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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEVI  

 

 

 

 

Urgente  

Pedido de tutela antecipada 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, por sua 4ª Promotora de Justiça de Itapevi, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal; 

art. 25, inc. IV, a, da Lei nº 8.625/93; art. 103, VIII da Lei Complementar Estadual 

nº 734/93; art. 1º e seguintes da Lei nº 7.347/85, propor a presente AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA, para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de antecipação 

de tutela, em face do MUNICIPIO DE ITAPEVI, pessoa jurídica de Direito 

Público interno, representada por sua Prefeita, que poderá ser localizada no Paço 

Municipal, pelos fatos e motivos a seguir expostos. 
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1. DOS FATOS 

Chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio de 

notícia formulada pela ADI – Associação de Deficientes de Itapevi, que a via 

pública denominada “Rotatória da Cohab”, localizada nesta cidade, não possui 

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 

motivo pelo qual foi instaurado inquérito civil nº 25/07 para a apuração dos fatos. 

Inicialmente, foi realizada reunião em que a Prefeitura 

comprometeu-se a fazer estudo de tráfego para atender às necessidades das pessoas 

portadoras de deficiência no local (fls. 34/35). 

 A municipalidade encaminhou projetos de melhorias para o 

local (fls. 49/53 e 56/49) e efetivamente realizou suposta readequação da rotatória e 

de seu entorno, juntando relatório fotográfico (fls. 70/81). 

Foi requisitada perícia ao CAEX, a fim de verificar se as 

obras realizadas eram suficientes para resolver a questão. 

Elaborado parecer pelo assistente técnico do Ministério 

Público sobre as condições de acessibilidade do projeto executado, após visita ao 

local, foi constatado que há uma série de irregularidades. 

A conclusão técnica, datada de em 11/05/11, foi a seguinte 

(sem grifos no original) (fls. 97/117): 

“A partir de constatações em vistoria, pode-se inferir que a despeito das obras realizadas, a 
rotatória da COHAB não está em conformidade com os parâmetros 
estabelecidos da NBR 9050:2004. 

Todos os rebaixamentos de calçada apresentam desconformidade com 
relação aos requisitos da citada norma. Faz-se mister consignar que rebaixamentos 
executadas de encontro às especificações da NBR 9050 não garantem autonomia e segurança às 
pessoas em cadeira de rodas, transmitindo uma falsa impressão de acessibilidade e podem inclusive 
causar acidentes a todos os transeuntes. 



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 

3 

Contrariamente ao senso comum, a NBR 9050:2004 não trata tão somente das garantias às 
pessoas com deficiência, porquanto tem como objetivo “proporcionar à maior quantidade possível de 
pessoas, independente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, a utilização de 
maneira autônoma e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e 
elementos”, por meio do desenho universal. 

Face ao exposto, para garantir acessibilidade na rotatória, deve-se: 

• Adequar o piso dos passeios ao disposto no item 6.1.1 da NBR 9050; 

• Adequar calçadas de modo a não apresentar inclinação transversal superior a 3% conforme 
dispõe o item 6.10.1 da NBR 9050; 

• Garantir faixa livre desobstruída e isenta de obstáculos de no mínimo 1,20 m de largura nos 
passeios públicos em conformidade com os itens 6.10.4, 6.10.5 e 6.10.6 da NBR 9050; 

• Adequação dos rebaixamentos de calçadas às disposições dos itens 6.10.11 e 6.10.12; 
Instalação piso tátil de alerta nos rebaixamentos conforme item 5.14.3 da NBR 9050; 
Ressalte-se que nos passeios estreitos em que não há espaço para preservar faixa livre de no 
mínimo 0,80 m, todo o passeio deve ser rebaixado, garantindo inclinação de 2% para evitar o 
acúmulo de água, e rampas laterais; Acesso de veículo não pode ser considerado rebaixamento de 
calçada acessível; 

• Executar manutenção das faixas de travessia existentes 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; 

• Instalar semáforos conforme item 9.9 da NBR 9050, equipando-os com recursos sonoros; 

• 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; 

• Adequar abrigos de embarque e desembarque de transporte coletivo aos parâmetros do item 9.8 
da NBR 9050; Instalar piso tátil conforme dispõe o item 5.14.3 da norma.” 

