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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ____ ª VARA CÍVEL 

DE ITAPEVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da 

Promotora de Justiça abaixo assinada, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA consistente em ação de obrigação de 

fazer, com pedido de tutela antecipada, contra Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos – CPTM1 e ALL – America Latina Logistica Malha Paulista 

S.A.2, com fundamento no art. 127; art. 129, II e III, ambos da Constituição Federal; na 

Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.437/85), em especial no art. 3º e 5º, II, pelas razões 

de fato e de direito a seguir expostos e constantes no inquérito civil nº 01/09, que 

acompanha esta inicial. 

                                                        
1 Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, com sede na Rua Boa Vista, nº 185, 9º andar, Centro, São 
Paulo/SP, inscrita no CNPJ-MF nº 71.832.679/0001-23. 
2 ALL – America Latina Logistica Malha Paulista S.A, com sede Na Rodovia Anhanguera, KM 24, SL2, São 
Paulo-SP, inscrita no CNPJ-MF nº 02.502.844/0001-66. 
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I – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

NECESSIDADE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

Nos termos do art. 127 da Constituição Federal, ao Ministério 

Público, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbe a 

defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Entre suas funções, conforme preconiza o art. 129 da mesma 

Carta Magna, está o dever de zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na 

Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, cabendo-lhe 

promover a ação civil pública, para a proteção dos interesses difusos e coletivos. 

É o que ocorre no presente caso. 

As requeridas, por suas omissões na responsabilidade de fazer 

funcionar adequada e eficazmente equipamentos de segurança nas passagens de nível 

existentes em Itapevi, têm ferido direitos difusos e coletivos, especialmente o direito à 

vida, nele englobado a integridade física e a saúde, e a segurança, não apenas dos 

usuários do sistema de transporte ferroviário, como também todas as pessoas transitam 

pelo local.  

Daí a necessidade e a legitimidade da propositura da presente 

demanda, até porque, não foi possível alcançar a reparação destes direitos ferido 

por meio consensual, qual seja, o termo de ajustamento de conduta – TAC. A 

CPTM disse não poder assinar acordo extrajudicial por entraves legislativos (fls. 115-A). 

Já ALL não reconheceu responsabilidade, aduzindo que, contratualmente, tem apenas 

direito de passagem pela malha ferroviária em questão (fls. 145 – item “b”). 

Anote-se que a ação civil pública, regulamentada pela Lei nº 

7.437/85, reafirma a legitimidade do Ministério Público e aponta a possibilidade de 

buscar em Juízo, por meio dela, o cumprimento de obrigação de fazer – art. 3º. 
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II – DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CPTM E DA ALL MALHA PAULISTA 

O serviço de transporte ferroviário é de exploração de 

competência da União, que pode fazer por si, ou por autorização, concessão ou 

permissão, como ocorre. 

Pela Lei nº 3.115/57, ficou autorizada a constituição da empresa 

Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, à qual foram incorporadas as estradas de ferro. 

Posteriormente, pelo Decreto nº 74.242/74, foi criada, na condição de subsidiária da 

RFFSA, a Empresa de Engenharia Ferroviária S.A. – Engefer. Esta, por sua vez, teve a 

denominação alterada para Companhia Paulista de Tens Urbanos – CBTU, nos termos 

do Decreto nº 89.396/84.  

Após a descentralização na prestação dos serviços, a CBTU foi 

cindida, por autorização legislativa – Lei nº 8.693/93 –, sendo que a CPTM, criada pela 

Lei Estadual nº 7.861/92, a sucedeu no Estado, para o transporte ferroviário coletivo 

de passageiros urbano e suburbano. 

Na prestação do serviço de transporte ferroviário coletivo de 

passageiros, a CPTM faz uso da malha ferroviária e das Estações Ferroviárias de 

Itapevi, tendo, portanto, responsabilidade por oferecer o serviço com segurança, 

protegendo não apenas os usuários do sistema como também todas as pessoas que 

trafegam pelo local – entorno da linha férrea e passagem de nível. 

Mas o transporte de carga neste trecho do município não é 

exercido pela CPTM, mas sim pela ALL Malha Paulista, por meio de concessão (fls. 

147/170).  

Portanto, a responsabilidade por oferecer segurança nas 

passagens de nível em Itapevi é solidária entre CPTM e ALL Malha Paulista, 

únicas prestadoras de serviço de transporte ferroviário do sistema no trecho. 



