo          
de cognição sumária, mas que certamente será levado em conta por este Egrégio             
Tribunal. 

 
Como é amplamente sabido, precedentes são decisões       

anteriores que funcionam como paradigma para novas decisões em situações          
similares. Tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Executivo ficam vinculados           
às decisões proferidas em casos anteriores se não houver um relevante fator de             
distinção entre os casos. 

 
A vinculação a precedentes administrativos aplica-se à       

função administrativa em sentido estrito e tem como objetivo concretizar os           
princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica dentro do          
contexto da teoria da autolimitação. Isso porque a vinculação a precedentes           
garantirá a previsibilidade de decisões em processos administrativos e permitirá          
que o cidadão cobre da Administração Pública o mesmo tratamento dado a um             
determinado caso se estiverem presentes semelhantes bases fáticas. 

 
Vale dizer, a observância aos precedentes administrativos       

tem como ideia central a necessidade de garantir a estabilidade de relações            
jurídica consolidadas e a certeza das consequências de atos praticados por           
cidadãos ou empresas em suas diversas relações sociais. É dentro desse contexto            
que o precedente administrativo pode ser definido como a forma reiterada de            
aplicação de uma norma pela Administração Pública em processos         
administrativos ou nas rotinas administrativas. 
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Por exemplo, não pode a Administração Pública passar anos         

entendendo que determinado fato não está inserido na hipótese de incidência de            
um tributo e, de um dia para o outro, sem qualquer mudança normativa,             
inopinadamente adotar entendimento diametralmente oposto. 

 
Mas os precedentes administrativos somente se formam       

quando a Administração Pública se manifesta expressamente em processos         
administrativos exarando decisões, não sendo adequado invocar a teoria dos atos           
próprios para impedir mudanças – no caso concreto, é mais correto falar em             
aprimoramento  –  de políticas públicas. 

 
É consenso que políticas públicas não podem ser        

controladas judicialmente da mesma forma que os atos administrativos em geral. 
 

A ideia de vinculação a precedentes administrativos nunca        
teve como objetivo tornar um governo engessado pelas políticas públicas          
delineadas pela gestão anterior, muito menos se isso for imposto pelo Poder            
Judiciário, o que se destaca com todas as venias . 

 
Não se pode cogitar que a mudança da velocidade das          

marginais tem aptidão para ferir a segurança jurídica ou a isonomia. Ora,            
nenhuma empresa delineou um planejamento tributário tomando como base o          
tempo de deslocamento de seus veículos pelas vias públicas, por exemplo. Neste            
caso concreto, não se vislumbra de que forma as justas expectativas dos            
administrados podem estar sendo lesadas pela Administração Pública. 

 
Não existe direito adquirido a trafegar nessa ou naquela         

velocidade. Somente seria invocável o argumento da vinculação aos atos          
anteriores se fosse possível demonstrar que a mudança da velocidade de vias            
públicas é capaz de causar impacto na estabilidade das relações sociais ou afetar             
as justas expectativas dos administrados, o que definitivamente não ocorre. 

 
A função de GOVERNAR é totalmente diferente       

daquela relacionada à aplicação de normas jurídicas ao caso concreto.          
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GOVERNAR significa tomar decisões fundamentais para um povo,        
inclusive com a definição de políticas públicas. Já a FUNÇÃO          
ADMINISTRATIVA em sentido estrito significa a aplicação da lei de ofício           
ao caso concreto. 

 
NA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA EM SENTIDO     

ESTRITO HÁ SIM FORTE VINCULAÇÃO AOS ATOS       
ADMINISTRATIVOS. AO CONTRÁRIO, NA FUNÇÃO DE      
GOVERNAR ESSA VINCULAÇÃO NÃO EXISTE.  

