EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ____
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES

LEANDRO PIQUET DE AZEREDO BASTOS, brasileiro, divorciado,
Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, exercente do mandato de
vereador no município de Vitória, inscrito no CPF sob o nº 091.124.077-20, eleitor
no gozo integral de seus direitos políticos com inscrição de título eleitoral nº
108284470361, residente na Rua Aleixo Neto, n° 963, apto 201, Praia do Canto,
Vitória/ES,

com

endereço

eletrônico:

leandropiquet@gmail.com,

vem,

respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, por seu advogado “in fine”
firmados, ANDRÉ ROCHA, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/ES sob
o nº 24.187/ES, com endereço profissional na Rua Juiz Alexandre Martins de
Castro Filho, nº 130, Sala 403, Ed. Manhatan Work Center, Santa Luzia,
Vitória/ES, CEP: 29045-250, endereço eletrônico: andrerochavix@gmail.com,
conforme procuração anexa (doc. 01), com fundamento nos art. 5º, inciso LXXIII,
da Constituição Federal e na Lei nº 4.717/65, propor

AÇÃO POPULAR
(COM PEDIDO LIMINAR)
Em

face

do

EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

JOSÉ

RENATO

CASAGRANDE, GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa
jurídica de direito público com sede na Praça João Clímaco, 142 - Cidade Alta,
Centro, Vitória Espírito Santo CEP: 29015-110 e do EXCELENTÍSSIMO SENHOR
FÁBIO

DAMASCENO,

SECRETÁRIO

ESTADUAL

DE

MOBILIDADE

E

INFRAESTRUTURA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida
Nossa Senhora da Penha, nº. 714 - Ed. RS Trade Tower - 6º andar - Praia do
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Canto

-

Vitória

-

ES

CEP:

29055-130

endereço

eletrônico

gabinete@semobi.es.gov.br, devendo os dois serem citados por meio da
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PGE/ES), nos
termos da Lei Complementar n.º 88 de 1996, com endereço na Av. Nossa Senhora
da

Penha,

1590

-

Barro

Vermelho

CEP:29057-550 - Vitória/ES, Tel.: (27) 3636-5050 / Fax: (27) 3636-5056, pelos
fundamentos de fato e de Direito a seguir alinhavados, que dão sustentação à
ação popular que se apresenta.

DOS FATOS

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI,
visando à contratação de elaboração de projetos básicos e executivos de
engenharia e fornecimento, fabricação, montagem e implantação da ampliação da
quantidade de faixas e da ciclovia da vida na terceira ponte, entre os municípios
de Vitória e Vila Velha, realizou licitação na modalidade Regime Diferenciado de
Contratações Públicas – RDC.
Em 10 de setembro de 2020, a licitação foi homologada (RDC Nº
001/2020) e firmou-se, com o Consórcio Ferreira Guedes-Metalvix, o contrato no
valor de R$ 127.000.000,00 (cento e vinte e sete milhões de reais).
Vale ressaltar que, antes de realizar a contratação, o Estado promoveu
debates com a sociedade, inclusive por meio de instrumentos de controle e
participação popular.
Em 17 de setembro de 2018, por exemplo, a Agência de Regulação
de Serviços Públicos (ARSP), com o objetivo de reduzir os índices de suicídios e
de proporcionar mais segurança aos usuários que trafegam na Terceira Ponte –
denominada oficialmente como Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça –,
apresentou o projeto de engenharia que dispõe sobre a segurança dos
usuários no referido trecho rodoviário.
Tal projeto executivo foi desenvolvido pela Concessionária Rodovia
do Sol, seria licitado e executado pelo Departamento de Estradas de
Rodagem (DER) e receberia o acompanhamento da ARSP.
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Em outubro de 2018, a ARSP realizou a Consulta Pública nº.
005/20181 e proporcionou o encaminhamento de opiniões e sugestões por parte
de interessados (pessoas físicas ou jurídicas) ao projeto executivo para
instalações de barreiras de proteção na Terceira Ponte. Os documentos em anexo
revelam que a consulta pública recebeu 38 (trinta e oito) contribuições e foi
encerrada em 02 de outubro de 20182.
Em 2019, a ARSP realizou a CONSULTA PÚBLICA nº 007/2018ª,
objetivando apresentar para a sociedade os 04 (quatro) projetos para a instalação
de barreiras de proteção na Terceira Ponte.
Ressalta-se que todas as contribuições foram analisadas pela equipe
técnica da ARSP e, em tais análises, o órgão observou as normas legais, as
condições técnicas pertinentes, assim como a sustentabilidade e a qualidade do
projeto.
Neste segundo processo de controle e participação popular, chamounos atenção as respostas fornecidas pela ARSP. Em todas as manifestações
oficiais, a agência estadual foi contra a construção de ciclovia na Terceira
Ponte - opondo-se, sempre de forma técnica e fundamentada, aos desejos do
Governo.
Tal afirmação pode ser confirmada nos trechos retirados do
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NA
CONSULTA PÚBLICA ARSP Nº. 005/2018, transcritas a seguir:

➢ ITEM 11:
“A ARSP e o Governo do Estado incentivam o uso de bicicletas
para a mobilidade e prática de esporte e, visando a locomoção
entre os municípios de Vitória e Vila Velha, foi implementado o
projeto Bike GV, nos quais as bicicletas são transportadas pela
Ponte em ônibus especializados para tal tarefa. Acrescentamos
o fato da Ponte possuir rampa com inclinação de 5,5% no
sentido sul e 4,4% no sentido norte. Essas inclinações

1

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA ARSP Nº 005/2018, em anexo.
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NA CONSULTA
PÚBLICA ARSP Nº. 005/2018, em anexo.
2
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atendem ao padrão para rodovias e foi estabelecido para obter
altura necessária que permitisse a passagem de navios no canal
marítimo em direção ao Porto de Vitória.
características

da

Ponte

e

ao

avaliar

Com essas

as

condições

necessárias para as ciclovias, identificou-se que o usuário
rotineiro de bicicletas (que usa para sua locomoção diária ou
eventual) não consegue vencer tal rampa por muito tempo, e
somente um ciclista profissional (atleta) teria condições para
tal. Portanto, ALÉM DO ALTO INVESTIMENTO NECESSÁRIO,
A CICLOVIA FICARIA SUBUTILIZADA” (GRIFO NOSSO).

➢ ITEM 13:
“(...) Já a solução com o vidro apresentou alto custo devido à
utilização de estrutura especial para contenção de vandalismo e
ancoragem; - A rampa da Terceira Ponte possui inclinação de
5,5% no sentido sul e inclinação de 4,4% no sentido norte.
Essas inclinações atendem ao padrão para rodovias e foi
estabelecido para obter altura necessária que permitisse a
passagem de navios no canal marítimo em direção ao Porto de
Vitória. Com essas características da Ponte e ao avaliar as
condições necessárias para as ciclovias, identificou-se que
o usuário rotineiro de bicicletas (que usa para sua
locomoção diária ou eventual) não consegue vencer tal
rampa por muito tempo, e somente um ciclista profissional
(atleta) teria condições para tal. Portanto, ALÉM DO ALTO
INVESTIMENTO

NECESSÁRIO,

A

CICLOVIA

FICARIA

SUBUTILIZADA.” (GRIFO NOSSO).

➢ ITEM 27 e 39:
“A questão do projeto da ciclovia foi exposta no item 11 e 13.”
(GRIFO NOSSO).
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Analisando as manifestações precisas da Agência Reguladora, fica
evidente a inutilidade do modal na Terceira Ponte, haja vista a inviabilidade
técnica de implementação da ciclovia em um longo trecho com inclinação de 4,4%
ou 5,5%.
Também as normas técnicas nacionais e internacionais orientam que se
evitem ciclovias com inclinação superior a 5%. Nesses casos, inclusive, orienta-se
que a ciclovia tenha um comprimento inferior a 300 metros – quando a Terceira
Ponte chega a ter 10 vezes este tamanho (3.300 metros de extensão)3:

3

Fonte: Manual de sinalização urbana. Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo.
Disponível
em:
<http://www.cetsp.com.br/media/1100702/MSU-Vol-13-Espaco-CicloviarioRev01.pdf>.
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Vale destacar que a vultosa elevação afetará os usuários que se
deslocarem em quaisquer das direções, uma vez que todos deverão superar, no
início da travessia, uma longa distância e um terreno muito íngreme para
completar o circuito, como pode se visualizar na imagem abaixo extraída da
notícia do jornal A Gazeta4:

4

https://www.agazeta.com.br/es/gv/apesar-do-pedido-de-ciclistas-terceira-ponte-nao-tera-ciclovia1018.
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A primeira coisa a se considerar é sobre o início do aclive da ciclovia
quando o ciclista estiver se deslocando de Vila Velha para Vitória. Nestas
hipóteses, os ciclistas deverão superar uma via com uma protuberante elevação,
devendo realizar uma força extrema para opor a gravidade que surge na ladeira,
pois ele, para superar a resistência do rolamento e a força da gravidade, deverá
impor uma potência muito grande na operação de deslocamento.
O ciclista imediatamente perceberá os efeitos dessas forças e, para que
seja mantida a cadência, precisará aplicar mais força aos pedais. Aumentar a
força da pedalada, mantendo a cadência, significa para o ciclista a entrega de
mais potência (e, ao longo do tempo, mais energia).
Contudo, caso o ciclista esteja se locomovendo com uma bicicleta
adequada, ele poderá aumentar a força de tração na roda ao mudar de marcha,
provocando a aceleração do ritmo da pedalada e redução a potência, conforme se
extrai o gráfico do plano inclinado abaixo.
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Superado este primeiro entrave, deverá o ciclista contar com a sua
habilidade e lançar mão novamente das leis da física, pois o trecho final será
íngreme e exigirá cautela e habilidade na frenagem, além de equipamento
altamente especializado.
Observemos o exemplo a seguir: Considerando que a massa do

ciclista e da bicicleta, juntos, seja 100 kg, que a aceleração gravitacional no
local seja 10 m/s², que o declive possua 5,5%, a intensidade da resultante
das forças de resistência ao movimento que atuam sobre o conjunto ciclista
mais bicicleta, na direção paralela ao plano da ladeira, pode ultrapassar 60
Km/h de aceleração, mais o dobro do peso de força, o que, sem sistema de
freio adequado pode ocasionar grandes desastres.
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Percebe-se, então, que um dos problemas reside justamente nos
usuários que não possuem condições econômicas para adquirir bicicletas
adequadas para circular na ciclovia (com marcha para vencer a subida e freios
para manter a segurança na descida).
Mesmo que superássemos a questão econômica, não conseguiríamos
uma boa utilização do logradouro público. É notório que muitas pessoas não
possuem preparo físico suficiente para realizar a travessia. Ademais, mesmo
aquelas bem condicionadas, em razão do elevado esforço, deixariam de utilizar o
modal como meio de transporte.
Com essas características de elevação da ponte não é demais repetir a
manifestação da ARSP a qual revela: “que o usuário rotineiro de bicicletas
(que usa para sua locomoção diária ou eventual) não consegue vencer tal
rampa por muito tempo, e somente um ciclista profissional (atleta) teria
condições para tal. Portanto, além do alto investimento necessário, a ciclovia
ficaria subutilizada.”
Estudos demonstram que as rampas devem ser mantidas tão baixas
quanto possível, especialmente em rampas longas. Rampas com inclinação
superiores a 5% devem ser evitadas, porque as subidas tornam-se difíceis para
muitos ciclistas e as descidas levam alguns a exceder a velocidade além de sua
capacidade de controle. Nos locais em que o terreno e a largura permitirem,
rampas com inclinação maior que 5% em trechos até 300m são aceitáveis.
Sobre essa observação, ressalta-se ainda que, além de desperdício de
dinheiro público e desvio de finalidade, uma obra dessa magnitude pode afetar a
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segurança dos usuários, pois aqueles poucos que vencerem a inclinação terão
problemas com o declive da ponte que proporcionará grande aceleração nas
bicicletas as quais (se não possuírem super bicicletas) não conseguirão realizar a
frenagem com segurança, podendo ocasionar grandes tragédias – e, por
conseguinte, a responsabilização do ente estatal, com prejuízos dobrados para
toda a população.
Nesse

mesmo

sentido,

inclusive,

o

arquiteto

e

professor

da

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e diretor do Instituto de Arquitetos
do Espírito Santo (IAB/ES), Prof. Tarcísio Bahia, manifestou-se, explicando que o
trecho da descida também representa um grande problema5:

5

https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/ciclovia-da-3-ponte-veja-acesso-por-vila-velha-lado-devitoria-nao-tem-definicao-0522
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Ainda, importante destacar que a ciclovia será unidirecional (“mão
única”), de modo que cada lado da ciclovia seguirá em sentido único, seguindo o
do fluxo de veículos. O problema disso é que, caso o ciclista se canse no 1º
quilômetro de pedalada, por exemplo, não poderá simplesmente voltar; terá de
seguir por mais 2 quilômetros até conseguir sair da estrutura, o que pode gerar
acidentes.
Como se não bastasse, também o Plano Diretor Urbano (PDU) do
município de Vitória dispõe que a rede viária e cicloviária deve respeitar normas
técnicas de garantia de acessibilidade universal e os padrões constantes na
própria lei6 – o que não é observado por esta via em construção.
Destaca-se que a mobilidade urbana sempre interferiu nos modos de
vida dos habitantes da cidade e nunca foi uniformemente distribuída entre grupos
sociais e, sobretudo, não tem a mesma qualidade em todo o espaço, quando
relacionada aos recursos e às restrições que limitam o seu uso.
Ocorre que, mesmo com as advertências de inviabilidade técnica e de
segurança da construção de uma ciclovia na Terceira Ponte apontadas pela ARSP
desde 2018, visualiza-se que a reforma da ponte foi iniciada em julho de 2021, ao
custo de R$ 127.000.000,00 (cento e vinte e sete milhões de reais) com o dinheiro
público, conforme se extrai da matéria a seguir7.

6

Lei nº 9.271/2018 - Art. 46 As características físicas e infraestruturais, geométricas e paisagísticas
das vias integrantes da Rede Viária de Vitória, bem como da Rede Cicloviária, deverão respeitar as
normas técnicas de garantia de acessibilidade universal, bem como as características e padrões
constantes do Anexo 6 - Características Físicas e Estruturais da Rede Viária Básica.
7
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2021/11/23/ciclovia-da-terceira-ponte-que-ligavitoria-e-vila-velha-comeca-a-ser-concretada.ghtml.
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Desde a aprovação do Estatuto das Cidades, lei federal 10.257/2001,
como o apoio às ações coordenadas e integradas entre Municípios e Estado em
áreas conurbadas, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas destinadas a
políticas comuns de mobilidade urbana. E obriga os gestores públicos, pela
primeira vez, a desenvolverem seus projetos viários pensando na “equidade no
uso do espaço público de circulação, vias e logradouros”, o que significou destinar
a cada modo de deslocamento (automóveis, ônibus, bicicletas e pedestres) um
percentual do espaço público equivalente ao percentual de pessoas que ele
transporta no ambiente urbano.
Ainda, como se não bastasse, não foi disponibilizado aos cidadãos
qualquer projeto que demonstre a previsão de integração da ciclovia construída na
Terceira Ponte às ciclovias urbanas. Tanto na cidade de Vitória, quanto na cidade
de Vila Velha, não há malha cicloviária no entorno da ponte, o que também indica
que a ciclovia que liga os municípios ficará subutilizada.
O planejamento cicloviário tem como propósito o estímulo ao uso da
bicicleta como meio de transporte integrado ao ambiente urbano e para que isso
se torne realidade é preciso dotar o espaço com infraestrutura que atenda aos
seus usuários em todo seu trajeto, desde o início até o ponto final.
Pior ainda: não há sequer passagem de pedestres próximo à Terceira
Ponte, o que traz fundado receio do agravamento de riscos de acidentes para
aqueles ciclistas que utilizarem a ciclovia da ponte, ao fim deste trecho.
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Ao invés de ampliar os eficientes modais de mobilidade urbana, tais
como BikeGV e aquaviário, que permitiriam a utilização isonômica e segura dos
serviços de mobilidade, os requeridos insistiram em desperdiçar dinheiro público
com a construção de uma perigosa obra de ciclovia apesar de todas as
adversidades da Terceira Ponte.
Além disso, para a nobre finalidade de evitar suicídios no local, bastava
a construção de uma das barreiras cujos projetos já foram apresentados (e
votados) aos cidadãos no ano de 2018, por um custo muito inferior, e que,
inclusive, poderia ser absorvido pela própria concessionária de serviços públicos,
conforme já determinado no âmbito de outra ação popular movida no Estado –
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processo nº 0029012-32.2016.8.08.0024. Com isso, restaria preservada a
finalidade do ato e privilegiada a eficiência dos recursos públicos.
Inclusive, na ocasião, em sede de contestação, o próprio Estado do
Espírito Santo sustentou a ineficácia da instalação de equipamentos de proteção
para prevenção de suicídios sob o ponto de vista dos dados epidemiológicos, tal
como restou consignado na sentença:

Desta forma, não resta alternativa a não ser o ajuizamento da presente
ação popular para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao
patrimônio do Estado do Espírito Santo, a defesa da inviolabilidade do direito à
vida e a segurança dos usuários de bicicletas e a defesa dos interesses de toda
coletividade, uma vez que o fato narrado acima viola uma série de princípios e
valores constitucionais do Estado Democrático de Direito.

DO DIREITO

1) DO CABIMENTO

As hipóteses de cabimento da ação popular encontram-se previstas no
artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal de 1988, sendo possível dividi-las em
três: (a) anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o
Estado participe; (b) anulação de ato lesivo à moralidade administrativa; (c)
anulação de ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
No artigo 1º, caput, da Lei de Ação Popular, está consagrada a
lesividade ao patrimônio público como fundamento para a sua propositura,
enquanto o § 1º do mesmo dispositivo conceitua o patrimônio público a ser
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protegido como bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou
turístico.
Neste sentido, os fatos e documentos anexados demonstram, sem
sombra de dúvidas, que o objeto da presente ação constitucional visa coibir a
iminência de ato lesivo ao patrimônio público (pelo menos minorá-lo, já que as
obras já se iniciaram) e que podem causar severo prejuízo ao erário, além de
evidenciar o desvio de finalidade na construção de uma subutilizada ciclovia (art.
2ª da Lei nº 4.717/1965), sem mencionar, ainda, a proteção dos princípios da
administração pública e a inviolabilidade a vida e segurança dos usuários de
bicicletas.
A ilegalidade do objeto (art. 2ª da Lei nº 4.717/1965) ocorre quando o
resultado do ato importa em violação de lei e, in casu, reside na falta de
publicidade e transparência da Administração Pública quanto à obra, sua
viabilidade e utilização da população em geral, bem como integração à malha
cicloviária urbana.
Também se funda na inexistência dos motivos (art. 2ª da Lei nº
4.717/1965), que, nos termos da lei, verifica-se quando a matéria de fato ou de
direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente
inadequada ao resultado obtido. Isso porque, conforme já salientado, pelas
informações fornecidas pelo próprio Estado em relatórios anteriores, a obra da
ciclovia não tem aptidão de melhorar a mobilidade urbana, servir universalmente
aos ciclistas ou mesmo prevenir o suicídio.
Dessa forma, e conforme será demonstrado a seguir, a presente ação
tem por escopo a proteção ao erário (patrimônio público), coibir o desvio de
finalidade, proteger a inviolabilidade do direito a vida e a segurança dos usuários
de ciclovia e proteção dos princípios da Administração Pública, notadamente os da
publicidade e eficiência.

2) DA LEGITIMIDADE ATIVA

Nos termos do Artigo 1°, caput, da Lei 4.717/65, qualquer cidadão é parte
legitima para propor Ação popular, o que é o caso da parte autora, uma vez que
resta comprovado: pelo título de eleitor nº 108284470361 Seção 0415 Zona 52 e
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certidão de quitação eleitoral (documento em anexo), que o requerente é cidadão
em pleno gozo de todos os direitos políticos.

3) DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme preceitua na Lei 4.717/65, mais especificamente em seu art. 6º,
são legitimados passivos todos aqueles que contribuíram por ação ou omissão
com o ato lesivo, conforme resta demonstrado nos fatos desta ação, todos estão
aptos a figurar no polo passivo.