4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPEVI 

 

Rua Bélgica, 405 - Jardim Santa Rita - CEP. 06690-280 
Telefone: (11) 4141-4000 – Correio eletrônico: 4pjitapevi@mp.sp.gov.br 

4 

 

III – DA EXCEPCIONALIDADE DA PASSAGEM DE NÍVEL 

É evidente que a passagem de nível é excepcional, não apenas 

com relação às vias já existentes, como também no que se refere às vias a serem criadas, 

tudo a fim de garantir a devida segurança. Este preceito já era expressamente lançado 

no já revogado Decreto nº 2.089/63, que determinava, em seu art. 12, que “as estradas de 

ferro não poderão impedir a travessia de suas linhas por vias públicas, anterior ou posteriormente 

estabelecidas, sendo que o cruzamento com vias públicas ou outras ferrovias far-se-á em passagem 

inferior ou superior, com dimensões e características adequadas às necessidades da circulação”, de 

modo que apenas “excepcionalmente se admitirá cruzamento em nível mediante prévia autorização 

do DNEF e adoção de medidas que garantirão as previstas pelas normas expedidas ou recomendadas 

pelo DNEF.” 

Atualmente, norma de semelhante teor está no art. 10 do 

Regulamento dos Transportes Ferroviários, aprovado pelo Decreto nº 1.832/96: 

“Art. 10. A Administração Ferroviária não poderá impedir a travessia de suas linhas por 

outras vias, anterior ou posteriormente estabelecidas, devendo os pontos de cruzamento ser 

fixados pela Administração Ferroviária, tendo em vista a segurança do tráfego e observadas 

as normas e a legislação vigentes. 

§ 1º A travessia far-se-á preferencialmente em níveis diferentes, devendo 
as passagens de nível existentes ser gradativamente eliminadas.” (sem 
grifos no original) 

É evidente que o cruzamento de linha férrea com a via pública 

deve ser excepcional, evitando justamente gerar a situação de risco de atropelamentos 

ou colisões entre a composição e veículos. Quando existir deverá impreterivelmente 

adotar todos os meios de proteção passiva e ativa necessários para tentar aniquilar estes 

riscos. 
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IV – DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS À VIDA E À SEGURANÇA 

 

Passagem em nível e faixa de domínio 

Os direitos à vida e à segurança são constitucionalmente 

consagrado no art. 5º, caput, da Carta Magna, cabendo a todas as pessoas, físicas e 

jurídicas, não ofender tais direitos alheios por suas condutas. 

Utilizar a linha férrea instalada no local para o transporte 

ferroviário de passageiros ou de carga gera a responsabilidade de instalar no local os 

equipamentos de proteção adequados, ativos e passivos, na passagem de nível e em 

todo o entorno da linha férrea.  

Isto, no entanto, não é efetivado pelas requeridas, quem com 

tais condutas omissivas infringem os direitos à vida e à segurança. 

A prova desta violação praticada pelas requeridas advém do 

número de acidentes, inclusive com mortes que ocorreram, conforme informes da 

mídia e da constatação no local. 

Apenas no bojo do inquérito civil pode se verificar a ocorrência 

de três acidentes graves, todos na mesma Estação de Engenheiro Cardoso. Isto, 

aliado aos demais elementos de convicção colacionados nos autos, evidencia a 

exposição de risco efetivo à incolumidade física dos cidadãos que por ali passam e 

revelam a imperiosa necessidade de adoção de medidas urgentes para que as 

irregularidades ali constatadas cessem.  

AO TODO SÃO TRÊS PASSAGENS EM NÍVEL 

EXISTENTES DA CIDADE: ESTAÇÃO ENGENHEIRO CARDOSO, 

ESTAÇÃO SANTA RITA E ESTAÇÃO AMADOR BUENO. 
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Passagem de Nível Estação Engenheiro Cardoso 

A Estação Engenheiro Cardoso localiza-se exatamente entre a 

Rua Oswaldo Francisco e a Rua André Cavanha, Vila Dr. Cardoso, sendo que a 

passagem em nível próximo a ela dá-se com a Rua Rosangela Mariana Limas e sua 

continuação, Rua Nelson Ferreira da Costa (PN – Km 33 + 600m). 