 
É válido invocar a antiga e consolidada doutrina de HELY          

LOPES MEIRELLES que traz relevante diferenciação entre Governo e         
Administração Pública nos seguintes termos: 

 
“Governo – Em sentido formal, é o conjunto de Poderes          
e órgãos constitucionais; em sentido material, é o        
complexo de funções estatais básicas; em sentido       
operacional, é a condução política dos negócios       
públicos. Na verdade, o Governo ora se identifica com         
os Poderes e órgãos do Estado, ora se apresenta nas          
funções originárias desses Poderes e órgãos como       
manifestação de Soberania. A constante, porém, do       
Governo é a sua expressão política de comando, de         
iniciativa, de fixação de objetivos do Estado e de         
manutenção da ordem jurídica vigente.  
 
O Governo atua mediante atos de Soberania ou, pelo         
menos, de autonomia política na condução dos       
negócios públicos. 
 
Administração Pública – Em sentido formal, é o        
conjunto de órgãos instituídos para consecução dos       
objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto         
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das funções necessárias aos serviços públicos em geral;        
em acepção operacional, é o desempenho perene e        
sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do        
Estado ou por ele assumidos em benefício da        
coletividade. Numa visão global, a Administração é,       
pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à        
realização de serviços, visando à satisfação das       
necessidades coletivas.  
 
A Administração não pratica atos de governo; pratica,        
tão somente, atos de execução, com maior ou menor         
autonomia funcional, segundo a competência do órgão e        
de seus agentes”.  1

 
O juiz de primeiro grau equiparou o controle de uma          

decisão política e discricionária (ato de Governo) ao controle de um ato            
administrativo qualquer, como se anulasse a aplicação de uma multa ou um ato             
de concessão de aposentadoria, o que é totalmente inadmissível. 

 
A coerência do Governo deve ser      

cobrada/aquilatada/fiscalizada pela sociedade, pelas instâncias de deliberações       
majoritárias/democráticas, e não pelo Poder Judiciário. 

 
É evidente que o princípio da inafastabilidade do        

controle judicial não quer significar a possibilidade de um magistrado          
substituir o juízo de conveniência e oportunidade do Governo pelas suas           
próprias convicções de vida ou pelas ideias de um grupo de pessoas            
(ciclistas?). 

 
Na função de governar, o passado é considerado como mero          

ponto de partida, que deve ser objeto de reflexão a respeito de sua             
correção/adequação, mas sem vincular como “precedente administrativo”.       

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro . 42 ed. São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 68. 
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Nenhum Governo tem o pacto com equívocos.  
 
É por isso que, revisitando o caso concreto, a Administração          

Pública Municipal não rompeu com o compromisso de garantir a maior           
segurança dos cidadãos atrelada à maior fluidez do intenso trânsito desta           
Capital; na verdade, busca-se o aprimoramento da política anterior com a           
integração da (re)adequação das velocidades das vias públicas com outras várias           
ações já acima mencionadas. 

 
 
"A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás;         
mas só pode ser vivida olhando-se para a frente." ( Soren          
Kierkegaard) 
 
 
Assim, fica claro que, num mero juízo de cognição sumária,          

sem qualquer dilação probatória e desconsiderando totalmente os novos estudos          
elaborados pela CET, a liminar serviu-se de conceito jurídico indeterminado          
sem atentar concretamente para a sua densidade normativa/semântica. 

 
VI - A INEXISTÊNCIA DE “RETROCESSO SOCIAL”       

DECORRENTE DE UM ATO DE GOVERNO AMPARADO EM        
ESTUDOS E QUE REPRESENTA A VONTADE DA MAIORIA 

 
Ao deferir a tutela provisória, o Juízo de base         

expressamente invocou o princípio da vedação do retrocesso social como          
fundamento para vedar o aumento da velocidade das marginais. 

 
Em síntese, no entendimento do magistrado, o Município        

estaria abrindo mão de uma “política sólida” para colocar em risco a vida das              
pessoas. No entanto, por mais respeitável que seja o entendimento em           
referência, passa-se a demonstrar que as assertivas da liminar carecem de           
substrato fático-normativo. 

 
Há uma primeira reflexão de natureza metajurídica que        
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não pode ser simplesmente desconsiderada pelo Poder Judiciário, sob pena de           
plasmar um ato antidemocrático: é fato notório que a questão atinente à            
velocidade da Marginal Pinheiros e Marginal Tietê foi fruto de intensos e            
específicos debates em variadas mídias e ocasiões durante as         
campanhas para as últimas eleições municipais desta Capital em         
2016.  