A situação em que se encontra a rotatória da Cohab mostrou-

se extremamente preocupante, principalmente porque se constatou que as obras 

realizadas, além de não servirem à acessibilidade dos portadores de 

deficiência, também transmitem uma falsa impressão de regularidade, o que 

pode vir a causar acidentes a todos os transeuntes. 
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Diante disso, por meio do ofício nº 574/1, foi expedida 

recomendação pela Promotoria de Justiça à Prefeitura de Itapevi, com fundamento 

no art. 23, § 3º, I, e 94 a 98 do Ato (N) nº 484-CPJ, de 05 de outubro de 2006, e no 

art. 113, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993 

(Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), a fim de que se realizassem as obras 

descritas no parecer técnico, no prazo de 30 dias, sob pena de tomada das medidas 

judiciais cabíveis.  

A Prefeitura recebeu o documento em 19/05/11, sendo que 

até o momento não acatou a recomendação, muito menos se predispôs a 

assinar termo de ajustamento de conduta. Frise-se que na recomendação 

constou expressamente esta possibilidade: 

“Caso haja interesse em executar as obras de regularização, mas 

necessite de mais tempo, a senhora Prefeita ou quem ela delegar deverá comparecer nesta 

Promotoria, no mesmo prazo de 30 dias, para assinatura de TAC – Termo de Ajustamento de 

Conduta.” (fls. 135/136). 

Foram formulados repetidos pedidos de prazo, mas sem 

justificativas, até que o último foi indeferido (fls. 125, 128 e 131/132). Deste 

indeferimento a Prefeitura tomou ciência, sendo avisada de que o Ministério Público 

ajuizaria ação civil pública (fls. 132 e 134). Nem assim o Município procurou a 

solução amigável da questão. 

Em face do exposto, como a situação retratada afronta ao 

estabelecido na lei quanto ao direito à acessibilidade das pessoas com deficiência, e 

diante da postura omissiva assumida pelo Município, resta somente a 

possibilidade de se buscar no Poder Judiciário, através da propositura da 

presente ação judicial, a efetivação do direito estabelecido. 
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2. DO DIREITO 

 

2.1. Da Legitimidade Ativa do Ministério Público 

Conforme disposto nos art. 129, inciso III, da Constituição 

Federal, incumbe ao Ministério Público “promover o inquérito civil e a ação civil pública 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos”. 

A Lei nº 7.347/85, por sua vez, em seu art. 1º, inciso IV, 

instituiu caber a ação civil pública a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

De forma específica, a Lei nº 7853 de 24 de outubro de 1989, 

que dispõe sobre a integração do apoio às pessoas portadoras de deficiência, 

estabeleceu taxativamente: 

“Art. 3º - As ações civis públicas destinadas à proteção de 
interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de 
deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela 
União, Estados, Municípios e Distrito Federal, por associação constituída há mais de 
ano, nos termos da lei civil, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de 
economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção das 
pessoas portadoras de deficiência.” (sem grifos no original)  

Logo indubitável a competência do Ministério Público para, 

no âmbito de sua atuação funcional, promover a competente ação judicial para a 

defesa dos direitos das pessoas com deficiência.  
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2.2. Da Legitimidade Passiva do Município De Itapevi 

A Constituição Federal, em seu art 23, II, declara que: 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
(...) 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência;” (sem grifos no original) 

A Lei nº. 7.853/89 que dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiência, sua integração social e institui a tutela jurisdicional de seus 

interesses coletivos ou difusos, por sua vez, atribui ao Poder Público a 

responsabilidade de garantir a estas pessoas o pleno exercício de seus direitos 

básicos, especialmente na área da acessibilidade. Veja: 

“Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos 
básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes 
da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 
Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e 
entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no 
âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, 
tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as 
seguintes medidas: 
(...) 
V - na área das edificações: 
a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a 
funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou 
removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam 
o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.” 
(sem grifos no original) 
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Nessa mesma linha de raciocínio, a Lei Municipal nº 1577 de 

2002, de Itapevi, que dispõe sobre condições que facilitem o acesso e permanência 

dos portadores de deficiência física nos locais que especifica, estabelece que: 

“Art. 9º - O Poder Executivo Municipal promoverá a supressão de barreiras 
urbanísticas, arquitetônicas, de transporte e de comunicação, mediante normas técnicas 
estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.” (sem 
grifos no original) 

Ademais, saliente-se que a competência para figurar no pólo 

passivo de qualquer ação judicial é do Município e não da Prefeitura, em razão de 

não ser esta pessoa jurídica de direito interno, mas apenas órgão da administração. 

