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MERETÍSSIMO JUIZO DA VARA ÚNICA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DA 
COMARCA DE GUANAMBI – BAHIA. 
 

 

 

WALLYSSON VIANA SILVA, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na 

OAB/BA nº 23.825, CPF nº 966.497.985-68, TÍTULO ELEITORAL Nº 0820 0461 0574, 

RG nº 10.355.735 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 16, 

Centro, Carinhanha - Bahia, CEP 46.445-000, atuando em causa própria pelo interesse 

da coletividade, vem, mui respeitosamente à presença de V. Exa., propor a sua: 

 

AÇÃO POPULAR C/C PEDIDO LIMINAR 

 

Em face de: 

1. UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica do direito público, inscrita no CNPJ 

nº 00.394.411/0001-09, com sede na Rua México, n. 74, Centro, Rio de Janeiro – RJ; 

2. PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no 

CNPJ nº 01.397.753/0007-30, com sede no endereço Via Universitária, 1200 - Conj. Hab. 

Cia II, Simões Filho - BA, 43700-000, Tel. (71) 3525-9449 / (71) 3525-9416 / (67) 3416-

2418, e-mail: savio@paviservice.com.br; 

3. CBV CONTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.379.851/0001-50, 

Av Centenario, n. 2883, Complemento: SALA 510, CEP: 40.155-150, Bairro: Chame 

Chame, Salvador – Bahia, Tel. (71) 3339-0200, Endereço Eletrônico: 

erica@cbvconstrutora.com.br o qual faz pelos motivos de fato e direito que passa a 

expor: 

 

I – DOS FATOS 

A BR 030 é uma rodovia federal radial do Brasil. Seu ponto inicial fica na 

cidade de Brasília (DF), e no final, no município de Maraú (BA), mais precisamente no 

porto do povoado de Campinhos. Interliga os Distritos Federais, o Estado de Goiás, 

Minas Gerais e Bahia. A rodovia apresenta, ainda, vários trechos sem pavimentação 

asfáltica, dentre eles destaca-se o trecho entre Carinhanha, Feira da Mata, Cocos – 

Bahia a Mambaí – Goiás.  
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Essa rodovia é muito importante para a região, principalmente para o 

escoamento da produção, o comércio de bovinos e agriculturas diversas, e, também o 

setor turístico, pois sem essa pavimentação há grandes prejuízos para os produtores, 

vendedores e os demais comércios nessa região.  

 

Todo setor produtivo está sofrendo com as precárias condições da 

rodovia BR- 030 que facilita o acesso entre as cidades de Carinhanha, Feira da Mata e 

Cocos - Bahia. A situação é calamitosa! Não existe asfalto em um bom trecho da rodovia 

federal. Com a chuva, vem à lama e com o sol, a poeira. Esse trecho encurta a distância 

entre o Distrito Federal e o Porto Marítimo de Maraú. 

  

Há muito tempo que os moradores dessa região vêm sonhando com esta 

construção. No dia 25/02/2011 foi divulgado uma licitação para o asfaltamento 

destes 90km. O órgão responsável para a realização da obra de implantação e 

pavimentação de segmento da BR-030 foi o Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes (DNIT). 

 

Observa-se que o investimento previsto do Governo Federal para essa 

rodovia (esse trecho Carinhanha/Cocos) é de R$ 252.000.000,00 (duzentos e cinquenta 

e dois milhões) para a pavimentação asfáltica.  

 

Imagem da página: http://pac.gov.br/obra/84790 
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É importante ressaltar que a empresa responsável pela realização da 

pavimentação asfáltica, desde 2011 até o momento, somente executou a 

manutenção do cascalho existente, mesmo assim de péssima qualidade, sendo que 

o valor orçado é suficiente para asfaltar muito mais de 90 quilômetros. 

 

A exemplo disso, em um outro trecho da rodovia BR-030, no ano de 

2011, a empresa CBV Construtora responsável pela pavimentação dos 26 quilômetros 

do Iuiú a Malhada, o governo Federal investiu cerca de R$ 37.756.918,96 (trinta e sete 

milhões, setecentos cinquenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e noventa e seis 

centavos). 

 

Urge a necessidade da intervenção do Poder Judiciário para 

impedir que seja realizado o IMORAL encascalhamento com o valor destinado para 

a obra (252 milhões de reais), que é suficiente para se fazer a pavimentação 

asfáltica.  

