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                       Pça. Cel. Vitoriano, 113, centro, 

              Taubaté-SP, CEP 12020-020, 3624-2676 

 

 

 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA  VARA DA FAZENDA PÚBLI-

CA DA COMARCA DE TAUBATÉ-SP: 

 

 

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO,  por força das atribuições previstas no artigo 5º, III e VI, letra 

“g”, da Lei Complementar Estadual nº 988, de 09 de janeiro de 2006, pelo 

Defensor Público ,  que esta subscreve, com endereço para intimação 

pessoal  junto à Defensoria Regional de Taubaté, sito a Praça Cel. Vitori-

ano, 113, centro, nesta, vem, fundamentada nos artigos 1º, III, 5º, 

LXXIV, 6º, 134, 182 e 225 da Constituição Fed eral, artigo 192 e seguin-

tes da Constituição do Estado de São Paulo, artigos 5º, II da Lei nº 

7.347/85, com redação introduzida pela lei nº 11.448/07 ,  intentar 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE LIMI-

NAR  em face da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAUBA-
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TÉ, a ser citada na pessoa de seu representante legal em sua sede, sito 

Av. Tiradentes, 370, centro, nesta, e “ABC TRANSPORTES COLETI-

VOS VALE DO PARAÍBA LTDA” ,  empresa concessionária do serviço 

público de transporte coletivo nesta urbe, CNPJ nº 45.176.864/0001-05, a 

ser citada, na pessoa de seu representante legal em sua sede, R: Margari-

da, 612, nesta  lastreada nos motivos fáticos e jurídicos abaixo aduz idos: 

 

 

“Temos o direi to  de sermos iguais quando a diferença nos infe-

rioriza;  temos o direi to  de sermos diferentes quando a igualdade  

nos descaracteriza”  

Boaventura de Souza Santos.  

 

 

I DOS FATOS TODOS: 

 

 

Por influxo de preceptivos encontrados em Conven-

ções e Tratados Internacionais de Direitos Humanos –  cujo conteúdo 

será melhor detalhado oportunamente –  adveio o Decreto Federal nº 

5.296/2004, regulador da Lei Federal nº  10.048/2000, que em seu arti-

go 38, § 3º, delimitou em 120 meses o prazo para que toda a frota de 

veículos de transporte coletivo rodoviário e toda a infraestrutura dos 

sistemas de transporte público em todos os municípios pátrios estives-

sem plenamente capacitados para garantir a acessibili dade, plena, das 

pessoas com deficiência a esse relevante serviço público, prazo esse, 

decenal, que se findou em 04.12.2014. 

 

Para afastar quaisquer dúvidas sobre a validade (e 

eficácia) da norma sustentadora do direito fundamental que se procu-
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ra, através desta demanda metaindividual, tutelar, reproduzimos, 

abaixo, o referido enunciado:  

 

“Art.38 Decreto nº5.3296/2004.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

§3º A frota de veículos de transporte coletivo rodoviá-

rio e a infraestrutura dos serviços deste transporte 

DEVERÃO ESTAR TOTALMENTE ACESSÍVEIS no 

prazo de cento e vinte meses a contar da data de publi-

cação deste Decreto”. (o decreto foi publicado em 

04.12.2004) 

 

Essa norma ostenta um significado absolutamente ví-

treo, que bem serve como exemplo substancial ao que ROBERT 

ALEXY chama de enunciado normativo de direito fundamental, já que 

reúne em si todos os elementos para a plena compreensão e escopo da 

regra que irradia.1 É tão clara, em seus comandos, que afasta colisão 

com qualquer outra regra ou princípio. Em outras palavra s, sua eficá-

cia é plena.  

 

Ainda com amparo nos conceitos normativos, a aces-

sibilidade dos deficientes físicos, mentais ou sensoriais ao sistema con-

vencional de transporte público significa a condição para utilização, 

com segurança e autonomia, total ou ass istida, dos espaços, mobiliários 

e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e 

dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida . 

 

O direito à acessibilidade abarca, portanto, não só o 

direito de acessar o sistema de transporte público, mas também de usu-

                                      
1 Alexy,  Rober t .  “Teor ia  dos  Di re i tos  Fundamenta is ” .  Ed.  Malhe i ros ,  2ª  ed ição,  4ª  t i ragem,  SP2015,  p .  54.  
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fruir plenamente e com segurança mínima de todo anteparo  infraes-

trutural de mobilidade urbana da cidade, como rebaixamento de es-

quinas, travessias, calçadas , rampas de acesso a pontos de ônibus, pon-

tos de embarque em condições dignas de fruição, sinalização para defi-

cientes sensoriais, etc... . .  

 

Esses conceitos estão radicados em várias normas a 

começar pelo artigo 2º da Lei Federal nº 10.098/2000, artigo 8 do alu-

dido Decreto nº  5.296/2004 e mais recentemente reforçados pelo ad-

vento da Lei nº 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com De-

ficiência, e chancelou esses conceitos em seu artigo 3º.  

 

Mesmo em Taubaté, pelo menos no âmbito normativo, 

temos o recente Decreto Municipal nº 13.410/2014, que em seu artigo 1º 

preconiza: 

 

“Art. 1º: A construção, manutenção e conservação da 

calçada, bem como a instalação de mobiliário urbano, 

equipamento de infraestrutura, vegetação, sinalização, 

dentre outros equipamentos permitidos por lei, devem 

garantir o deslocamento de qualquer pessoa por este 

espaço, independentemente de idade, estatura, limita-

ção de mobilidade ou percepção, com autonomia e se-

gurança.”  (cópia acostada) 

 

Não obstante a transparência  desses direitos funda-

mentais, Taubaté se afigura cidade mui atrasada no tocante a toda essa 

estrutura de acessibilidade, no sistema de transporte público convenci-

onal, que é o objeto desta ação, já que, veremos a seguir, está longe de 

cumprir com seus encargos constitucionais e efetivar a inclusão de seus 

deficientes em toda essa rede de serviços essenciais.  
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O sistema de transporte público, em Taubaté, é regido 

pela Lei Municipal nº 4.218, de 24.12.2008 (docs. 107/120) que prevê 

“cinco modalidades” de serviços no seto r: I convencional (objeto desta 

ação, prestado através do monopólio de ônibus detido pela empresa 

demandada) ;  II seletivo, III complementar (até hoje clandestino e irregu-

lar, que será objeto de ação apartada), IV especial e V individual (art. 7º 

da norma local referida).  