 

 
Vista aérea (site Google Maps) – em destaque a estação e a passagem em nível 
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Vista para a Rua Rosângela Mariana Limas 

 
 

 
Vista da Rua Rosângela Mariana Limas 
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Segundo relatório de inspeção técnica realizada pela ANTT 

– Agência Nacional de Transportes Terrestres, foram observadas as seguintes 

irregularidades: 

� Comprimento das cancelas é insuficiente para o bloqueio total de cada faixa de tráfego; 

� Luzes do sinal sonoro estão queimadas; 

� Sinal sonoro de baixa intensidade; 

� Pintura desgastada e de pouca visibilidade; 

� Sinalização auxiliar de placas da via permanente para o condutor ferroviário é deficiente, 

sendo constituído apenas de placa “apite”, desrespeitando a Norma RFFSA NE 4 – 701 – 

Sinalização Ferroviária Auxiliar/Placas; 

� Pavimento rodoviário muito deteriorado; 

� Pavimento do passeio de pedestres (calçadas) nas laterais da PN está em péssimo estado; 

� Não existe iluminação específica na área da PN, dificultando a visibilidade dos dispositivos de 

segurança. 

Somente neste ponto já se tem notícia de três grandes acidentes 

envolvendo veículos, em 31/01/08 (fls. 107), em 10/09/10 (fls. 107) e em 14/11/10 

(fls. 108). 

 

Passagem de Nível Jardim Santa Rita 

Próximo à Estação Santa Rita, existe passagem em nível oficial 

em uma travessa da Rua Leda Pantalena para a Rodovia Renê Benedito da Silva, no 

bairro Jardim Santa Rita. O local também é conhecido como antigo Ceval/Seara. 

Segundo relatório de inspeção técnica realizada pela ANTT 

– Agência Nacional de Transportes Terrestres, foram observadas as seguintes 

irregularidades: 
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� Comprimento das cancelas é insuficiente para o bloqueio total de cada faixa de tráfego e há 

desregulagem do temporizado do acionamentor; 

� Sinal sonoro de baixa intensidade; 

� Pintura desgastada e de pouca visibilidade; 

� Sinalização auxiliar de placas da via permanente para o condutor ferroviário é deficiente, 

sendo constituído apenas de placa “apite”, desrespeitando a Norma RFFSA NE 4 – 701 – 

Sinalização Ferroviária Auxiliar/Placas; 

� Pavimento rodoviário muito deteriorado; 

� Não há delimitação de passeio de pedestres (calçadas) nas laterais da PN e a pavimentação 

está em péssimo estado; 

� Não existe iluminação específica na área da PN, dificultando a visibilidade dos dispositivos de 

segurança  

Veja a localização exata da PN em questão: 

 
Vista aérea – em destaque a passagem em nível 
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Além disto, foram criadas passagens em nível clandestinas nas 

extremidades da Av. Leda Pantalena, aproveitando-se da ausência indevida de muro de 

contenção e diante da ausência de passarela.  

 
Vista aérea Rua Leda Pantalena esquina com Rua Francisco da Rosa – em destaque às PNs clandestinas 

 

 
 Vista aérea – em destaque as PNs clandestinas próximo à antiga estação Santa Rita 
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Passagem em nível – Estação Amador Bueno 

Nas proximidades da estação Amador Bueno existem três 

passagens em nível. Um cruzamento com a Rua José Venâncio e dois com a Estrada do 

Prado. 

 
Vista aérea – em destaque as passagem em nível 

Sob o argumento de que no local não há grande fluxo de tráfego 

ferroviário, simplesmente NÃO EXISTE NENHUM DISPOSITIVO DE 

SEGURANÇA, conforme reconhecem a CPTM (fls. 106 – item “d” – menciona que 

só há itens de segurança nas PNs de Engenheiro Cardoso e antigo Ceval/Seara) e a 

Prefeitura (fls. 66v, 3º parágrafo). 
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V – DAS NORMAS APLICÁVEIS 

Aplica-se ao caso Regulamento dos Transportes Ferroviários, 

aprovado pelo Decreto nº 1.832/96. Destacam-se os seguintes dispositivos (sem grifos 

no original): 

“Art. 12. A Administração Ferroviária3 deverá implantar dispositivos de proteção e 

segurança ao longo de suas faixas de domínio” 

 

“Art. 35. As estações, seus acessos, plataformas e os trens serão providos de espaço e 

instalações compatíveis com a demanda que receberem, de forma a atender aos padrões de 

conforto, higiene e segurança dos usuários, observadas as normas vigentes.” 

