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Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Ação Popular - Lei 4717/65 - Anulação/nulidade de Ato Administrativo / Atos 
Administrativos   
  
Autor: FABRICIO RIBEIRO BATISTA 
Réu: ANDRE LUIZ DA SILVA RODRIGUES 
Réu: ANNA CAROLINA ALVES BARBOSA RODRIGUES 
Réu: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
Representante Legal: CLEDSON SAMPAIO BITTENCOURT 
Réu: CLEDSON SAMPAIO BITTENCOURT 
Réu: WORKING - WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP 
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Rubens Soares Sa Viana Junior 

 
Em 28/11/2017 

 
 
 

Decisão               
 
  Cuida-se de ação popular movida por FABRICIO RIBEIRO BATISTA em face do MUNICÍPIO DE 
CAMPOS DOS GOYTACAZES; da sociedade empresária WORKING - WES 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. EPP e outros.  
 
   A inicial, em síntese, afirma que sociedade empresária que estaria envolvida em denúncia 
criminal da Operação Caixa D'água, recentemente deflagrada, teria assinado com o Município 
aditivo de expressivo montante, embora na referida ação penal, tenha havido relato de 
irregularidades nos seus contratos, inclusive em colaboração premiada. 
 
   Postula o autor liminar para fins de suspensão do contrato e de repasses entre o Município e a 
citada sociedade, além da condenação dos réus na invalidade do contrato administrativo.  
 
    É o breve relatório, decido.  
 
    A ação popular é medida constitucional concedida ao cidadão para fins de tutela dos bens 
públicos em geral, especialmente na higidez da administração pública e sua regularidade, visando 
a salvaguarda do patrimônio público, do meio ambiente, da moralidade administrativa ou do 
patrimônio histórico e cultural, segundo dicção do preceito do art. 5º XXXIV, da Constituição da 
República.  
 
   No exame dos fatos adunados pelo autor, segundo relatado pelo requerente, vícios envolvendo 
contratos administrativos estariam sendo perpetrados, inclusive em aditivo em favor da mesma 
empresa que, em inquérito policial, teria sido indicada como beneficiada de irregularidades.  
 
    Os temas trazidos na inicial são de necessária avaliação de mérito e detido exame probatório, 
inclusive quanto à natureza do contrato em vigor. O início de ação penal não permite conclusão 
definitiva acerca dos fatos, eis que estão em apuração. Todavia, ad cautelam, e na premissa de 
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salvaguarda dos interesses públicos, reputo presentes os requisitos para que o Município 
suspenda eventual repasse à sociedade indicada, em razão do contrato referenciado na inicial, até 
nova decisão judicial avalie o tema, com a manifestação dos requeridos e do Ministério Púbico, 
bem como a juntada aos autos do contrato licitatório correspondente.  
 
    Com efeito, concluo pela presença, em parte, dos requisitos da medida de urgência, à luz da 
Lei 4717/65 e do art. 300, do CPC, para determinar que o Município de Campos dos Goytacazes 
suspenda repasses à sociedade WORKING - WES EMPREENDIMENTOS e SERVIÇOS LTDA - 
EPP, até nova decisão judicial, após a contestação dos requeridos e manifestação do PARQUET.  
 
       Cite-se e intime-se por OJA plantonista os requeridos. Cientifique-se o MP.  
 

Campos dos Goytacazes, 28/11/2017. 
 
 

Rubens Soares Sa Viana Junior - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Rubens Soares Sa Viana Junior 
 

Em ____/____/_____ 
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