(Vide TJSP, Processo: 949814620088260000, data de julgamento: 23/11/2010;  Relator: 

José Luiz Germano). 

 Diante de toda a fundamentação acima exposta, não há 

dúvidas acerca da legitimidade do Município para integrar o pólo passivo da 

presente, haja vista ser seu dever legal promover a proteção das pessoas portadoras 

de necessidades especiais, sobretudo quando se trata da acessibilidade destas aos 

logradouros públicos. 

2.3. Da Obrigação de Fazer 

A Constituição Federal baniu todo modo de discriminação, aí 

se incluindo, evidentemente, aquela derivada de deficiência, conforme seu art. 3º: 

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 
(...) 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.” (sem grifos no original) 
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O art. 5º, caput, da Constituição Federal, por sua vez,  

estabelece que: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:” (sem grifos no original) 

Portanto, em obediência à Carta Magna, inevitável que se 

trate todos com isonomia, buscando impedir qualquer forma de discriminação das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, propiciando-lhes 

desenvolvimento digno e autônomo. 

Foi exatamente para garantir este direito à igualdade que o 

legislador estabeleceu no art. 227, § 2º,  da Constituição Federal que: 

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 
§ 2º A lei disporá sobre as normas de construção dos logradouros e 
dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte 
coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras 
de deficiência.” (sem grifos no original) 

O artigo 244 da mesma Carta dispõe que: 

“A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de 
uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes 
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme o disposto no art. 227, parágrafo 2º.” (sem 
grifos no original) 
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Desta forma, visando à existência de uma sociedade inclusiva, 

bem como alcançar a verdadeira igualdade estabelecida na Constituição, a legislação 

infra-constitucional normatizou alguns direitos aos portadores de deficiência. 

A Lei n° 10.098/00, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida, assegura em seu artigo 3º que “o planejamento e a urbanização 

das vias públicas, dos parques e dos espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de 

forma a torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de beneficência ou com mobilidade 

reduzida.” 

Conforme se observa, a legislação nacional, em muito tem se 

preocupado com este segmento da sociedade, prevendo normas para a adaptação 

dos logradouros públicos às pessoas com deficiência. O problema é que tal 

legislação não está sendo cumprida, especialmente no Município de Itapevi.  

A “Rotatória da Cohab”, especificamente, uma das principais 

vias públicas da cidade, não possui qualquer adaptação que possibilite aos 

deficientes físicos ou aos portadores de mobilidade reduzida seu trânsito pelo local. 

Dessa forma, não só um tratamento discriminatório em 

relação a estas pessoas fica caracterizado, como também a violação ao seu direito de 

ir e vir e, porque não dizer, à sua própria dignidade. Conforme afirma Luiz Alberto 

David Araújo: 

“O portador de deficiência não quer ser objeto de tratamento diferenciado, não quer ser 
carregado sobre as catracas do Metrô, nem tampouco, até a zona eleitoral. Quer, 
apenas, se integrar socialmente, passando despercebido em seu quotidiano, o que não 
ocorre quando é carregado por dois vigilantes, por sobre a catraca do Metrô de São 
Paulo. (A proteção Constitucional das Pessoas Portadoras de Deficiência, Brasília, 
Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 
1994, p. 59)” 
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A pessoa com deficiência quer se locomover livremente pelo 

espaço comum, sem necessitar da ajuda de terceiros. Deseja circular pelas ruas da 

sua cidade sem depender da intervenção de ninguém, não sendo objeto de 

tratamento diferenciado e discriminatório. 

Segundo dispõe o art. 1º da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, assinada em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, 

aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186/08 e Decreto Presidencial nº 6.949/09: 

“Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas.” (sem grifos 
no original) 

Ou seja, uma vez rompidas as barreiras, a participação da 

pessoa portadora de deficiência é plena e efetiva. É o que se busca com esta 

demanda. 