 

Cumpre ainda informar, conforme movimentação da população e 

mídia local, que a empresa CBV iniciou a obra para encascalhar o trecho na data 

de 27/05/2021, conforme manifestações e vídeos aqui acostados. Foi criado um 

grupo de Whattssap e estão fazendo arrecadações financeiras para realização de 

protestos e movimentos no intuito de impedir o encascalhamento. 

 

Na cidade de Feira da Mata um grupo de moradores está fazendo 

um movimento popular no intuito de impedir que a obra de encascalhamento seja 

concluída e já circula nas redes sociais o #Cascalhonãoasfaltosim. Vejamos a 

figura do grupo de Whattssap infra: 
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Veja algumas matérias relacionadas ao caso: 

 

1. https://alertabahia.com.br/moradores-de-feira-da-mata-com-apoio-

de-cocos-e-carinhanha-fecharao-trecho-da-br-030-dizendo-asfalto-

sim-cascalho-nao/;  

2. https://www.bomjesusdalapanoticias.com.br/regiao/ministro-garante-

pavimentacao-da-br-030-entre-cocos-e-carinhanha/; 

3. https://folhadovale.net/asfalto-da-br-030-trecho-carinhanhacocos-

licitacao-sera-dia-25-de-fevereiro.html; 

https://alertabahia.com.br/moradores-de-feira-da-mata-com-apoio-de-cocos-e-carinhanha-fecharao-trecho-da-br-030-dizendo-asfalto-sim-cascalho-nao/
https://alertabahia.com.br/moradores-de-feira-da-mata-com-apoio-de-cocos-e-carinhanha-fecharao-trecho-da-br-030-dizendo-asfalto-sim-cascalho-nao/
https://alertabahia.com.br/moradores-de-feira-da-mata-com-apoio-de-cocos-e-carinhanha-fecharao-trecho-da-br-030-dizendo-asfalto-sim-cascalho-nao/
https://www.bomjesusdalapanoticias.com.br/regiao/ministro-garante-pavimentacao-da-br-030-entre-cocos-e-carinhanha/
https://www.bomjesusdalapanoticias.com.br/regiao/ministro-garante-pavimentacao-da-br-030-entre-cocos-e-carinhanha/
https://folhadovale.net/asfalto-da-br-030-trecho-carinhanhacocos-licitacao-sera-dia-25-de-fevereiro.html
https://folhadovale.net/asfalto-da-br-030-trecho-carinhanhacocos-licitacao-sera-dia-25-de-fevereiro.html
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4. https://alertabahia.com.br/br-030-trecho-que-liga-carinhanha-feira-

da-mata-e-cocos-fica-quase-intrafegavel-com-chuvas-e-caminhao-

que/; 

5. https://youtu.be/Yuy_lh5D96Q; 

6. https://muitainformacao.com.br/post/30855-ministro-da-

infraestrutura-comemora-leilao-de-1--trecho-da-fiol-e-anuncia-

investimentos-na-2--fase-da-ferrovia; 

7. https://www.istoedinheiro.com.br/agricultores-do-oeste-da-ba-

pedem-urgencia-em-obras-nas-br-135-br-020-e-br-030/; 

8. https://www.al.ba.gov.br/fserver/:imagensAlbanet:PDFsSessao:Sple

na2402168aOrd.pdf; 

 

O TERMO DE REFERÊNCIA nº 004/2021 do DNIT, documento anexo, 

reporta o seguinte comentário sobre a BR-030, vejamos: 

 

(...) 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1. A BR-030 é uma rodovia federal radial do Brasil. Seu ponto inicial fica na 
cidade de Brasília/DF, e o final, no município de Maraú/BA, mais precisamente 
no porto do povoado de Campinho. Sua extensão é de 1.108,5 Km (incluídos 
os trechos não construídos). Passa pelo Distrito Federal além dos estados de 
Goiás e Bahia, neste Estado a BR-030 possui diversos trechos em leito natural, 
implantados e pavimentados.  
Conhecida por ser a rodovia que faz a ligação rodoviária da capital federal ao 
mar na menor distância.  
A sua importância se deve ainda ao fato de passar pelo importante pólo 
agropecuário nos municípios de Cocos/BA e Mambaí/GO, conhecido como 
pólo leiteiro e de produção de grãos, bem como pelo pólo turístico da região 
cacaueira e costa do dendê baiano (baixo sul da Bahia), além claro das 
belíssimas praias da paradisíaca Península de Maraú. Inclui-se também, a 
região da não menos estonteante Itacaré, que faz ligação com a BR 101, 
através dá referida rodovia, além do Vale do Iuiú, localizado na região da cidade 
de Iuiú, sudoeste baiano. Ressaltamos também o pólo de extração de minério 
de ferro, de urânio e de magnésio, nas cidades de Caetité e Brumado. 
Serve ainda, dentre outras, às seguintes cidades: Formosa (GO) (faz 
intersecção com a BR-020), Cocos (BA), Carinhanha (BA), Iuiú (BA), Guanambi 
(BA), Caetité (BA), Brumado (BA), Boa Nova (BA), Dário Meira (BA), Gongogi 

(BA), Aurelino Leal (BA), Ubaitaba (BA) e Maraú (BA) 
(...) 