 
Todas as pessoas sabem que os principais candidatos        

enfrentaram abertamente esse tema nos programas televisivos, nos programas de          
rádio e, sobretudo, nos debates transmitidos pela televisão, fato que está           
registrado em todas as mídias. 

 
Nesse sentido, as propostas dos candidatos com       

programas para melhorar a fluidez do trânsito da Cidade de São           
Paulo foi avaliada nas urnas pela população paulistana que, no          
primeiro turno (fato que não acontecia aqui desde 1992), elegeu o           
Prefeito João Dória com 3.085.187 votos, o que corresponde a 53,29%           
dos votos válidos. 

 
Assim, é possível afirmar sem sombra de dúvidas que o          

aumento da velocidade das Marginais Pinheiro e Tietê revela-se como          
manifestação da vontade majoritária dos eleitores desta Cidade. 

 
Nessa linha de intelecção, reputar como “retrocesso social”        

a implantação de uma diretriz/política pública desejada pela população, em mera           
liminar, é totalmente inadequado, data maxima venia . 

 
Ao do contrário do que afirma a agravada, o tema foi           

discutido com a sociedade civil no âmbito do Conselho Municipal de           
Transportes e Trânsito, como demonstra a ata da 21ª sessão (anexa). 

 
Igualmente, a matéria é objeto de acompanhamento pelo        

Ministério Público do Estado de São Paulo que teve ciência do Programa            
Marginal Segura antes mesmo do início do mandato do atual Prefeito (atas            
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anexas). 
 
E mais recentemente o MP recebeu farta documentação        

explicitando todas as nuances do programa (ofício anexo). 
 
ULTRAPASSADO ESSE ASPECTO , que certamente será      

objeto de detida ponderação por Vossas Excelências, passa-se a esclarecer que o            
princípio da vedação do retrocesso social não tem aplicação ao caso vertente. 

 
Inexiste qualquer elemento probatório capaz de      

amparar a afirmação de que as diretrizes do Programa Marginal Segura           
reúnem as piores opções possíveis para a fluidez do trânsito e para a             
segurança das pessoas, ou que haverá retrocesso social. A única presunção           
possível a justamente a da legitimidade dos atos administrativos. 

 
É necessário ter a exata compreensão sobre o sentido e o           

alcance do princípio da vedação do retrocesso social para demonstrar que sua            
invocação também não foi adequada para o caso concreto. 

 
Por isso, pedimos venia para relembrar que a ideia         

subjacente à construção teórica do princípio da vedação do retrocesso social está            
ligada à necessidade de preservação do que já foi conquistado no plano dos             
direitos fundamentais sociais. Vale dizer, almeja-se garantir o nível de          
concretização dos direitos fundamentais sociais, pois não basta que a          
Constituição seja pródiga na enunciação destas normas. 

 
Em 20 de janeiro de 1984, o Conselho Constitucional da          

França, na sua decisão DC 83-165 , trouxe a lume o precedente consagrador do             2

effet cliquet (vedação do retrocesso). Nesta ocasião, a Corte considerou que não            
era possível a revogação total de uma lei consagradora de liberdades           
fundamentais, sem a substituição por outra, que ofereça garantias com          

2  A decisão do Conselho Constitucional da França é mencionada no bojo do Acórdão 509/2002 (Processo n. o 
768/2002), julgado pelo Tribunal Constitucional Português. Aresto publicado na edição nº 36, de 12 de Fevereiro 
de 2003, do Diário da República Portuguesa (pp. 905-917). Disponível em <http://www.dre.pt/>. Acessamos em 
17/03/2010. 
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eficácia equivalente. 
 
Importa sublinhar que o aludido precedente de origem        

francesa tratou do effet cliquet em questão atinente aos direitos fundamentais de            
primeira dimensão. Somente em 1991 aquele Tribunal reconheceu a aplicação          3

do princípio in foco aos direitos fundamentais da segunda dimensão. O Tribunal            
Constitucional de Portugal, no Acórdão nº 39/84, de 11 de abril de 1994 , foi o               4

primeiro a relacionar o princípio da vedação do retrocesso aos direitos sociais. 
 