Diante desta situação, várias ações já foram propostas para 

garantir a acessibilidade dos portadores de deficiência com decisão favorável e 

confirmação pelos Tribunais. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já 

decidiu que: 

“A Carta Magna de 1988, bem como toda a legislação regulamentadora da proteção 

ao deficiente físico, são claras e contundentes em fixar condições obrigatórias a serem 

desenvolvidas pelo Poder Público e pela sociedade para a integração dessas pessoas aos 

fenômenos vivenciados pela sociedade, pelo que há de se construírem espaços acessíveis a 

elas, eliminando barreiras físicas, naturais ou de comunicação, em qualquer ambiente, 

edifício ou mobiliário, especialmente nas Casas Legislativas.” (MS nº 9.613, São 

Paulo, 1ª c.cív., rel. Ministro José Delgado, j. 11.05.99) 

Por sua vez, posicionou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo: 
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“LEI - Norma constitucional - Aplicabilidade imediata - Emenda dispondo sobre a 
construção de acessos a deficientes físicos em edifícios e logradouros públicos - 
Estabelecimento de comando certo e definido e presença de todos os elementos 
necessários à sua aplicabilidade, e não simples enunciado de princípios e programas a 
serem desenvolvidos - Eficácia plena, independentemente de regulamentação anterior 
(RT 636/93).” 
 
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Obrigação de fazer – Remoção de barreiras 
arquitetônicas para acesso de deficientes físicos em estabelecimento oficial de ensino. 
Dever do Estado de garantir o acesso dos deficientes a edifícios, 
logradouros e a meios de transporte. Exegese dos artigos 227, § 2º da C.Federal e 
280 da Constituição Estadual, bem como do artigo 2, V, “a” da Lei Federal n. 
7.853/89. Embargos Rejeitados (LEX – 301/476).” (sem grifos no original) 

Por outro lado, ressalte-se que tais obras não podem ser 

realizadas ao bel-prazer da Administração, ou seja, de forma negligente, sem o 

respeito às regras técnicas da ABNT sobre o tema. 

Acerca disso, a própria Lei nº 1.557/2002 do Município de 

Itapevi estabelece que: 

“Art. 4º - Os prédios, vias, logradouros públicos ou espaços de uso público já 
existentes, deverão ser adaptados a fim de promover a mais ampla acessibilidade às 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  
Parágrafo único - As adaptações mencionadas no "caput" deste 
artigo, deverão obedecer e observar os parâmetros estabelecidos 
pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT.” (sem grifos no original) 

Temos, portanto, que não basta que o Município promova 

mera aparente adequação das vias públicas ao acesso dos portadores de necessidades 

especiais. É inquestionável que estas obras sejam realizadas de acordo com os 

ditames da ABNT. 
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Registre-se, ainda, que não é o caso de discricionariedade da 

administração, uma vez que se trata de atividade vinculada à lei. Em outras palavras, 

a adaptação dos logradouros públicos à acessibilidade dos deficientes está 

amplamente prevista pelo legislador, não cabendo ao Poder Público decidir de 

forma discricionária sobre o seu cumprimento, pois está subordinado aos ditames legais 

aplicáveis à espécie, bem como aos pronunciamentos judiciais que revelam o direito aplicável ao caso 

concreto (LEX 301/477).  

Diante do exposto, imprescindível o cumprimento do 

comando legal por parte do Poder Público Municipal, procedendo às obras 

necessárias para garantir a acessibilidade dos portadores de deficiência ou 

com mobilidade reduzida na “Rotatória da Cohab”, nos exatos termos do 

parecer técnico apresentado pelo CAEX e já descrito com detalhes no item 

“1. Dos Fatos”. 

3. DA TUTELA ANTECIPATÓRIA 

Dispõe o art. 273 do Código de Processo Civil: 

“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente, 
os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, 
se convença da verossimilhança da alegação e: 
I - haja fundado de receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 
II - fique caracterizado o abuso de direito ou de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório do réu.” 