4) DO MÉRITO
DA LESIVIDADE DO ATO – DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E
DESVIO DE FINALIDADE NA CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA FADADA À
SUBUTILIZAÇÃO NA TERCEIRA PONTE – DA FALTA DE PUBLICIDADE DO
PROJETO E DA CONTRATAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
– NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ART. 37 DA CRFB/1988 E ART. 2º
DA LEI Nº 4.717/1965

A Administração Pública tem como finalidade essencial alcançar o
interesse público. Ela é a incumbida de produzir atos de gestão que determinarão
obras, serviços, construções, entre outras políticas públicas, com o objetivo de
melhorar a qualidade dos recursos colocados à disposição da coletividade, e
ainda, o desenvolvimento político, econômico e cultural da sociedade.
A

proposta

da

Administração

Pública,

pelos

atos

específicos

autorizados por lei, é a de atingir os fins que lhe deram razão de existência. O ato
administrativo é, portanto, uma manifestação de vontade, declaração jurídica e
específica expedida no exercício da função pública a favor dos particulares para
alcançar o interesse público de forma a delimitar e determinar seus direitos e
deveres, criando certezas jurídicas na relação entre Estado e o indivíduo.
Assim, conclui-se que todo ato administrativo deve possuir uma
finalidade e esta sempre será o interesse público.
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Nessa linha de raciocínio, observa-se que o requisito finalidade do ato
administrativo encontra-se diretamente ligado a três grandes princípios basilares
da Administração Pública: supremacia e indisponibilidade do interesse público e
impessoalidade.
No que concerne ao princípio da supremacia do interesse público, o
entendimento é de que este deve prevalecer em detrimento do interesse privado.
Assim, o interesse que atende o anseio social é privilegiado em detrimento do
interesse privado disponível e isolado.
Já no que diz respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse
público, tem-se que o agente público incumbido de zelar e buscar o interesse
social não pode dele dispor livremente, pois não pertence ao gestor, e sim a
sociedade. Dessa maneira, o administrador público, ao exercer delegação do
poder estatal, não pode se eximir de buscar concretizar o interesse público.
Lamentavelmente, interesse público é tudo o que não existe na
construção de uma ciclovia em local tão impróprio como a Terceira Ponte.
O aclive e o declive em grau acentuado, os ventos e a extensão de
mais de 3km de comprimento revelam que o investimento de mais de R$
127.000.000,00 (cento e vinte sete milhões de reais) não atende ao interesse
público e à finalidade de uma ciclovia, que é justamente o de propiciar a
mobilidade urbana geral e irrestrita, desafogando os meios convencionais de
locomoção.
É certo que a obra privilegiará apenas uma pequena parcela de ciclistas
que possuem super bicicletas equipadas com freio a disco e sistema de marchas,
além de preparo físico típico de atletas para vencer as adversidades da ponte.
Assim, para coibir práticas administrativas que ofendem aos princípios
que norteiam o funcionamento da república, o art. 2º, da Lei nº. 4.717/65
prescreve que:

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades
mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
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d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observarse-ão as seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas
atribuições legais do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta
ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade
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,
na regra de competência. (grifou-se)

Por óbvio, a construção de uma ciclovia em local tão impróprio e
adversativo como a Terceira Ponte não cumpre a finalidade de ampliar a
mobilidade urbana. Até porque, para isso, bastava ampliar o sistema Bike GV e
acelerar o sistema de balsas, onde é possível que todos os usuários de bicicletas,
sem qualquer predileção, possam utilizar dos serviços de locomoção sem perigo e
sofrimento.
Ora, o Estado existe para o povo, devendo servi-lo e tornar possível a
convivência pacífica em sociedade, garantindo a todos os cidadãos a satisfação
plena com a atuação e gestão dos poderes públicos, sendo, portanto,
imprescindível que o agente público entenda o que é o interesse público e vise em
suas ações concretizá-lo, não havendo que beneficiar certo grupo de pessoas
(pequena parcela de usuários de bicicletas com super bikes) em detrimento de
outras.
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Os atos administrativos que não atendam a universalidade dos ciclistas,
beneficiando apenas uma pequena categoria ofende o princípio da isonomia e é
caracterizado como desvio de finalidade, conforme se extrai do aresto a seguir:

Oportuno destacar que é requisito da ação popular a existência do
binômio ilegalidade/lesividade. Por ato ilegal, entende-se aquele praticado em
desconformidade com as leis vigentes ou com os princípios norteadores da
atuação da Administração Pública, conforme exaustivamente narrado em toda a
peça exordial. Sobre lesividade, é cristalino o desperdício de R$ 127.000.000,00
(cento e vinte e sete milhões de reais) em uma obra de ciclovia seletiva e de alto
grau de periculosidade aos usuários.
Como se não bastasse, salta aos olhos a falta de publicidade da
Administração Pública a respeito da obra, que tem suscitado diversas dúvidas nos
cidadãos, ainda sem respostas. Curiosamente, poucos anos atrás, no ano de
2018, o próprio Estado realizou consulta pública e votação popular a respeito do
projeto de construção de barreiras para evitar o suicídio na Terceira Ponte,
ocasião em que, inclusive, esclareceu que a construção de uma ciclovia no local
envolveria altos custos e a via ficaria subutilizada.
Ademais, segundo o Governo do Estado, a chamada “Ciclovia da Vida”
foi colocada como uma das obras prioritárias do orçamento de 2019 por conta de
votação popular, mas, curiosamente, a população até agora não foi esclarecida
sobre qualquer detalhe do projeto, ou de sua integração à malha cicloviária
urbana.
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Percebe-se, portanto, que além de causar ato lesivo ao patrimônio
público, a Administração Pública também agiu em desacordo com os mais
basilares princípios constitucionais, sobretudo o da publicidade e da eficiência,
consignado no art. 37 da Constituição Federal.
Portanto, o autor requer esclarecimentos a respeito da viabilidade
da obra da ciclovia na Terceira Ponte e, caso não comprovada a existência dos
requisitos técnicos para efetiva utilização universal da ciclovia, pugna pela
anulação do ato lesivo por se tratar de obra em completo desvio de
finalidade e contrária ao interesse público.

DA LIMINAR

Nos termos do Artigo 5º, §4º da Lei 4,717/65 é possível o pedido de
liminar para a suspensão de ato ou contrato lesivo ao patrimônio público, a partir
do previsto no art. 22 do mesmo diploma legal.
Dessa forma, faz-se necessária a demonstração do fumus boni iuris
(probabilidade de deferimento futuro) bem como o periculum in mora (perigo de
demora de uma decisão) conforme previsto no art. 300 do CPC.
A relevância do fundamento invocado reside nos argumentos fáticos e
jurídicos acima expostos, mormente nos documentos colacionados à presente, os
quais dão conta de que existe o bom direito ora vindicado, notadamente em face
da evidente e flagrante violação ao princípio da supremacia do interesse público e
desvio de finalidade na construção de uma ciclovia com elevado grau de
inclinação e mais de 3Km de extensão, desvirtuando, sobremodo, o conceito de
mobilidade urbana universal, para aventura ciclística seletiva.
O periculum in mora, por sua vez, afigura-se patente, uma vez que a
realização da obra (em pleno curso executório) onera cada dia mais os cofres
públicos, podendo chegar ao gasto de mais de R$ 127.000.000,00 (cento e vinte e
sete milhões de reais) em um ano de eleições sobre uma voluptuosa obra de
infraestrutura ineficiente e que pode gerar sérios acidentes ciclísticos, conforme
extensa fundamentação.
Assim, reunidos os requisitos, havendo fundado receio do desvio de
recursos públicos com uma obra sem qualquer utilizada para os cidadãos e

