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parte(s) do processo     andamentos     

Processo CÍVEL 

Comarca/Fórum Fórum de Itapevi 

Processo Nº 271.01.2011.005330-8 

Cartório/Vara 1ª. Vara Cível 

Competência Cível 

Nº de Ordem/Controle 4431/2011 

Grupo Cível 

Ação Ação Civil Pública 

Tipo de Distribuição Livre 

Distribuído em 01/06/2011 às 18h 45m 57s 

Moeda Real

Valor da Causa 1.000,00

Qtde. Autor(s) 1

Qtde. Réu(s) 2

PARTE(S) DO PROCESSO [Topo]

 

 Requerido ALL AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA PAULISTA S/A 

 Requerido COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM 

 Requerente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO 

ANDAMENTO(S) DO PROCESSO [Topo]

 
(Existem 13 andamentos cadastrados.)  
(Serão exibidos os últimos 10.) 
(Para a lista completa, clique aqui.) 

 22/06/2011 Aguardando Manifestação do M.P. 
Aguardando Manifestação do Ministério Público - M.P. 

 22/06/2011 Recebimento de Carga sob nº 6406940 

 22/06/2011 Carga Outro sob nº 6406940 

 22/06/2011 Remessa ao Setor 
Remetido ao Setor de Cópias 22/06 

 22/06/2011 Despacho Proferido 
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos- CPTM e América Latina Logística Malha Paulista S.A.- 
ALL, pleiteando, em suma, que as requeridas cumpram o seu dever de garantir plena segurança nas 
passagens de nível existentes na malha ferroviária que passa pelo perímetro urbano de Itapevi, 
mediante a satisfação de várias medidas que visam garantir a integridade física, segurança e a vida 
dos usuários do serviço de transporte e daqueles que circulam pelo local. Estabelecidas tais 
premissas, passo a analisar o mérito do pedido liminar. 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 clandestinas, fls. 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 fls. 100/102, que noticiam a existência de acidentes, sendo tais fatos notórios nesta urbe. 
Neste diapasão, a urgência da medida liminar esta 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 requerida pelo Ministério Público a fls. 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. Citem-se as requeridas com as advertências de praxe 
acerca dos efeitos da revelia. Int. Ciência ao MP. 

 21/06/2011 Aguardando Digitação - Urgente 

 20/06/2011 Conclusos para Despacho - Urgente 

 17/06/2011 Despacho Proferido 
Vistos. Baixo os autos sem manifestação em virtude do término de minha designação. Int. Itapevi, 
17 de junho de 2011. Claudio Campos da Silva Juiz Substituto 

 17/06/2011 Recebimento de Carga sob nº 6384351 

 17/06/2011 Carga Outro sob nº 6384351 

SÚMULA(S) DA(S) SENTENÇA(S) DO PROCESSO [Topo]

 (Nenhuma Súmula cadastrada.) 
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