No caso em debate a prova inequívoca se consubstancia com o 

laudo do perito do CAEX, juntado aos autos, que atesta a inexistência de 

acessibilidade aos portadores de necessidades especiais à “Rotatória da Cohab”, 

inclusive asseverando que esta, no estado em que se encontra, é capaz de causar 

acidentes a todos os transeuntes do local. 
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Tendo isto em vista, existente também o fundado de receio de 

dano irreparável, já que, s.m.j., não parece oportuno que se espere até o trânsito em 

julgado da sentença para que o Município seja obrigado a tomar providências, haja 

vista o risco eminente de ocorrência de acidentes no local. Veja o mais gravoso: não 

se trata simplesmente de local sem acessibilidade, mas com falsa sensação de 

acessibilidade, propiciando o acontecimento de acidentes. 

 Não obstante isso, é certo que enquanto a adaptação da 

“Rotatória da Cohab” não for concluída, a dignidade dos os portadores de 

necessidades especiais é violada todos os dias, tendo em vista a impossibilidade de 

se deslocarem como as demais pessoas. Disto, certo é que a humilhação a que estão 

sendo submetidos os deficientes não é algo que possa ser “reparado” pela posterior 

obra de adaptação. 

Vislumbra-se, assim, a flagrante ilegalidade da conduta do 

Município de Itapevi, ante a inércia de promover a adaptação do logradouro público 

às pessoas com deficiência - mesmo porque, não se trata de discricionariedade do 

Estado, impondo-se a concessão da tutela antecipatória como forma de se evitar o 

exercício abusivo do poder de cercear o direito das pessoas com deficiência. 

Assim, a tutela ora pleiteada apresenta-se indispensável em 

razão da necessidade de garantir o direito de ir e vir dos deficientes e evitar que a 

dignidade dos mesmos continue sendo violada, além da iminente possibilidade de 

ocorrência de acidentes no local. 
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4. DO PEDIDO 

 

Diante do exposto, requer-se: 

a) A concessão da tutela antecipada para que o Município proceda à 

adaptação da “Rotatória da Cohab”, iniciando as obras em 30 dias e concluindo-as 

em 90 (120 dias no total), nos termos do parecer técnico do Ministério Público 

juntado aos autos a fls. 97/117 e especialmente nos termos abaixo: 

• Adequar o piso dos passeios ao disposto no item 6.1.1 da NBR 9050; 

• Adequar calçadas de modo a não apresentar inclinação transversal superior a 3% conforme 
dispõe o item 6.10.1 da NBR 9050; 

• Garantir faixa livre desobstruída e isenta de obstáculos de no mínimo 1,20 m de largura nos 
passeios públicos em conformidade com os itens 6.10.4, 6.10.5 e 6.10.6 da NBR 9050; 

• Adequação dos rebaixamentos de calçadas às disposições dos itens 6.10.11 e 6.10.12; 
Instalação piso tátil de alerta nos rebaixamentos conforme item 5.14.3 da NBR 9050; 
Ressalte-se que nos passeios estreitos em que não há espaço para preservar faixa livre de no 
mínimo 0,80 m, todo o passeio deve ser rebaixado, garantindo inclinação de 2% para evitar o 
acúmulo de água, e rampas laterais; Acesso de veículo não pode ser considerado rebaixamento de 
calçada acessível; 

• Executar manutenção das faixas de travessia existentes 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; 

• Instalar semáforos conforme item 9.9 da NBR 9050, equipando-os com recursos sonoros; 

• 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; 

• Adequar abrigos de embarque e desembarque de transporte coletivo aos parâmetros do item 9.8 
da NBR 9050; Instalar piso tátil conforme dispõe o item 5.14.3 da norma.. 
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b) A citação da requerida, para responder aos termos da presente ação, sob 

pena de revelia; 

c) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, 

especialmente depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, juntada de documentos e 

perícia; 

d) Ao final, a procedência da presente ação, confirmando-se a tutela 

antecipada;  

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

parte, do Código de Processo Civil. 

 

Itapevi, 26 de setembro de 2011. 

 

SANDRA REIMBERG 

4ª Promotora de Justiça de Itapevi 

 

 

Raphaela Dalpra Fávero 

Assistente Jurídico 
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