Mais uma vez alertamos que aqui só discutimos o siste-

ma convencional, titularizado pela empresa ABC –  Transportes Coletivos 

que, de forma bisonha, e prestando péssimos serviços à população, titula-

riza um monopólio no setor instituído absurd amente pela lei municipal nº  

898, de 15.10.1965 (doc. 135), até hoje, corridas mais de cinco décadas, 

em pleno vigor.  

 

O império da ABC no reinado dos transportes em Tauba-

té, vê-se desde logo, decorre de “lei”.  

 

Em maio de 2009, através do contrato adminis trativo 

atualmente em vigor (docs. 14) esse monopólio do setor de transporte con-

vencional foi estendido “por mais 15 anos”, não se sabendo, ao certo, 

quais os critérios subjacentes a essa generosa dilação de poder . Talvez em 

face dos conhecidos imperativos  econômicos em épocas de donativos nos 

sucessivos pleitos eleitorais, pois, de certo e irrefutável, é que adentra re-

novada administração na urbe e o sobredito monopólio permanece intacto, 

intangível, desde 1965.  

 

Os documentos acostados derivam de expedien te prévio, 

instaurado  por esta Defensoria Pública para monitorar a implementação 

dos mecanismos de acessibilidade aos deficientes desde meados de 2013.  
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Em seu bojo, pelo registro das respostas administrativas 

nele inseridas, se percebe o total descaso e desordem que lastreia a relação 

da administração pública local com relação à monopólica empresa.  

 

São gritantes as divergências dos números.  

 

Mas, voltemos a repisar que o LONGUÍSSIMO PRA-

ZO para instalação dos mecanismos de acessibilidade plena em todos os  

ônibus do monopólio e para adequação de toda infraestrutura urbana 

municipal se esgotou em dezembro de 2014, como já enfatizado alhures.  

 

Todavia, até hoje, além do sentido estado de sucate-

amento da frota, grande parte dos ônibus não ostentam a devida ins ta-

lação das rampas de acesso e demais mecanismos para garantir a aces-

sibilidade dos deficientes.  

 

As normas técnicas de adaptação dos ônibus que ope-

ram no sistema público de transportes, decorrente dos comandos das 

disposições específicas já enunciadas, há  anos estão regularizadas na 

normatização ABNT NBR nº 14022,  em vigor desde 16.11.2006,  de inci-

dência ao caso sub lite ,  que deveria ser de inteiro conhecimento dos re-

presentantes dos demandados.  

 

Veja-se a entropia: por exemplo, na resposta a ofício 

desta Defensoria, no doc. de nº3/4, em data de dez/2009, a empresa ré 

sustentava ter 61 ônibus no sistema local de transporte, e apenas 5 

adaptados para receber pessoas com deficiência. Desde então, a empre-

sa justificava-se alegando “demanda baixa”, evasiva essa  que é repudi-

ada pelos próprios usuários detentores de deficiência que alegam que 
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se o sistema funcionasse a contento e dentro das regras legais, o núme-

ro de portadores de deficiência nos ônibus seria bem maior.  

 

É também válido consignar que desde esse pr imeiro 

documento, a ABC Transportes reconhecia que seu prazo iria até de-

zembro de 2014... (doc.4) . 

 

Por seu turno, a municipalidade, à época capitaneada 

pelo Sr Prefeito Roberto Peixoto (doc. nº 7) informava número bem di-

verso, 97 ônibus, ou seja a adminis tração não tem controle algum do 

número e condições dos veículos da concessionária, e apenas 5 adapta-

dos. 

 

Calha também aludir que, na lógica oficial vigente 

em meio à administração pública local, em documento oficial cunhado 

à época da renovação contratual da concessão eterna, isso em maio de 

2009 (vide doc. nº 12/13), a obrigatoriedade, amplamente ilícita, feita 

pela prefeitura à ABC Transportes era de instalar -se adaptações ape-

nas em 5 ônibus da frota, violentando todas as normas regentes da ma-

téria, como já se viu.  

 

Pelos últimos monitoramentos efetuados e por uma 

das últimas respostas ofertadas pela ABC acerca de sua frota (doc. 

133), datada de abril de 2014 –  pois, neste ano, tanto ela como a admi-

nistração local deixaram de responder as indagações da a utora –  hoje 

Taubaté conta com 84 ônibus no setor convencional de transporte pú-

blico, sendo apenas 30 deles adaptados, ou seja, menos da metade da 

frota. 
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Alguns meses mais tarde, em sua última resposta aos 

pleitos de informes administrativos da autora, a “ABC”  (fls. 152), em 

ofício datado de dezembro de 2014, asseverava que da frota de  apenas 

84 ônibus, 60 estariam adaptados, existindo um passivo de 24 ônibus 

sem qualquer adaptação.  

Esse, um dos principais pontos da demanda.  

