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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ. 

 
 

 

 

   

“Direito Constitucional e Processual Civil. Ação 
popular. Condições da ação. Ajuizamento para 
combater ato lesivo à moralidade administrativa. 
Possibilidade. Acórdão que manteve sentença que 

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, 
por entender que é condição da ação popular a 
demonstração de concomitante lesão ao patrimônio 
público material. Desnecessidade. Conteúdo do art. 
5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal. 
Reafirmação de jurisprudência. Repercussão geral 

reconhecida.  
 
1. O entendimento sufragado no acórdão recorrido 
de que, para o cabimento de ação popular, é exigível 
a menção na exordial e a prova de prejuízo material 
aos cofres públicos, diverge do entendimento 

sufragado pelo Supremo Tribunal Federal.  
 
2. A decisão objurgada ofende o art. 5º, inciso 
LXXIII, da Constituição Federal, que tem como 
objetos a serem defendidos pelo cidadão, 
separadamente, qualquer ato lesivo ao patrimônio 

material público ou de entidade de que o Estado 
participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao 
histórico.  
 
3. Agravo e recurso extraordinário providos.  
 

4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação 
da jurisprudência. 
 
Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou 
constitucional a questão, vencido o Ministro Marco 
Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Gilmar 

Mendes e Rosa Weber. O Tribunal, por maioria, 
reconheceu a existência de repercussão geral da 
questão constitucional suscitada, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros 
Gilmar Mendes e Rosa Weber. No mérito, por 

maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre 
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a matéria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e 

Teori Zavascki. Não se manifestaram os Ministros 
Gilmar Mendes e Rosa Weber.  
 
Ministro DIAS TOFFOLI  
Relator” 

 

 

 
 

 

 

 
Pedido de afastamento do Vice-Prefeito da 
cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, 
Frederico Rangel Paes, por conduta 
incompatível ao exercício do cargo: ser 
Presidente da COAGRO - Cooperativa 
Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro 
Ltda., que comanda  a Usina Sapucaia, ser 
diretor da Methos Agrícola S/A, inscrita no 
CNPJ sob o nº 22.687.212/0001-90 
(juntamente com Cristiane Maia Abreu Massa, 
filha do empresário Renato Ribeiro Abreu), 
Solar Agronegócio Ltda., inscrita no CNPJ sob 
o nº 37.237.012/0001-44, ser diretor da 
ASFLUCAN - Associação Norte Fluminense dos 
Plantadores de Cana, inscrita no CNPJ sob o nº 
16.509.535/0001-22 e COOPLANTA - 
Cooperativa Mista dos Produtores Rurais 
Fluminense Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 
08.415.438/0001-42. 
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  GALVANE SEIXAS FILHO, brasileiro, divorciado, 

aposentado, portador da CNH nº 01435960230, CPF nº 805.143.597-

49, título eleitoral nº 048798510370, 129ª Zona Eleitoral, Seção-RJ: 

0148, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, nº 242, 

Parque Cidade Luz, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP. 28.060-345,  

vem diante de Vossa Excelência, com supedâneo no Art. 5º, inciso 

LXXIII, artigo 37, ambos da Carta Magna, Lei 4.717/65 e demais 

dispositivos de regência, propor a presente: 

 

 

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO LIMINAR DE 

AFASTAMENTO DE AGENTE PÚBLICO              

“Inaudita Altera Pars”- URGENTE 

 

em face do MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 

29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo 

Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, nesta cidade,  CEP: 28.030-

045, onde receberá as intimações, cujos endereços eletrônicos são 

procpmcg@rol.com.br,  procuradoria@campos.rj.gov.br e 

gabinete.procuradoriacamposrj@gmail.com representada por seu 

procurador, WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA, 

brasileiro, casado, empresário, prefeito da cidade de Campos dos 

Goytacazes-RJ, CPF nº. 108.558.347-30 e inscrito no Registro Geral 

sob o nº 20.421.993-5, expedido pelo DETRAN-RJ, com endereço 

mailto:procpmcg@rol.com.br
mailto:procuradoria@campos.rj.gov.br
mailto:gabinete.procuradoriacamposrj@gmail.com
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profissional à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, 