Página 21 de 25

contribuintes capixabas, o autor requer a concessão de liminar, determinando-se
que o réu preste esclarecimentos em até 15 (quinze) dias, a respeito dos quesitos
apresentados, em especial a respeito da (i) inclinação da ciclovia e respectiva
possibilidade de uso pelo cidadão comum, (ii) integração da via à malha cicloviária
urbana.
Pleiteia o autor sejam colacionados, dentre outros, especialmente os
documentos que já foram necessariamente elaborados como pré-requisito da
realização da obra, o que demonstra a viabilidade de cumprimento da medida no
prazo indicado.
Exemplificativamente,

devem

ser

apresentados

os

seguintes

documentos:
- Metodologia Executiva (vide Item 1.4, item A do Termo de Referência)
- Descrição detalhada da Solução Técnica Proposta, Metodologia
Executiva e materiais/insumos a serem empregados e Relatório
Técnico, de modo a demonstrar a vantagem nos custos (sem descrever
valores), cronograma, durabilidade e outros benefícios que possam
interferir na análise por parte da Administração, conforme definido no
item 1.2 e seguintes do Termo de Referência, inclusive no que tange às
facilidades para futura manutenção;
A requisição de documentos já no despacho da inicial é, inclusive, da
própria natureza da ação popular, tal como previsto no art. 7º, I, “b” da Lei nº
4.717/1965.
Caso não prestadas tais informações, ou se, prestadas, seja
robustecido o fundado receio de dano, requer-se a imediata suspensão da
execução do contrato nº 010/2020, oriundo do processo administrativo nº. 2020QPV2J, no valor de R$ 127.000.000,00 (cento e vinte e sete milhões de reais),
publicado no Diário Oficial do Governo do Estado do Espírito Santo em 24 de
setembro de 2020, com fundamento no artigo 5º, § 4º, da Lei n. 4.717/1965 c/c art.
300 do CPC/2015, sem prejuízo da aplicação da pena de desobediência para o
administrador público, nos termos do art. 8º da Lei nº 4.717/1965.

DOS PEDIDOS
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Por todo o exposto, requer a vossa Excelência:

1.

Ao despachar a inicial, desde já, requeira ao Estado e seus órgãos os
documentos atinentes aos estudos de viabilidade, obra e contratação da
ciclovia em construção na Terceira Ponte no prazo de 15 (quinze) dias, de
acordo com a previsão legal do art. 7º, I, “b” da Lei nº 4.717/1965;

2.

Caso não apresentados os esclarecimentos no prazo previsto, ou, se
apresentados, estes reforcem o fundado receio de dano ao erário, com
a subutilização da ciclovia, sem o cumprimento de sua função
precípua (mobilidade urbana universal), requer-se, ainda em sede de
medida liminar, a imediata suspensão do contrato e da obra, sob pena
de multa diária a ser aplicada pelo juízo em valor não inferior a R$
100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento;

3.

Em sequência, sejam os réus intimados da presente ação para, querendo,
apresentar defesa no prazo legal;

4.

Intimação do Ministério Público, conforme previsto no art. 7º, inciso I alínea
“a”;

5.

Caso comprovado o fundado receio de dano ao erário e desvio de
finalidade exposto pelo autor, requer-se a procedência do pedido para
confirmação da liminar e para a anulação do contrato 010/2020 e seus
respectivos aditivos;

6.

Por conseguinte, pugna pela aplicação dos efeitos da sentença da ação
popular, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.717/1965, determinando-se a
reparação dos danos eventualmente apurados;

7.

A condenação dos réus aos pagamentos das verbas de sucumbências;

8.

A produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente
documental, pericial e testemunhal (depoimento pessoal dos técnicos e
diretores envolvidos no estudo).

Dá-se à presente ação o valor de R$ 127.000.000,00 (cento e vinte e
sete milhões de reais).

Nesses termos, pede deferimento.
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Vitória/ES, 05 de maio de 2022.

ANDRÉ ROCHA
OAB nº 24.187/ES

DOCUMENTOS
Doc. 01 – Procuração
Doc. 02 – Documentos pessoais
Doc. 03 – Licitação inicial: viabilidade – 2 milhões
Doc. 04 – Aviso consulta pública ARSP
Doc. 05 – Relatório Circunstanciado das Contribuições Recebidas na Consulta
Pública ARSP Nº. 005/2018
Doc. 06 – Reportagens apresentação projeto ciclovia
Doc. 07 – Apresentação Terceira Ponte
Doc. 08 – Sentença Ação Popular nº 0029012-32.2016.8.08.0024
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Doc. 09 – Diário Oficial 24/09/2020: contratação da obra
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