 

Em várias reuniões e atendimentos com usuários de-

ficientes, pudemos constatar que a péssima prestação dos serviços no 

transporte convencional empreendida pela empresa requerida e teori-

camente “fiscalizada” e sob a concessão da Municipalidade ,  pode tra-

duzir-se em incontáveis falhas no setor, além do baixo número de ôni-

bus com mecanismos de adaptabilidade, como acima evidenciado, fa-

lhas essas que são: 

 

I- Dos poucos ônibus que possuem rampa de acesso 

para cadeirante, a maioria sempre apresenta as rampas com defeito, 

sem funcionamento, impedindo embarque dos deficientes físicos ou com 

mobilidade reduzida; 

 

II- nenhuma linha de ônibus que opera na zona rural 

ostenta rampa de acesso, excluindo, por completo, os deficientes dessas 

áreas de alcançar a fruição desse serviço que deveria ser essen cial; 

III- Falta de capacitação dos motoristas e cobradores 

para atender e embarcar os deficientes;  

 

IV- Nos horários de pico, por exemplo entre as 7 às 9 

h e 16 às 20 h nenhum dos ônibus da ABC Transportes p ara nos pontos 

de embarque aos deficientes, que ficam horas a fio esperando que o 

fluxo se reduza para só então acessarem os ônibus;  
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V- Nas linhas como bairro Gurilândia-Hospital Regi-

onal, Rodoviária Velha a Quiririm, Rodoviária Velha –  Santa Teresa, 

Pça. Dom Epaminondas bairro Aeroporto , etc,  os ônibus jamais param 

para embarque dos cadeirantes.  

 

VI- Há intervalos muito dilatados entre os ônibus, em 

média de 40 a 40 minutos em dias úteis, e de 1 hora e meia nos feriados 

e fins de semana, o que aprofunda, ainda mais, a baixíssima qualidade 

dos serviços em comparação com o alto custo da tarifa cobrada.   

 

VII- Não existe sinalização sonora, para direciona-

mento dos deficientes sensoriais  (auditivos e visuais) , nos ônibus e nos 

semáforos e pontos de embarques em toda a urbe.  

 

VIII 90% das esquinas e calçadas  da cidade não têm 

rampas de acesso para cadeirantes, com a adequada angularidade, e 

todos os poucos pontos de embarque os pisos táteis estão rachados ou 

destruídos, conforme se vislumbra das fotos e vídeos, que ora se anexa  

como prova. 

 

IX A grande maioria dos pontos de embarque não tem 

rampa adequada e sequer contam com assentos para maior comodidade 

e acessibilidade dos cidadãos . 

 

X A cidade de Taubaté se caracteriza com uma rede 

extensa de obstáculos à acessibilidade plena das pessoas com deficiên-

cia no transporte público, como se infere das imagens acostadas  (docs. 

161/166), e como é notório na comarca, caracterizada por calçadas es-
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treitas, postes no meio das calçadas, pavimentos dos passeios públicos 

com buracos e crateras que obstacularizam o acesso dos cadeirantes. 

 

Vejam as imagens abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem de 08.10.2015.  Av.  John Kennedy,  mesma avenida da Vara da Fazenda  

Pública de Taubaté,  repleta de matagal,  sem rampa de acesso,  com piso destruído.  

Local:  esquina com Rua França,  bem próximo à  E.  V.  Faz.  Pública.  
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Imagem de Alexandre Casti lho,  e  as dif iculdades com a angularização equivocada e pro-

funda nas poucas e  mal construídas  rampas.  Sempre há uma vala que dif iculta o  acesso.  
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Pisos táteis ,  para deficientes,  fei tos há 5  meses nos  pontos de ônibus centrais.  A maioria  já  está  em 

más condições,  com rachaduras e  sal iência que confundem usuário  com deficiência visual . 
 

 

A questão do transporte público e acessibilidade ur-

bana é tão desdenhada e notória na urbe que a Rodoviária “Nova” d e 

Taubaté, encontra-se há mais de 8 meses interditada pela Defensa Civil 

porque sua cobertura está na iminência de desabar.  

 

Ou seja, não contamos sequer com um terminal rodo-

viário decente.  
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Aqui, tradicionalmente, só se pensa nas soluções in-

dividuais de transporte, nos carros particulares, por isso esse histórico 

abandono no transporte público.  

 

São incontáveis as fotos, vídeos imagens, que ora se 

oferece como evidência desse abandono.  Todos anexados à presente.  

 

Temos, até, condenação, com trânsito em julgado, no 

âmbito civil, em demanda indenizatória patrocinada por esta mesma 

Defensoria Pública em prol da deficiente física SHIRLEY APARECIDA 

ROCHA MENEZES (docs. 33/51 , ação nº 0024626-71.2011.8.26.0625, da 

1ª Vara Cível local) que, cansada de ser humilhada, ofendida, maltra-

tada pelos despreparados funcionários da empresa demandada, deixa-

da, sempre, nos pontos de ônibus por ser cadeirante, angariou, depois 

de muita luta, direito à reparação pelos danos morais experimentados 

nesse caótico sistema convencional de transportes, protagonizado pelos 

entes demandados.  

 

O início da execução desse julgado, já convalidado, 

inclusive, em segunda instância (sentença doc. 75)  está na dependência 

da devolução dos autos à origem, para cumprir -se a condenação.  

 

Prova insofismável do caótico sistema de transporte 

desta urbe.  

 

A nosso sentir, outra importante fonte de memoriza-

ção histórica dos péssimos serviços prestados e geridos pelos réus, en-

contra-se no retrato do sistema público de transporte , coletado da im-

prensa regional e local, como, por exemplo, os seguintes excertos de 

reportagens sobre o tema:  
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“TAUBATÉ COBRA ÔNIBUS ADAPTADO.  

PROMESSA NÃO CUMPRIDA. Seis meses após reno-

var o contrato de operação do transporte público de 

Taubaté por mais 15 anos, a ABC Transportes é a lvo 

de críticas de usuários, que cobram a implantação de 

melhorias no sistema, em especial, a aquisição de ôni-

bus adaptados a deficientes  físicos. A compra de cinco 

veículos adaptados estava prevista nas exigências da 

licitação do transporte e foi uma das primeiras melho-

rias que a empresa se comprometeu a fazer após assi-

nar o contrato do serviço público com a prefeitura, em 

maio deste ano.” (Jornal Valeparaibano de novembro 

de 2009).  