Parque Santo Amaro, nesta cidade,  CEP: 28.030-045, e-mails: 

wladgarotinho@gmail.com e/ou wladimirmatheus@gmail.com e 

FREDERICO RANGEL PAES, brasileiro, casado, Vice-Prefeito do 

Município de Campos dos Goytacazes-RJ e Presidente da  

COAGRO - Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de 

Janeiro Ltda., bem como sócio administrador da Methos Agrícola 

S/A., inscrita no CNPJ sob o nº 22.687.212/0001-90, juntamente 

com Cristiane Maia Abreu Massa, filha do empresário Renato 

Abreu, Solar Agronegócio Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 

37.237.012/0001-44, diretor da ASFLUCAN - Associação Norte 

Fluminense dos Plantadores de Cana, inscrita no CNPJ sob o nº 

16.509.535/0001-22 e COOPLANTA - Cooperativa Mista dos 

Produtores Rurais Fluminense Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 

08.415.438/0001-42,  portador do RG nº 07.121.776-4, expedido 

pelo DETRAN-RJ em 27/12/2010, inscrito no CPF sob o nº 

641.124.626-20, com endereço profissional à  Rua Coronel Ponciano 

de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, nesta cidade,  CEP: 

28.030-045 e/ou Rodovia  Campos-Itaperuna (BR-356), Km 15, 

Sapucaia, Campos dos Goytacazes-RJ, CEP 28.010-972, e-mails: 

fredericopaes@campos.rj.gov.br e fredericopaes@coagro.coop.br,  

com razões e fundamentos que abaixo passa a expor: 

 

 

I-DA LEGITIMIDADE 

 

O art. 5º, LXXIII da Constituição Federal estabelece que 

“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 

a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 

mailto:wladgarotinho@gmail.com
mailto:wladimirmatheus@gmail.com
mailto:fredericopaes@campos.rj.gov.br
mailto:fredericopaes@coagro.coop.br
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Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural (...)”.  

 

Conforme a lição de Hely Lopes Meirelles: 

 
“Ação popular é o meio constitucional 

posto à disposição de qualquer cidadão para 

obter a invalidação de atos ou contratos 

administrativos – ou a estes equiparados – 

ilegais e lesivos do patrimônio federal, 
estadual e municipal, ou suas autarquias, 

entidades para estatais e pessoas jurídicas 

subvencionadas com dinheiros públicos. 

 

A Constituição vigente, de 5.10.88, 
mantendo o conceito da Carta anterior, 

aumentou sua abrangência, para que o 

cidadão possa 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 (art. 5º, LXXIII). Assim, pôs termo à 

dúvida se abrangeria também os atos 
praticados por entidades paraestatais 

(sociedade de economia mista, empresas 

públicas, serviços sociais autônomos e entes 

de cooperação), além dos órgãos da 
Administração centralizada.  

 

É um instrumento de defesa dos 

interesses da coletividade, utilizável por 

qualquer de seus membros. Por ela não se 
amparam direitos individuais próprios, mas 

sim interesses da comunidade. O beneficiário 

direto e imediato desta ação não é o autor; é 

o povo, titular do direito subjetivo ao governo 
honesto. O cidadão a promove em nome da 

coletividade, no uso de uma prerrogativa 

cívica que a Constituição da República lhe 

outorga. 
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Presentemente a ação popular acha-se 

regulamentada pela Lei nº 4.717, de 9.6.65, 

que lhe dá o rito ordinário, com algumas 

alterações, visando à melhor adequação aos 
objetivos constitucionais da legalidade 

administrativa. 

 

Mas observe-se que essa lei é anterior à 
Constituição de 1967 e à Emenda de 1969, 

pelo que deve ser entendida à luz do novo 

texto constitucional.” (in Mandado de 

Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, “Habeas Data”. São 
Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 113-115). 