 

 

https://alertabahia.com.br/br-030-trecho-que-liga-carinhanha-feira-da-mata-e-cocos-fica-quase-intrafegavel-com-chuvas-e-caminhao-que/
https://alertabahia.com.br/br-030-trecho-que-liga-carinhanha-feira-da-mata-e-cocos-fica-quase-intrafegavel-com-chuvas-e-caminhao-que/
https://alertabahia.com.br/br-030-trecho-que-liga-carinhanha-feira-da-mata-e-cocos-fica-quase-intrafegavel-com-chuvas-e-caminhao-que/
https://youtu.be/Yuy_lh5D96Q
https://muitainformacao.com.br/post/30855-ministro-da-infraestrutura-comemora-leilao-de-1--trecho-da-fiol-e-anuncia-investimentos-na-2--fase-da-ferrovia
https://muitainformacao.com.br/post/30855-ministro-da-infraestrutura-comemora-leilao-de-1--trecho-da-fiol-e-anuncia-investimentos-na-2--fase-da-ferrovia
https://muitainformacao.com.br/post/30855-ministro-da-infraestrutura-comemora-leilao-de-1--trecho-da-fiol-e-anuncia-investimentos-na-2--fase-da-ferrovia
https://www.istoedinheiro.com.br/agricultores-do-oeste-da-ba-pedem-urgencia-em-obras-nas-br-135-br-020-e-br-030/
https://www.istoedinheiro.com.br/agricultores-do-oeste-da-ba-pedem-urgencia-em-obras-nas-br-135-br-020-e-br-030/
https://www.al.ba.gov.br/fserver/:imagensAlbanet:PDFsSessao:Splena2402168aOrd.pdf
https://www.al.ba.gov.br/fserver/:imagensAlbanet:PDFsSessao:Splena2402168aOrd.pdf


VIANA ADVOCACIA 

Consultoria e assessoria jurídica 

Rua do Livramento n° 69, Centro, Carinhanha – Bahia – Brasil. CEP 46.445-000 

Contatos: 77 99965-7852    -    e-mail: wally.viana@hotmail.com 

 

Há evidente desvio de finalidade nesta obra Exa., pois não é 

plausível se gastar tanto dinheiro público para encascalhar sendo que o valor 

destinado pode asfaltar com sobras de recurso orçamentário advindo a ilegalidade 

do ato, o que consequentemente implica na lesão ao patrimônio público. 

 

A empresa PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA 

também já fez manutenção no referido trecho e deve ser compelida a apresentar 

os contratos e recibos de pagamento destinados à recuperação do trecho, bem 

como a empresa CBV. 

 

Desta forma, não resta alternativa a não ser o ajuizamento da presente 

ação popular para defesa dos interesses de toda a coletividade, uma vez que o fato 

narrado acima viola os valores do Estado Democrático de Direito.  

 

III – DOS DIREITOS 

3.1 – DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR  

O art. 5º, inciso LXXIII, da CF/88, admite a impetração da ação popular, 

por qualquer cidadão, visando anular ato lesivo ao patrimônio público ou se entidade de 

que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural. Vejamos: 

 

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: 
(...) 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 
vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

(...) 

 

A Lei 4.717/65 estabelece o rito da presente ação. Contrato ora 

impugnado é contrato administrativo que ofende a moralidade administrativa, além de 

ser ato lesivo ao patrimônio.  
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Assim, o ajuizamento da ação é perfeitamente cabível.  

 

3.2 – DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA  

A ação popular tem previsão no art. 5º da CRFB, garantindo o seu 

ajuizamento a todos o cidadão no regular gozo dos seus direitos políticos, o que é o caso 

do autor, conforme de plano comprovado pelo Título Eleitoral e Certidões de Obrigações 

Eleitorais.  