 

“BANCOS DE ÔNIBUS ESTÃO SEM ASSENTO” –  

doc. 78, jornal da Cidade, 23.02.2010. 

 

“VEREADORES FISCALIZAM TRANSPORTE COLE-

TIVO. 

(.. .)Na rodoviária, CONTATO registrou com fotos a si-

tuação dos pneus de alguns ônibus, que estavam ‘care-

cas’. Em condições normais, a fiscalização impediria 

esses veículos de circular. As fotos podem ser vi stas no 

site www.jornalcontato.com.br”. (Jornal contato, ed. 

598, pg. 81 anexa0. 

 

“DOSSIÊ EXPÕE AS RELAÇÕES PROMÍSCUAS EN-

TRE A ABC TRANSPORTE E A PREFEITURA.  

“(...) Na terra de Lobato, os busólogos fundaram e m 

2008 a Associação de Microempresas de Transporte 

http://www.jornalcontato.com.br/
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Coletivo de Taubaté, mais conhecida como COOPERA-

SA, com o objetivo de acabar com a manipulação das 

licitações do serviço de transporte coletivo e encerrar o 

monopólio da empresa ABC, que pertence à NIFF Em-

preendimentos e Participações Ltda, holding que detém 

o controle de pelo menos outras 10 empresas do ramo 

de transporte de passageiros e de cargas  (.. .) grupo 

empresarial que detém a concessão dos municípios de 

Taubaté e  Guarulhos. (.. .)Paga-se muito caro na pas-

sagem aqui em Taubaté para a empresa de ônibus co-

locar ônibus zero  quilômetro para a população de 

Guarulhos, ao passo que Taubaté  vive das sobras e re-

cebe sucatões vindos de lá, alguns com inspeção veicu-

lar reprovada.”. (Jornal Contato, ed. 601, de  jul/2013, 

fls. 82) 

 

  

 Também pela reportagem veiculada no “Boletim Le-

gislativo”, editado pela Câmara de Taubaté em abril de 2008 (doc. 138) 

vemos que os reclamos pela total falta de acessibilidade aos deficientes 

físicos nesta urbe é antigo. Veja-se o excerto: 

 

“O vereador Orestes Vanone cobrou a adaptação do 

transporte público para as pessoas com necessidades 

especiais:’Temos a ABC e não temos transporte coleti-

vo para essas pessoas. Todos os vereadores cobram e 

não se faz nada’. O parlamentar ressaltou o  fato das 

pessoas com necessidades especiais não terem condi-

ções de ir a parte alguma para receber tratamento por 

falta de transporte”. (doc. 138).  
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É de ver-se que o dilema da total ausência do direito 

de acessibilidade dos deficientes é antigo E NOTÓRIO.  

 

Sucateamento da frota, pneus desgastados, ônibus 

sem rampas, sem sinalização sonora, servidores sem capacitação, humi-

lhações corriqueiras e comprovadas inclusive em precedentes deman-

das, falta de infraestrutura urbana salpicam o cenário de exclusão, 

nesta urbe, àqueles que ostentam algum tipo de deficiência, e isso 

quando, veremos, existe uma miríade de preceptivos supranacionais e 

nacionais que garantem, à exaustão, o dever de respeito PRIORITÁ-

RIO a tal messe de direitos.  

Dinheiro não deve faltar aos ges tores do caótico sis-

tema público de transporte convencional.  

 

Na última renovação da concessão, como sobredito, 

ocorrida por contrato em 2009, quando a tarifa ainda gravitava em 

torno de R$ 2,00, a renda estimada e prevista no contrato administra-

tivo (doc.  nº 24 anexo) na cláusula 16ª  para cada ônibus em operação, 

pelos 15 anos da concessão então dilatada, gravitava no astronômico 

patamar de R$ 3.359.980,00  (três milhões, trezentos e cinquenta e nove 

mil e novecentos e oitenta reais) , repito, por ônibus!  

 

Com esse mesmo critério, e considerando a recentís-

sima e também discutível majoração da tarifa para R$ 3,40, hoje em 

vigor, essa renda por ônibus irá angariar receita de cerca de 

R$8.399.950,00 pelo restante da concessão, num patamar de previsibi-

lidade de cerca de R$ 705.595.800,00 ao monopólio empresarial de-

mandado. 
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É dinheiro excessivo em face das péssimas condições 

que tanto o monopólio como a municipalidade oferecem aos usuários do  

sistema, em especial aos portadores de deficiência.  

 

 

 

 

II DOS DIREITOS:  

 

 

São tantas leis, tratados, decretos, resoluções, estatutos 

produzidos nesta pátria com a mesma intensidade com que o próprio Po-

der Público (e seus concessionários)  os violam. 

 

A começar –  ao que interessa ao campo de abrangên-

cia desta singela demanda - com a CONVENÇÃO INTERAMERICA-

NA PARA A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMI-

NAÇÃO CONTRA AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFIC IÊNCIA 

DE 1999, introduzida no âmbito jurídico interno atr avés do Decreto 

Federal nº 3.956/2001, que logo em seu artigo 1° desponta:  

 

“Artigo 1: Para os efeitos desta Convenção, entende-

se por: Deficiência a restrição física, mental ou sen-

sorial, de natureza permanente ou transitória, que 

limita a capacidade de exercer uma ou mais ativida-

des essenciais da vida diária, causada ou agrava da 

pelo ambiente econômico e social.  