No precedente português, o Tribunal Constitucional, por       

maioria, acolheu a arguição de inconstitucionalidade do art. 17 do Decreto-lei nº            
254/82, que, na prática, havia promovido o esfacelamento do Serviço Nacional           
de Saúde daquele País. Reconhecendo a fundamentalidade do direito à saúde, o            
Conselheiro Vital Moreira manifestou o seguinte entendimento: 

 
“Que o Estado não dê a devida realização às tarefas          
constitucionais, concretas e determinadas, que lhe está tão        
cometidas, isso só poderá ser objecto de censura        
constitucional, em sede de inconstitucionalidade por      
omissão. Mas, quando desfaz o que já havia sido realizado          
para cumprir essa tarefa, e com isso atinge uma garantia de           
um direito fundamental, então a censura constitucional já se         
coloca no plano da própria inconstitucionalidade por acção.  
 
Se a Constituição impõe ao Estado a realização de uma          
determinada tarefa - a criação de uma certa instituição, uma          
determinada alteração na ordem jurídica -, então, quando ela         
seja levada a cabo, o resultado passa a ter a protecção           
directa da Constituição. O Estado não pode voltar atrás, não          
pode descumprir o que cumpriu, não pode tornar a         
colocar-se na situação de devedor. 
 

3  DC 90-287, de 16 de Janeiro de1991. 
4PORTUGAL. Tribunal Constitucional. Acórdão nº 39/84. Disponível em 
<http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/portugal/jurisprudencia/tc_39_84.pdf>. Acesso em 17/03/2010. 
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[...] 
 
Quer isto dizer que, a partir do momento em que o Estado            
cumpre (total ou parcialmente) as tarefas      
constitucionalmente impostas para realizar um direito social,       
o respeito constitucional deste deixa de consistir (ou deixa         
de consistir apenas) numa obrigação, positiva, para se        
transformar (ou passar também a ser) uma obrigação        
negativa. 
 
O Estado, que estava obrigado a actuar para dar satisfação          
ao direito social, passa a estar obrigado a abster-se de          
atentar contra a realização dada ao direito social” . 5

 
Quanto ao conteúdo do efeito cliquet , importa observar que         

ele não torna uma lei irrevogável por outra, muito menos torna impossíveis            
mudanças de políticas públicas pela função de Governo, nem veda novas           
reflexões sobre decisões políticas ou técnicas que devem ser tomadas pela           
Administração Pública. Com esse princípio, objetiva-se resguardar o núcleo         
essencial dos direitos fundamentais, o que não significa dizer que o princípio é             
absoluto. 

 
O legislador ordinário continua autorizado a modificar as        

leis, adaptando-as às necessidades sociais, mas lhe é vedado suprimir, pura e            
arbitrariamente, o patamar de desenvolvimento de um direito fundamental. 

 
O administrador continua autorizado a reformular e,       

sobretudo, a aprimorar políticas públicas dentro dos limites legais         
(discricionariedade). 

 
Revisitando o caso concreto à luz dessas premissas,        

chega-se à conclusão de que nada autoriza o juiz a dizer que as opções              
discricionárias e técnicas da Administração Pública representação um        
retrocesso na tutela da segurança das pessoas, sobretudo porque o aumento da            

5  Idem, ibidem. Loc. cit. 
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velocidade está amparado por estudos e acompanhado por medidas         
compensatórias, isto é, há um verdadeiro programa para as Marginais Pinheiro           
e Tietê. A questão é extremamente complexa e vai MUITO ALÉM de definir             
qual é a velocidade adequada para cada trecho de cada via pública. 

 
Se a majoração nos limites de velocidade em alguns         

trechos das marginais virá acompanhada da adoção de outras medidas          
aptas a diminuir os acidentes entre veículos e os atropelamentos, não           
haverá qualquer retrocesso na tutela de direitos da população paulistana. 