 

“Art. 54. A Administração Ferroviária adotará as medidas de natureza técnica, 

administrativa, de segurança e educativa destinadas a: 

(...) 

III – garantir a integridade dos passageiros e dos bens que lhe forem confiados; 

IV – prevenir acidentes; 

VI – garantir o cumprimento dos direitos e deveres do usuário.” 

 

“Art. 55. Compete à Administração Ferroviária exercer a vigilância em suas dependências 

e, em ação harmônica, quando necessário, com a das autoridades policiais competentes.” 

Também é aplicável a Norma Brasileira ABNT NBR 12180, 

que, no seu item 7 determina (sem grifos no original): 

“7. Cancela. 
7.1. A cancela do equipamento de proteção, quando existir, deve ser do tipo basculante, 

destinando-se a impedir o transito na via pública, unicamente na mão de direção. 

(...) 

7.3. A cancela deve atingir a posição horizontal antes da chegada de qualquer 
trem sobre a PN e permanecer nessa posição até que a cauda do trem a 
tenha desimpedido” 

                                                        
3 Art. 1º, parágrafo único, b: “Administração Ferroviária: a empresa privada, o órgão ou entidade pública competente, 
que já existam ou venham a ser criados, para construção, operação ou exploração comercial de ferrovias” 
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No que se refere à ALL Malha Paulista, além do Regulamento 

dos Transportes Ferroviários, aplica-se a Lei nº 8997/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Deste diploma legal, cumpre 

destacar os seguintes dispositivos (sem grifos no original): 

“Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no 

respectivo contrato. 

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.” 

 

“Art. 31. Incumbe à concessionária: 

I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no 

contrato;” 

Ainda em relação à ALL Malha Paulista, vale destacar as 

cláusulas seguintes, do contrato de concessão (sem grifos no original – fls. 151 e 

154/156): 

“Cláusula Quinta – Da Qualidade do Serviço 

(...) 

5.2 – Da segurança do serviço 

A concessionária obedecerá às normas de segurança vigentes para a prestação do serviço objeto 

da concessão e para a operação e a manutenção dos ativos a ela vinculados.” 

 

“Clausula nona – das obrigações das partes 

São Obrigações das partes: 

9.1. Das Obrigações da Concessionária. 

(...) 

VIII) Prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, sem qualquer tipo de 

discriminação e sem incorrer em abuso de poder econômico, atendendo às condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade das tarifas. 

IX) Cumprir e fazer cumprir as normas aplicáveis à ferrovia” 

XXIII) manter as condições de segurança operacional da ferrovia de acordo com as normas 

em vigor” 
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VI – DAS MELHORIAS NECESSÁRIAS 

São necessárias melhorias em três pontos:  

a) Na PN da Estação Engenheiro Cardoso (Rua Rosangela Mariana Limas e sua 

continuação, Rua Nelson Ferreira da Costa); 

b) Na PN próximo à Estação Santa Rita (travessa da Rua Leda Pantalena para a 

Rodovia Renê Benedito da Silva, no bairro Jardim Santa Rita); 

c) Nas três PNs das proximidades da estação Amador Bueno (uma no cruzamento 

com a Rua José Venâncio e duas com a Estrada do Prado); e 

d) No entorno da faixa de domínio da linha férrea (especialmente onde foram 

criadas passagens em nível clandestinas, v.g., nas extremidades da Av. Leda 

Pantalena) – deve haver muro de contenção em todo o entorno. 

A própria ANTT, ao detectar as falhas existentes aponta quais 

são as soluções necessárias para o caso, quanto às passagens em nível, que desrespeitam 

as normas em vigor que regulam a matéria4. 

� Instalar cancelas com comprimento suficiente para o bloqueio total de cada faixa de tráfego; 

� Instalar e regular temporizador de acionamento da cancela; 

� Instalar luzes de advertência; 

� Instalar sinal sonoro de intensidade adequada, de modo a ser ouvida pelos que estão próximos; 

� Efetuar pintura dos sinais de modo a serem visíveis; 

� Instalar sinalização auxiliar de placas da via permanente para o condutor ferroviário de 

acordo com a Norma RFFSA NE 4 – 701 – Sinalização Ferroviária Auxiliar/Placas; 

� Proceder aos reparos necessários no pavimento rodoviário, facilitando a fluidez do trânsito de 

veículos; 

� Proceder aos reparos necessários no pavimento do passeio de pedestres (calçadas) nas laterais da 

PN, facilitando a fluidez do trânsito de pedestres; 

� Instalar iluminação específica na área da PN, facilitando a visibilidade dos dispositivos de 

segurança. 