 

No intento de tornar efetivas as disposições t utelares 

erigidas nessa convenção, foi construído o artigo III, claríssimo em 
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conferir aos Estados a obrigação de “tomar as medidas de caráter le-

gislativo, social, educacional, trabalhista, ou de qualquer outra natu-

reza ,  que sejam necessárias para eliminar a discriminação contra as 

pessoas portadoras de deficiência e proporcionar a sua plena integra-

ção à sociedade, promovendo a integração na prestação ou forneci-

mento de bens, serviços, instalações, programas e atividades, tais co-

mo emprego, transporte, comunicação, habitação, lazer, educação, es-

porte, o acesso à justiça e aos serviços policiais e atividades políticas 

e de administração”, dentre tantas outras ações positivas exemplar-

mente ignoradas pelos gestores dos demandados. 

 

Ainda nas veredas de dispositivos supraconst itucio-

nais, podemos registrar que na Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Humanos, realizada em junho de 1996 em Istambul, foi 

adotada a Agenda Habitat ,  que em seu artigo 40 predispõe os Estados 

“a elaborar e aplicar normas destinadas ao acesso de pessoas deficien-

tes, em conformidade com as normas uniformes sobre a igualdade e 

oportunidades para pessoas com deficiência”.  

 

Esses textos não são obras de ficção desta Defensoria. 

Encontram-se encravados em Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos subscritos pelos gestores desta p átria. 

 

Exemplo disso, podemos extrair logo no art. 1º da 

Constituição desta República, cujo inciso III proclama c omo um dos 

seus fundamentos a materialização da dignidade humana, constituin-

do objetivos fundamentais desta nação, segundo o subsequente art. 3º 

da mesma Carta Política, a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária (inciso I); bem como, dentre outros es copos, a erradicação 

da pobreza, da marginalização, a redução das desigua ldades sociais 

(inc. III), com a promoção do bem de TODOS, sem quaisquer di scri-

minações.(inc.IV).  
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Estabelecidas tais metas de transformação concreta no 

meio social, a mesma Constituição, em seu art. 5º, “caput”, garante, entre 

outros bens igualmente significat ivos, a inviolabil idade do direito À VI-

DA e, para tanto, em seu art. 196 disponibiliza instrumento jurídico assaz 

amplo, ao impor textualmente ao Estado (compreendido aqui em seu  sen-

tido lato, incorporando, portanto, t odas as suas facetas como a executiva, 

legislativa e, em especial, a judiciária) o dever impostergável de propici-

ar a todos os seres viventes nesta pátria o acesso  universal do direito à 

saúde, como consectário lógico do já anteriormente assegurado direito À 

VIDA. 

 

O sistema tutelar construído em meio ao texto consti-

tucional se adensa e se especifica sobre o tema tratado no bojo desta 

demanda no § 1º, II, do art. 227 da Carta Polít ica que ordena o Poder 

Público a criar e organizar programas de proteção, prevenção e espe-

cializado atendimento para os PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍ-

SICA, SENSORIAL OU MENTAL, VISANDO SUA INTEGRAÇÃO 

NO CORPO SOCIAL, ATRAVÉS DA FACILITAÇÃO DO ACESSO 

AOS BENS E SERVIÇOS COLETIVOS, AO TRABALHO, COM ELI-

MINAÇÃO DE TODOS OS PRECONCEITOS E OBSTÁCULOS. 

 

Esses comandos são reafirmados no âmbito constitucio-

nal do Estado, que através do preceptivo embut ido no artigo 223, IX da 

Carta Paulista, ordena “a implantação de atendimento integral aos por-

tadores de deficiências, de caráter regionalizado, descentralizado e hie-

rarquizado em níveis de complexidade crescente, abrangendo desde a 

atenção  primária, secundária e terciária de saúde, até o fo rnecimento de 

todos os equipamentos necessários à sua INT EGRAÇÃO SOCIAL”, isso, 

sem esquecer a garantia de financiamento subsidiado para aquisição de 

equipamentos anatômicos prevista no já referido artigo 281 da Consti-

tuição do Estado. 

 

No âmbito infraconstitucional, de indisfarçável e 

preciso cabimento à específica situação vivenciada pela autora, divi-

samos a Lei nº 10.098/2000, que estabelece o d ireito de acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiência, elencando, no artigo 1º, os se-

guintes direitos:  

 

 

“Artigo 1: Esta lei estabelece normas gerais e crité-

rios básicos para a promoção da acessib ilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
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reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obs-

táculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário ur-

bano, na construção e reforma de edifícios e nos mei-

os de transporte e de comunicação.”  

 

Segundo os conceitos fincados no artigo 2º dessa lei, 

ACESSIBILIDADE significa “a possibilidade e cond ição de alcance 

para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários 

e equipamentos urbanos, das edif icações, DOS TRANSPORTES e dos 

sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência 

ou com mobil idade reduzida”.  

 

No que tange especificamente aos transportes coleti-

vos, dispõe o artigo 16 desse mesmo diploma que “os veículos de 

transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade es-

tabelecidos nas normas técnicas espec íficas”. Sendo certo que, como já 

vimos, é obrigação que toda a frota de ônibus esteja plenamente adap-

tada, para garantia desse direito, até 2014, conforme impõe o art igo  

38, § 3º, do decreto federal nº 5.296/2004, infra transcrito:  

 

§3º A frota de veículos de transporte coletivo rodoviá-

rio e a infraestrutura dos serviços deste transporte 

DEVERÃO ESTAR TOTALMENTE ACESSÍVEIS no 

prazo de cento e vinte meses a contar da d ata de publi-

cação deste Decreto”. (o decreto foi publicado em 

04.12.2004) 

 

Mas em Taubaté, temos míseros trinta (30) ônibus (se-

gundo dados da própria  ré) adaptados, carros que nunca trafegam, cu-

jas linhas não são fixas e que jamais passam nos itinerários u tilizados 

pelos deficientes. 

