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Processo Nº 271.01.2011.009466-1 

Cartório/Vara 2ª. Vara Cível 

Competência Cível 

Nº de Ordem/Controle 6342/2011 

Grupo Fazenda Pública Municipal 

Ação Ação Civil Pública 

Tipo de Distribuição Livre 

Distribuído em 26/09/2011 às 15h 16m 56s 

Moeda Real

Valor da Causa 1.000,00

Qtde. Autor(s) 1

Qtde. Réu(s) 1

PARTE(S) DO PROCESSO [Topo]

 

 Requerente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO 

 Requerido MUNICIPIO DE ITAPEVI  
Advogado: 272933/SP   LIDIA CONCEIÇÃO DE PAULA 

ANDAMENTO(S) DO PROCESSO [Topo]

 
(Existem 12 andamentos cadastrados.)  
(Serão exibidos os últimos 10.) 
(Para a lista completa, clique aqui.) 

 11/11/2011 Aguardando Prazo 7 

 11/11/2011 Recebimento de Carga sob nº 7001767 

 24/10/2011 Carga ao Advogado sob nº 7001767 

 18/10/2011 Aguardando Devolução de Mandado 

 14/10/2011 Aguardando Digitação - Urgente 
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 11/10/2011 Aguardando Publicação 14/10/2011 

 11/10/2011 Despacho Proferido 
CONCLUSÃO Aos 29 de setembro de 2011, faço os presentes autos conclusos ao M.M. Juiz da 2ª Vara 
Cível desta Comarca, Dr. Rodrigo Ramos. Eu, , digitei. Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO move ação civil pública contra MUNICIPIO DE ITAPEVI. A liminar deve ser deferida. Há 
verossimilhança no alegado na petição inicial, porque corroborado nos documentos apresentados. O 
art. 4º, “caput” e parágrafo único, da Lei Municipal n. 1.557/02 prevê que as vias, logradouros 
públicos já existentes deverão ser adaptados a fim de promover a mais ampla acessibilidade às 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e que as referidas adaptações deverão 
obedecer e observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A Municipalidade, contudo, ao promover as 
adaptações na “rotatória da COHAB”, não atendeu a diversas especificações previstas pela ABNT, 
conforme bem descrito no parecer técnico do CAEX do MPSP de fls. 114/134. Logo, presente a 
verossimilhança das alegações no sentido de necessidade de realização de novas obras no referido 
local. O receio de dano irreparável está presente, pois as obras executadas não vêm garantindo 
autonomia e segurança às pessoas em cadeira de rodas e, conforme atesta o parecer técnico, 
transmitem uma falsa impressão de acessibilidade, a qual pode causar acidentes a todos os 
transeuntes no local. Desse modo, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL para 
determinar que o réu proceda à adaptação da “Rotatória COHAB”, nos termos do parecer técnico de fls. 
114/134, em especial para: 1) adequar piso dos passeios ao disposto no item 6.1.1 da NBR 9050; 2) 
adequar calçadas de modo a não apresentar inclinação transversal superior a 3%, conforme dispõe o 
item 6.10.1 da NBR 9050; 3) garantir faixa livre desobstruída de obstáculos de no mínimo 1,20m de 
largura nos passeios públicos em conformidade com os item 6.10,4, 6.10.5 e 6.10.6 da NBR 9050; 4) 
adequar os rebaixamentos de calçadas às disposições dos itens 6.10.11 e 6.10,12; 5) instalar piso tátil 
de alerta nos rebaixamentos, conforme item 5.14.3 na NBR 9050; 6) executar manutenção das faixas 
de travessia e demarcar novas faixas nos locais onde houver demanda de travessia, de acordo com os 
itens 6.10.9 e 6.10.10 da NBR 9050; 7) instalar semáforos conforme item 9.9 da NBR 9050, equipando-
os com recursos sonoros; 8) instalar piso tátil de alerta junto a obstáculos suspensos como telefones 
públicos, caixas de correios e lixeiras, conforme item 5.14.1 da NBR 9050; 9) adequar abrigos de 
embarque e desembarque coletivo aos parâmetros do item 9.8 da NBR 9050 e instalar piso tátil 
conforme dispõe o item 5.14.3 da referida norma. Fixo o prazo de 30 dias para início das obras e de 
120 dias para conclusão (contados da data da intimação), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 
(mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil de reais), os quais poderão ser cobrados do agente 
público responsável (Prefeito Municipal), em caso de verificação de negligência no cumprimento das 
presentes determinações. Cite-se e se intime-se. Int. Itapevi, 11 de outubro de 2011. RODRIGO 
RAMOS Juiz de Direito 

 11/10/2011 Recebimento de Carga sob nº 6864582 

 26/09/2011 Carga Outro sob nº 6864582 

 26/09/2011 Recebimento de Carga sob nº 6863413 

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

 (Nenhuma Súmula cadastrada.) 

 

As informações contidas no Portal do TJ/SP não têm efeito legal. A contagem dos prazos somente é válida a partir da publicação no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo - Poder Judiciário - Tribunal de Justiça. 
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