 
Somente existiria o imaginado retrocesso se, no lugar da         

política pública anterior, fosse deixado um completo VAZIO, isto é, se           
houvesse um mero restabelecimento das velocidades de forma linear, o que           
não é o caso. 

 
Como está amplamente demonstrado que não ocorrerá um        

mero aumento de velocidades desacompanhado de outras medidas, a alegação de           
que a política pública esbarraria no princípio da vedação do retrocesso social            
carece de qualquer sentido ou direção, o que se diz reiterando as venias. 

 
VII- DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA CAPAZ 
DE JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA JUDICIAL 

 
A definição da velocidade nas vias urbanas municipais        

respeitou o determinado pelo Código de Trânsito Brasileiro, que em seu artigo            
61 estabelece: 

 
 
Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será          
indicada por meio de sinalização, obedecidas suas       
características técnicas e as condições de trânsito. 
 
§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a        
velocidade máxima será de: 
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I - nas vias urbanas: 
a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido: 
b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 
c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 
d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais; 
(...) 
 
§ 2º O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com           
circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio        
de sinalização, velocidades superiores ou inferiores      
àquelas estabelecidas no parágrafo anterior . 
 
 
É fácil notar que o legislador atribuiu a competência para          

fixação dos limites de velocidade nas vias urbanas de São Paulo à            
Administração Pública Municipal. E permitiu, inclusive, a regulamentação de         
limites superiores ou inferiores àqueles estabelecidos no § 1º do artigo 61 do             
Código de Trânsito Brasileiro. O caso em tela se amolda perfeitamente nesta            
hipótese: a entidade de trânsito local fixará limites de velocidade superiores aos            
previstos para as vias urbanas, regulamentando a alteração com a instalação de            
intensiva sinalização nas Marginais Pinheiros e Tietê. 

 
Ora, havendo o permissivo legal para a majoração da         

velocidade, com suporte em estudo da Companhia de Engenharia de          
Tráfego indicando sua viabilidade técnica, chega-se à conclusão de que          
inexiste qualquer ilegalidade manifesta a amparar a concessão de liminar. 

 
Por consequência, não havendo ilegalidade ou ilegitimidade       

do ato a invalidar, também não há que se cogitar lesividade ao patrimônio             
público ou risco aos ciclistas ou aos demais usuários das vias públicas. 

 
Há diversas opções tecnicamente viáveis para conciliar o        

bom fluxo das marginais com a segurança de seus usuários. A escolha entre             
as políticas públicas disponíveis cabe exclusivamente à Administração        
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Pública Municipal.  
 
Não é a primeira vez que alteração de velocidade promovida          

pela autoridade competente é questionada no Poder Judiciário. E, como não           
poderia deixar de ser, concluiu o Poder Judiciário que a alteração é autorizada             
pelo Código de Trânsito Brasileiro, inserindo-se na discricionariedade do         
Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito          
administrativo. 

 
Nesse sentido está consolidada a jurisprudência do Superior        

Tribunal de Justiça, consoante demonstram as ementas a seguir transcritas dos           
Recurso Especial nº 911.385/AL (Relator Ministro Teori Zavascki – DJe          
21.09.2009), Recurso Especial nº 588.253/RJ (Relator Ministro Francisco        
Peçanha Martins – DJe 17.10.2005) e Recurso Especial nº 451.242/RS (Relator           
Ministro Luiz Fux – DJ 11.02.2003): 

 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 911.385 - AL  
“EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO.   
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO   
PARA FIXAR LIMITES DE VELOCIDADE.     
LEGALIDADE DA MULTA IMPOSTA POR EXCESSO      
DE VELOCIDADE. PRECEDENTE. RECURSO    
ESPECIAL PROVIDO”. 
 