                                                        
4 RFFSA N-DSE.016 – Passagem de Nível – Terminologia e Classificação; RFFSA N-DSE.017 – Passagem de 
Nível – Concessão, Projeto e Manutenção; RFFSA N-DSE.018 – Passagem de Nível – Inspeção; RFFSA NE 4-
701 – Sinalização Ferroviária Auxiliar de Placas; RFFSA NE 4-702 – Proteção de Passagem de Nível; ABNT NB 
114 (NBR 15680) – Via Férrea – Travessia Rodoviária – Passagem de Nível Pública; CNT – DENATRAN – 
Manual de cruzamentos rodo ferroviários (1979), entre outras. 
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VII – DO PEDIDO 

Diante de todo o exposto, requeiro: 

1. Concessão de antecipação de tutela, sem necessidade de oitiva das partes 

contrárias, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, porquanto há prova 

inequívoca, verossimilhança da alegação (parecer da ANTT) e fundado receio de 

dano irreparável, qual seja, a morte ou ofensa à integridade física de outras pessoas, 

para o fim de determinar que as requeridas, solidariamente: 

a) Estabeleçam as medidas necessárias para garantir a segurança nas passagens em 

nível em que já existem alguns dispositivos instalados (PN da Estação 

Engenheiro Cardoso – Rua Rosangela Mariana Limas e sua continuação, Rua 

Nelson Ferreira da Costa; e PN próximo à Estação Santa Rita – travessa da Rua 

Leda Pantalena para a Rodovia Renê Benedito da Silva), reparando-os e 

complementando-os nos termos do relatório de inspeção técnica eventual da 

ANTT de fls. 81/99, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, sob pena de 

multa diária proporcional ao perigo de dano a que estão expostas as pessoas e 

ao patrimônio da empresa; 

b)  Estabeleçam as medidas necessárias para garantir a segurança nas três passagens 

em nível das proximidades da estação Amador Bueno – uma no cruzamento 

com a Rua José Venâncio e duas com a Estrada do Prado, adequando-as às 

normas aplicáveis à matéria, nos termos do relatório de inspeção técnica 

eventual da ANTT de fls. 81/99, em prazo não superior a 120 (cento e vinte) 

dias, sob pena de multa diária proporcional ao perigo de dano a que estão 

expostas as pessoas e ao patrimônio da empresa;  

c) Realizem a construção de muro de contenção pelo menos nos trechos de um 

quilômetro de onde hoje existem passagens em nível clandestinas 

(especialmente nas extremidades da Av. Leda Pantalena), impedindo a passagem 

em quinhentos metros para cada lado, nos termos do relatório de inspeção 

técnica eventual da ANTT de fls. 81/99; 
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d) Instalem passarelas onde hoje existem passagens em nível clandestinas 

(especialmente nas extremidades da Av. Leda Pantalena), nos termos do 

relatório de inspeção técnica eventual da ANTT de fls. 81/99; 

2. A citação das requeridas; 

3. A produção de provas em todos os meios em direito admitidos, especialmente a 

juntada de novos documentos, realização de perícias e oitiva de testemunhas; 

4. Ao final, seja dada procedência ao presente pedido, para condenar solidariamente as 

requeridas a: 

a) Estabelecer as medidas necessárias para garantir a segurança em todas as  

passagens nível existentes em Itapevi (PN da Estação Engenheiro Cardoso – 

Rua Rosangela Mariana Limas e sua continuação, Rua Nelson Ferreira da Costa; 

PN próximo à Estação Santa Rita – travessa da Rua Leda Pantalena para a 

Rodovia Renê Benedito da Silva; e 3 PNs das proximidades da estação Amador 

Bueno – uma no cruzamento com a Rua José Venâncio e duas com a Estrada 

do Prado), adequando-as às normas aplicáveis à matéria;  

b) Proceder a construção de muro de contenção em todo o entorno da linha 

férrea, instalando passarelas onde hoje existem passagens em nível clandestinas 

(especialmente nas extremidades da Av. Leda Pantalena). 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 258, 2ª 

parte, do Código de Processo Civil. 

Itapevi, 1º de junho de 2011. 

 

SANDRA REIMBERG 
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