 

Um outro componente normativo importantíss imo ao 

caso em testilha –  e amplamente vilipendiado pelos gestores da s rés –  se 

encontra na obrigação constante do art igo 37 do decreto supra, que re-

za: 
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“Art. 37 Cabe às empresas concessionárias e permissi-

onárias e as instâncias públicas responsáveis pela ges-

tão dos serviços de transportes coletivos assegurar a 

qualificação dos profissionais que trabalham nesses 

serviços, para que prestem atendimento prioritário às 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida”.  

 

Como já pontuado, a consolidar ainda mais a eficácia 

do direito fundamental de acessibilidade e inclusão à cidade detido 

pelas pessoas com deficiência, adveio, em data recente, a Lei nº 

13.146/2015, que instituiu  o Estatuto da Pessoa com Deficiência, cujos 

principais preceptivos estabelecem os seguintes marcos normativos:  

 

“Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Defi-

ciência), destinada a assegurar e a promover, em con-

dições de igualdade, o exercício dos direitos e das li-

berdades fundamentais por pessoa com deficiência, vi-

sando à sua inclusão social e cidadania.  

Art.2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de naturez a física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua partici-

pação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas.  

Art. 3º Para fins de aplicação desta lei, consideram -se: 

I Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance 

para utilização, com segurança e autonomia, de espa-

ços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informações e comunicações, inclusive 

seus sistemas e tecnologias, bem como de outr os servi-

ços e instalações abertos ao público, de uso público ou 

privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como 

na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilida-

de reduzida; 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

IV Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que limite ou impeça a participação 

social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exer-

cício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 

movimento e de expressão, à comunicação , ao acesso à 
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informação, à compreensão, à circulação com segu-

rança, entre outros, classificados em:  

A- Barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos 

espaços públicos e privados abertos ao público ou 

de uso coletivo; 

B- Barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios 

públicos e privados;  

C- Barreiras nos transportes: as existentes nos siste-

mas e meios de transportes;  

D- Barreiras nas comunicações e na informação: 

qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comporta-

mento que dificulte ou impossibilite a express ão ou 

o recebimento de mensagens e de informação por 

intermédio de sistemas de comunicação e de tecno-

logia da informação; 

E- Barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos 

que impeçam ou prejudiquem a participação social 

da pessoa com deficiência em igualdade de condi-

ções e oportunidades com as demais pessoas;  

F- Barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impe-

dem o acesso da pessoa com deficiência às tecnolo-

gias. 

 

“Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à 

igualdade de oportunidades com as demais pes soas e 

não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Art. 5ºA pessoa com deficiência será protegida de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, vio-

lência, tortura, crueldade, opressão e tratamento de-

sumano ou degradante.  

Parágrafo único: para os fins da proteção mencionada 

no caput deste artigo, são considerados especialmente 

vulneráveis a criança, adolescente, a mulher e o idoso, 

com deficiência.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Art. 7º É dever de todos comunicar à autoridade com-

petente qualquer forma de ameaça ou de violação aos 

direitos da pessoa com deficiência.  
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Parágrafo único: Se, no exercício de suas funções, os 

juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que 

caracterizem as violações nesta lei, devem remeter pe-

ças ao Ministério Público para as providências cabí-

veis.  

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família 

assegurar à pessoa com deficiência, com prior idade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à se-

xualidade, à paternidade e à maternidade, à alimenta-

ção, à habitação, à educação, à profissionalização, ao 

trabalho, à previdência social, à habilitação e à  reabi-

litação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao 

desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comu-

nicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dig-

nidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar 

e comunitária, entre outros decorrentes da Constitui-

ção Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pes-

soas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das 

leis e de outras normas que garantam seu bem -estar 

pessoal, social e econômico.  

“Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito de rece-

ber atendimento prioritário, sobretudo com a finalida-

de de: 

I proteção e socorro em quaisquer circunstâncias:  

II atendimento em todas as instituições e serviços de 

atendimento ao público;  

III disponibilização de recursos, tanto humanos quan-

to tecnológicos, que garantam atendimento em i gual-

dade de condições com as demais pessoas;  

IV disponibilização de pontos de parada, estações e 

terminais acessíveis de transporte coletivo de passagei-

ros e garantia de segurança no embarque e no desem-

barque; 

V acesso a informação e disponibilização de re cursos 

de comunicação acessíveis;  

 VI recebimento de restituição de imposto de renda;  

VII tramitação processual e procedimentos judiciais e 

administrativos em que for parte ou interessada, em 

todos os atos e diligências;  

Art. 10 Compete ao poder público garantir a dignidade 

da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.  
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Não é difícil perceber-se que essa miríade de precei-

tos direcionados especificamente a alicerçar uma base mínima de dig-

nidade de vida às pessoas com deficiência é completa e cotidianamente 

afrontada pelos gestores e serv idores das rés, que humilham os defici-

entes, negligenciam com seus direitos fundamentais de acessibilidade 

à cidade ao sistema de transporte,  expõem sua segurança e dignidade 

a sérios riscos, a submetem-nos à execração pública ao passar-lhe os 

ônibus ou fechar-lhes as portas sem acesso ao embarque; ao alimenta-

rem a falácia de que eles, com suas limitações e mutilações, são um es-

torvo ao trânsito e ao horário de folga dos empregados desse sistema 

absurdo de transporte coletivo que nos foi imposto pela oligarquia 

provincial  e pelo monopólio que dele se assenhorearam nas últimas 

cinco décadas. 

 

O dever primário de capacitação, de consc ientização 

dos funcionários da ré nunca foi consolidado.  

 

Ainda incursionando ao centro do s istema jurídico espe-

cificamente voltado às pessoas portadoras de n ecessidades especiais, di-

visamos que a Lei Federal nº 7.853/89, que deita uma série de preceitos 

protetivos aos direitos dos port adores de deficiência, destacando o co-

mando de regras que asseguram o pleno exercício dos direitos individu-

ais e sociais das pessoas portadoras de deficiência, e sua efetiva inte-

gração social (art. 1º).  