 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 588.253 - RJ  
“EMENTA: ADMINISTRATIVO - CÓDIGO DE     
TRÂNSITO BRASILEIRO - LIMITE DE VELOCIDADE      
DAS VIAS DE TRÂNSITO -CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO       
- DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO    
PÚBLICA - NÃO OBSERVÂNCIA DO LIMITE      
ESTABELECIDO - MULTA - PROCEDÊNCIA. 
- Os critérios adotados pela administração pública para        
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fixação dos limites de velocidades nas vias de trânsito estão          
relacionadas à discricionariedade estabelecida no     
próprio CTB, não cabendo ao Poder Judiciário, salvo em         
caso de ilegalidade ou manifesto abuso de autoridade,        
adentrar no mérito do ato administrativo que os instituiu. 
- Recurso especial conhecido e provido”. 
 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 451.242 - RS  
“EMENTA: ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE    
TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE    
DETECTADO POR EQUIPAMENTO ELETRÔNICO.    
MULTA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA    
PROPORCIONALIDADE INAPLICÁVEL. INTERESSE   
PÚBLICO QUE SE SOBREPÕE AO PARTICULAR. 
1. O Código de Trânsito Brasileiro permite ao        
administrador, no exercício do seu poder de polícia,        
insindicável pelo Judiciário, regular a velocidade      
considerando o local e o horário de tráfego. Em         
conseqüência, não malfere a lei o ato administrativo de         
polícia que fixa esses limites, porquanto a razoabilidade        
ou proporcionalidade da velocidade admitida é fruto da        
técnica do administrador, cuja aferição escapa ao poder        
judicante na esfera do recurso especial, quer pela        
invasão da matéria fática, quer pela intromissão       
indevida no âmbito do administrador. 
2. Os redutores eletrônicos de velocidade, em regra, sob a          
forma de "pardais" e barreiras eletrônicas, são frutos de         
acentuada preocupação da Administração Pública com os       
alarmantes índices de acidentes de trânsito causados pelo        
excesso de velocidade dos condutores de veículos       
automotores, mercê de legitimados pelo Código de Trânsito        
Brasileiro. 
3. A atitude do condutor de veículo em ultrapassar a          
velocidade estabelecida pela administração no exercício do       
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seu poder de polícia desautoriza o cancelamento da multa ao          
pálio da proporcionalidade, posto implicar essa investida       
substituição do administrador pelo Judiciário. Supremacia      
do interesse público. 
4. Recurso especial provido." 
 
Assim, do ponto de vista jurídico, inexiste qualquer        

possibilidade de acolhimento do pedido inicial. 
 
VIII- DO EFEITO SUSPENSIVO 
 
O Município de São Paulo está sendo ilegalmente privado         

da possibilidade de explorar ao máximo as potencialidades de bens públicos,           
restando tolhida a possibilidade de implementar política pública que trará          
benefícios a toda a população paulistana. 

 
A decisão atacada foi proferida em mero juízo de cognição          

sumária sem suporte probatório adequado para infirmar a presunção de          
legitimidade dos atos administrativos, comprometendo a Governabilidade da        
Capital. 

 
Tudo sem um mínimo de instrução probatória, sem levar em          

consideração sobre os elementos fornecidos Poder Público, como se a parte           
autora tivesse conhecimentos absolutos. Por tudo o que foi exposto, é crucial o             
deferimento do efeito suspensivo. 

 
IX- DOS PEDIDOS 
 

Diante da autorização contida no art. 1.019, inciso I, do          
Código de Processo Civil, e por estarem presentes os requisitos exigidos naquele            
dispositivo legal, REQUER A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A         
ESTE RECURSO, com o objetivo de evitar lesão grave à população           
paulistana por obstar o aprimoramento de políticas públicas delineadas         
para aumentar a fluidez do trânsito desta Cidade e implementar medidas           
para tutelar a segurança dos cidadãos. 
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Pelo exposto, os Agravantes requerem o regular       

processamento do presente agravo e, reapreciando o caso à luz da argumentação            
exposta, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. 

 
Requerem os Agravantes, por derradeiro, que seja dado        

provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão de primeiro grau que           
deferiu a tutela antecipada. 

 
São Paulo, 23 de janeiro de 2017. 
 
 

MARCOS VINÍCIUS SALES DOS SANTOS 
Procurador do Município de São Paulo 

OAB/SP 352.847 
 
 

SIMONE A. VICENTINI PECCIOLI 
Advogada da CET 
OAB/SP 186.876 
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