 

Segundo JOSÉ AFONSO DA SILVA, o 

autor popular age por legitimidade ordinária, 
visto que exerce o direito próprio decorrente 

da soberania popular, de que é titular, como 

qualquer outro cidadão, em nome próprio, 

fiscalizando a gestão do patrimônio público, 
em se tratando de um instituto de democracia 

direta. 
 
 

II- DO ATO IMPUGNADO - CUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGO 

PÚBLICO E PRIVADO. 

 

O ato impugnado pelo Autor é o exercício  do mandato 

eletivo que vem exercendo o último Réu, na qualidade de vice-

prefeito do município de Campos dos Goytacazes-RJ, de forma 

concomitante com o exercício do cargo de presidente da COAGRO - 

Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro Ltda., 

empresa inscrita no CNPJ sob o nº  05.500.757/0003-20, com sede 

na Rodovia  Campos-Itaperuna (BR-356), Km 15, Sapucaia, Campos 

dos Goytacazes-RJ, CEP 28.010-972, além de ser diretor das 

empresas Methos Agrícola S/A., inscrita no CNPJ sob o nº 



   Antonio Maurício Costa  
                          ADVOGADO OAB/RJ 47.536 

___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Endereço profissional: Edifício Cidade de Campos -  Praça São Salvador, nº 21/23,                  

salas 1.201/1.206/1.207 –Centro – Campos dos Goytacazes/RJ - CEP: 28.010-000 -                                  

Tel. e Fax (22) 2733-1682 

E-mail: antoniomauriciocosta5@gmail.com 

 

7 
 

22.687.212/0001-90, juntamente com Cristiane Maia Abreu 

Massa, filha do empresário Renato Abreu, Solar Agronegócio 

Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 37.237.012/0001-44, ser diretor da 

ASFLUCAN - Associação Norte Fluminense dos Plantadores de 

Cana, inscrita no CNPJ sob o nº 16.509.535/0001-22 e COOPLANTA 

- Cooperativa Mista dos Produtores Rurais Fluminense Ltda., 

inscrita no CNPJ sob o nº 08.415.438/0001-42.   

 

O exercício do mandato eletivo de forma concomitante 

representa manifesta violação ao inciso X do artigo 135 da Lei 

Municipal nº 5.247/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos do 

Município de Campos dos Goytacazes) cujo o teor é o seguinte, in 

verbis:  

 

 

 

“Art. 135 – Ao funcionário é proibido:  

 

(...) 

 

X – participar de gerência ou 

administração de empresa privada, de 

sociedade civil, ou exercer o comércio, 

exceto na qualidade de acionista, cotista 

ou comanditário;”. 

 

III-DA FLAGRANTE ILEGALIDADE E SEUS FUNDAMENTOS. 
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Cumpre ao autor ressaltar que o último Réu, desde o 

registro de candidatura, recebeu Pedido de Impugnação no processo 

nº 0600626-98.2020.6.19.0076, que tramitou pela 76ª Zona Eleitoral 

de Campos dos Goytacazes-RJ. 

 

O recurso foi provido pelo Egrégio Tribunal Regional 

Eleitoral  e reformado pelo TSE, fato de domínio público. 

 

Naquela oportunidade, o tema era que o último Réu 

presidia o Hospital Plantadores de Cana, na cidade de Campos dos 

Goytacazes, o que ainda faz por interpostas pessoas, fato de domínio 

público. Esse Hospital é o que recebe mais verbas da saúde 

repassadas pelo Município de Campos-RJ. 

 

O próprio secretário de saúde nomeado pelo prefeito, 

segundo réu, foi  representante  do setor farmacêutico, e também  

tinha  uma empresa que prestava serviço ao Hospital Plantadores de 

Cana, Sr. Adelsir Barreto Soares, através de uma pessoa jurídica 

que tem como sócia a sua irmã que reside no Estado de São Paulo. 

Em uma cidade com quase 3.000 (três mil) médicos, o prefeito 

nomeia para a secretaria de saúde um represente do setor 

farmacêutico: um amigo íntimo do último Réu. 