 

Os réus apontados nessa peça são efetivamente os responsáveis pela 

produção de ato ilegal, lesivo ao patrimônio público, conforme art. 6º da Lei 4.717/6. ‘’ A 

ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no 

art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, 

aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado 

oportunidade a lesão, e contra os beneficiários direitos do mesmo’’.  

 

3.3 – DO ATO LESIVO PÚBLICO E A MORALIDADE PÚBLICA 

Se tratando de concessão de serviços públicos, sua formalização se 

dará mediante com precedente licitação pública. Note-se que a licitação deverá ser na 

modalidade concorrência.  

 

De acordo com o art. 2º, são nulos os atos lesivos ao patrimônio das 

entidades mencionadas no art. 1º, nos casos de: 

 

a) Incompetência; 

b) Vício de forma; 

c) Ilegalidade do objeto; 

d) Inexistência dos motivos; 

e) Desvio de finalidade. 

 

Conceituando os casos de nulidade observando as seguintes normas: 

 

a) A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas 

atribuições legais do agente que o praticou; 
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b) O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta 

ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou serenidade do ato; 

c) A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; 

d) A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou 

de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 

inadequada ao resultado obtido; 

e) O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato 

visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, regra de 

competência.  

 

Requer-se, desde já, anulação dos contratos de concessão de serviços 

para encascalhar o trecho em comento.  

 

IV – MINISTÉRIO PÚBLICO INVESTIGUE  

De acordo com o art. 129 da Constituição Federal que são funções do 

Ministério Público, dentre outras: 

 

I- Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma de lei;  

II- Zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados nessa 

Constituição; 

 

 

V – DO PEDIDO LIMINAR 

Pelos argumentos e documentos apresentados a este Juízo, há 

plena demonstração de desvio de finalidade, imoralidade com a coisa pública, 

ilegalidade na aplicação do dinheiro público e lesão ao erário, o que precisa 

urgente de um COMANDO JUDICIAL LIMINAR  para cessar imediatamente a obra 

de encascalhamento na BR 030 no trecho entre Carinhanha/Feira da Mata/Cocos – 

Bahia. 
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VI – DOS PEDIDOS  

 

Por todo exposto, REQUER a V. Exa.: 

 

a) Isenção das custas (art. 5º, inciso LXXIII, CF/88). 

 

b) DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PARA cessar 

imediatamente a obra de encascalhamento na BR 030 no trecho entre 

Carinhanha/Feira da Mata/Cocos – Bahia; 

 

c) A intimação do Ministério Público Federal para acompanhar o feito 

art. 129 da constituição Federal e do Tribunal de Contas da União para fiscalizar; 

 

d) A procedência da ação para anular as contratações para 

encascalhamento da BR-030 no trecho que liga Carinhanha a Cocos, com as empresas, 

e a condenação destes no ressarcimento ao dano causado ao erário por todo um período 

de contrato sem a realização da pavimentação asfáltica a ser apurado em liquidação de 

sentença, COMPELINDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL A REALIZAR A 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA BR 030 NO TRECHO ENTRE CARINHANHA A 

COCOS – BAHIA COMO VALOR DESTINADO na página do Governo Federal: 

Empreendimento: BR-030/BA - Construção de Cocos ao Acesso à Carinhanha - BA - 

PAC; 

 

e) Sejam intimados os réus, com fulcro no art. 1º, §4º da Lei nº 

4.717/65, para apresentar defesa se quiser, e trazer para os autos todos os 

contratos, aditivos, recibos de pagamentos e notas fiscais referentes aos serviços 

realizados na BR 030 trecho entre Carinhanha / Feira da Mata / Cocos – Bahia, nos 

últimos 05 (cinco) anos; 

 

f) Seja intimada a UNIÃO (DNIT), com fulcro no art. 1º, §4º da Lei nº 

4.717/65, para apresentar todos os projetos, recursos financeiros e documentos 

correlatos referente à pavimentação da BR 030; 

 

http://pac.gov.br/obra/84790
http://pac.gov.br/obra/84790
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g) A condenação de todos os impetrados ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios e ao ressarcimento de perdas e danos do artigo 11 e 12 da Lei 

4.717/65 a ser apurado em eventual liquidação de sentença; 

 

h) Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitido, em especial a prova testemunhal e documentação. 

 

Dá-se a causa o valor de 1.000,00 (um mil reais) para efeitos fiscais. 

 

Carinhanha - Bahia, 28 de maio de 2020. 

 

Pede deferimento. 

 

 

 

Wallysson Viana Silva                                Raniele Mota Navarro       
OAB/BA 23.825                                                          Estagiária  

 

 