 

Prometendo, ainda, que em sua aplicação d everão ser 

considerados os valores básicos da igualdade de tratamento e oportu-

nidades, o respeito à dignidade da pessoa humana (§ 1º), enviando 

comando específico ao Poder Públ ico, através de suas várias esferas 

(Executiva, Legislativa e Judiciária!!!) o dever de assegurar às pesso-

as portadoras de deficiência o PLENO EXERCÍCIO  DE SEUS DI-

REITOS BÁSICOS, inclusive o direito à educação, ao lazer, AO 

TRABALHO, À SAÚDE, E A OUTROS QUE PROPICIEM SEU BEM-

ESTAR PESSOAL, SOCIAL E ECONÔMICO (art. 2º, caput).  

 

Esse ciclo tutelar, encerra-se com os preceptivos inse-

ridos na lei municipal nº  4.218/2008 (docs. 19/31), reguladora do sis-

tema local de transporte público, que logo em seu artigo 2º dispõe que 

“o sistema de transporte público buscará atingir seu objetivo de con-
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tribuir para o acesso amplo e democrático à cidade por meio de plane-

jamento, organização e da regulação dos serviços que o compõem”, 

sistema esse que deveria fundamentar-se em princípios como “acessi-

bilidade urbana” (inc. I, art. 4º) e “eficiência e eficácia na prestação 

dos serviços” (Inc. III, art. 4º), assegurando aos usuári os direitos 

primordiais, como: “ter um ambiente seguro para utilização dos ser-

viços” (inc. III, art. 6º), “receber serviço adequando” (inc. I, mesmo 

artigo) e “ser tratado com urban idade e respeito pelas concessioná-

rias, permissionárias e pelo Departamento  de Trânsito, através de 

seus prepostos e empregados” (inc. IV, art. 6º), dentre tantas outras 

garantias sonegadas. 

 

 

III OS PEDIDOS:   

 

 

“A” Diante da relevância dos fundamentos da de-

manda, bem como do receio da consumação de prejuízos irreparáveis a  

vasto segmento de pessoas com deficiência alijadas do sistema de 

transporte público na urbe, REQUER, COM AMPARO NO ARTIGO 12 

DA LEI 7.347/85,  A CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA POSTU-

LADA, a fim de DETERMINAR À “ABC TRANSPORTES COLETI-

VOS” A INSTALAÇÃO, EM NO MÁXIMO 60 DIAS E DE ACORDO 

COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT Nº 14.022 E OUTRAS PER-

TINENTES, DE RAMPAS E DEMAIS INSTRUMENTOS DE ACESSI-

BILIDADE PLENA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM TO-

DA A FROTA DE ÔNIBUS NA ÁREA URBANA E RURAL QUE OPE-

RA NO SISTEMA CONVENCIONAL DE TRANSPORTE PÚBLICO 

NESTE MUNICÍPIO, OU NO MESMO PRAZO ADQUIRIR ÔNIBUS 

NOVOS COM TAIS MECANISMOS VISANDO A INTEGRAÇÃO DE 

TODA A FROTA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE , BEM COMO 

COM SINALIZAÇÃO ADEQUADA PARA OS DEFICIENTES AUDI-

TIVOS E VISUAIS, sob pena de pagamento de multa diária na base de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento à ordem judi-
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cial emitida, além da sujeição, de seus gestores, à responsabilização 

criminal por delito de danos ambientais e desobediência.  

 

“B” A imposição à “ABC TRANSPORTES COLETI-

VOS”, SOB SUPERVISÃO E ATESTADO DA MUNICIPALIDADE,  DA 

OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR  E EXECUTAR, DENTRO DE 60 DI-

AS A CONTAR DA DECISÃO JUDICIAL,  UM PROJETO DE CAPA-

CITAÇÃO DE SEUS SERVIDORES PARA EFETIVAR OS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, QUE PRI-

ORIZE A EDUCAÇÃO EM DIREITOS E CIDADANIA BEM COMO OS 

DIREITOS BÁSICOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊN-

CIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, A FIM DE EVITAR QUE 

ABSURDOS COMO OS NARRADOS NÃO MAIS SE REPITAM, COM 

PREVISÃO DE DATAS DE INÍCIO E TÉRMINO DO PROGRAMA DE 

CAPACITAÇÃO, SOB MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL 

REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM, SEM PRE-

JUÍZO DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DE SEUS GESTORES 

E SERVIDORES EM CASO DE DESOBEDIÊNCIA.  

 

“C” A imposição à ‘ABC TRANSPORTES COLETI-

VOS”, também sob a supervisão da MUNICIPALIDADE, DA OBRI-

GAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA PROIBIÇÃO DE ATRASOS 

DOS ÔNIBUS EM TODAS AS LINHAS, OBJETO DO ATUAL CON-

TRATO DE CONCESSÃO CINGIDO AO SISTEMA PÚBLICO DE 

TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, RESPEITANDO  OS HORÁ-

RIOS DOS COLETIVOS EM TODAS AS LINHAS, EM DIAS ÚTEIS E 

FERIADOS, sob pena das multas e sanções pugnadas nos tópicos pre-

cedentes.  
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“D”IMEDIATA ORDEM JUDICIAL, TAMBÉM EM 

SEDE LIMINAR, IMPONDO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚ-

BLICO, AQUI DEMANDADA, RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E 

CONTROLE DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNI-

CÍPIO,  PARA QUE EFETIVAMENTE FISCALIZE O CUMPRIMEN-

TO DAS ORDENS JUDICIAIS ACIMA POSTULADAS, BEM COMO 

ASSEGURE A CABAL EFETIVAÇÃO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO 

E ACESSIBILIDADE PLENA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO 

SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO , SOB PENA 

DE MULTA DIÁRIA,  NO VALOR DE R$ 5.000,00 ( CINCO MIL RE-

AIS) EM CASO DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM EMITIDA, SEM 

PREJUÍZO DA RESPONSABILIZAÇÃO DE SEUS ADMINISTRADO-

RES PELA OCORRÊNCIA DE DELITOS COMUNS OU DE IMPRO-

BIDADE;   

 

“E”  IMEDIATA ORDEM JUDICIAL, TAMBÉM EM 

SEDE LIMINAR, IMPONDO À MUNICIPALIDADE A OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, CONSISTENTE EM APRESENTAR, EM ATÉ 60 DIAS, 

UM PROJETO DE MAPEAMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAES-

TRUTURA DE ACESSIBILIDADE, REFORMA, MANUTENÇÃO E 

ADAPTAÇÃO EM TODAS AS RAMPAS E PONTOS DE EMBARQUE E  

DESEMBARQUE NAS ÁREAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, 

PARA ASSEGURAR O DIREITO DE ACESSIBILIDADE PLENA AOS 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NA INFRAESTRUTURA DO SIS-

TEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO, SOB PENA DE 

MULTA DIÁRIA,  NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 

EM CASO DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM EMITIDA, SEM PREJU-

ÍZO DA RESPONSABILIZAÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES PE-

LA OCORRÊNCIA DE DELITOS COMUNS OU DE IMPROBIDADE;   
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“F”  IMEDIATA ORDEM JUDICIAL, TAMBÉM EM 

SEDE LIMINAR, IMPONDO À MUNICIPALIDADE A OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, CONSISTENTE NA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 

SONORA EM TODOS OS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBAR-

QUE E SEMÁFOROS SOBRE FAIXAS DE PEDESTRES NO MUNICÍ-

PIO, ISSO EM ATÉ 60 DIAS,  SOB PENA DE MULTA DIÁRIA,  NO 

VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM CASO DE DESO-

BEDIÊNCIA À ORDEM EMITIDA, SEM PREJUÍZO DA RESPONSA-

BILIZAÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES PELA OCORRÊNCIA 

DE DELITOS COMUNS OU DE IMPROBIDADE;   

 

 

“G” Após a concessão liminar, sejam os ent es demanda-

dos citados na pessoa de seus representantes legais, no endereço declinado 

no preâmbulo desta peça, para, querendo, ofertar resposta, sob pena de re-

velia, e tudo sob os permissivos do art. 172, § 2º do CPC.  

 

 

“H” Uma vez processados, sejam JULGADOS PRO-

CEDENTES OS PEDIDOS, tornando definitivos os efeitos das limina-

res, obrigando os entes demandados a cumprirem seus encargos consti-

tucionais de acordo com o já vindicado e, na medida do que foi pugna-

do, garantir às pessoas com deficiência, usuárias do  sistema público de 

transporte municipal, a acessibilidade plena no sistema e em sua infra-

estrutura urbana, e rural, tudo à mercê das sanções pecuniárias e nor-

mativas já delineadas nos precedentes tópicos . 

 

 “I” Requer provar o alegado por todos os meios d e pro-

va em direito admitidos, notadamente com os documentos que instruem a 

presente, com depoimento pessoal dos representantes das entidades de-
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mandadas responsáveis pelos atos impugnados sob pena de confesso, com 

provas periciais, com as testemunhas, infra -arroladas, que deverão ser pes-

soalmente intimadas a depor em juízo, INSPEÇÃO JUDICIAL  e todos os 

necessários ao deslinde da questão.  Requer autorização para que a digna 

serventia receba, em depósito como prova,  vinculada a este feito,  vídeo 

em DVD, contendo imagens sobre o péssimo funcionamento dos instru-

mentos de acessibilidade no sistema público de transporte.  

 

“J” Com fundamento no art. 5º, §5º da Lei nº 1.060/50 

c.c. art. 128, I da Lei Comp. n. 80/94, requer seja este Defensor Público 

intimado pessoalmente de todos os atos e decisões praticados no feito jun-

to ao endereço gravado no preâmbulo da presente peça junto ao endereço 

da Defensoria Regional de Taubaté, indicado desde o preâmbulo.  

 

 “L” Requer a intervenção do Ministério Público para os 

termos da ação.  (art. 5, § 1º, Lei nº 7.347/85).  

 

“M” Com base no artigo 108, III, da Lei Complementar 

Federal nº 80/94, declaro que são autênticas todas as cópias que instruem a 

presente.  

“N”) Com amparo no Provimento CSM nº 1015/2005 

do TJSP, requer a priorização no procedimento deste feito, vi sto tra-

tar-se de direitos de pessoas portadoras de deficiência. 

 

 

Atribuí-se à causa o valor estimativo de R$ 500.000.,00 

(quinhentos mil  reais).  

 

ROL TESTEMUNHAL (A INTIMAR) 
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1Edson Luis de Oliveira Silva.   

RG 23.138.211-X-SSP/SP 

Aposentado. 

R: Floriano Peixoto, 155, centro, nesta.  

 

2 Alexandre dos Santos Castilho . 

RG 26.532.960-7-SSP/SP 

Para-atleta. 

R: Com. Fernando de Barros Morgado, 263, Pq. Aero-

porto, nesta.  

 

3Luis Antonio Pedrosa.  

RG 16.949.646-6-SSP/SP 

Vendedor.  

R: Dr. Souza Alves, 252, centro, nesta.  

 

 

4 Luciana de Oliveira Rocha Magalhães . 

RG 21.785.966-5-SSP/SP. 

Professora. 

R: Marques de Rabicó, 142, Ch. Visconde, nesta.  

 

P. deferimento.  

Taubaté, 09 de outubro de 2015. 

 

 

WAGNER GIRON DE LA TORRE 

        DEFENSOR PÚBLICO 

2ª Defensoria Pública de Taubaté  