 

Há aproximadamente dois meses ele foi substituído pelo 

médico Dr. Paulo Roberto Hirano.   

 

O último Réu exerce há anos a  presidência da  COAGRO - 

Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro Ltda., sem  

qualquer alternância  no poder, o que é manifestamente incompatível 
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com o exercício  do mandato eletivo de vice-prefeito da cidade de 

Campos dos Goytacazes-RJ, vez que em direta colisão com a 

legislação local, ou seja, o Estatuto do Funcionário Público, além do 

fato de a citada Cooperativa ser detentora  de isenção de tributos, à 

luz do Código Tributário Nacional. 

 

A referida cooperativa é a maior produtora de açúcar e 

etanol do Estado do Rio de Janeiro, e o Sr. Frederico Paes administra 

a Cooperativa como se sua fosse. Tudo isso porque ele é sempre o 

presidente. 

 

 Além disso, na atualidade, o último réu é diretor das 

seguintes empresas: 

 

1-Methos Agrícola S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 

22.687.212/0001-90, juntamente com Cristiane Maia Abreu 

Massa, filha do empresário Renato Abreu;  

 

2-Solar Agronegócio Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 

37.237.012/0001-44; 

 

3-Associação Norte Fluminense dos Plantadores de 

Cana, inscrita no CNPJ sob o nº 16.509.535/0001-22; 

 

4-COOPLANTA - Cooperativa Mista dos Produtores 

Rurais Fluminense Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 

08.415.438/0001-42. 
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O exercício do cargo de vice-presidente é incompatível 

com o exercício da  presidência de cooperativa industrial e as demais 

empresas apontadas, segundo o que  prescreve o  artigo nº 135, 

inciso X,  do Estatuto do Funcionário Público de Campos dos 

Goytacazes-RJ.  

 

O Estatuto do Funcionário Público, em seu artigo 135, 

inciso X, proíbe expressamente o funcionário público de: “participar 

de gerência ou administração de empresa privada, de 

sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de 

acionista, cotista ou comanditário”. 

 

Como se  não bastasse,  a referida Cooperativa adquiriu o 

comando da Companhia Açucareira Paraíso S/A, no processo nº 

0000991-41.2014.8.19.0014, em curso pela 4ª Vara Cível de Campos 

dos Goytacazes-RJ, em  recuperação judicial desde  29 de janeiro de 

2014. 

A transação ocorreu através de um contrato de locação 

em que o interveniente é o empresário Renato Ribeiro Abreu e sua 

esposa, naturais  do município de São Fidélis. No contrato de locação 

comercial e outras avenças, figura como locatário Vesnnela RJ 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 

29.380.857/0001-66, com sede na Rua São Francisco Xavier, nº  

603, 5º andar – parte, Maracanã, Rio de Janeiro-RJ, CEP. 20.550-011 

de titularidade dos empresários Renato Ribeiro Abreu, brasileiro, 

casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 

80.754.778-1, expedido pelo DETRAN-RJ e inscrito no CPF nº 

181.839.567-37, e sua esposa Maria de Lourdes Maia Abreu, 

brasileira, casada, médica, portadora da Carteira de Identidade nº 
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947580,  expedida pelo  IFP-RJ, inscrito no CPF nº 019.154.157-56, 

residentes e domiciliados na Avenida Jornalista Alberto Francisco 

Torres, nº 219, apartamento 1.402, Icaraí, Niterói-RJ, CEP. 24.230-

004 e Fazenda da Pedra em São Fidélis-RJ.  

 

O teor do contrato segue abaixo in verbis:  
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Isso demonstra de forma inequívoca o comando do grupo 

Paraíso pelo último réu através da COAGRO e da VESNNELA, fato de 

domínio público e aqui comprovado. 

 

IV-DA DÍVIDA DO GRUPO PARAÍSO COM O MUNICÍPIO DE 

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ 

 

Existe uma dívida constante da Execução Fiscal nº 

0007899-17.2014.8.19.0014, em curso pela 2ª Vara Cível - Central 

da Dívida Ativa de Campos dos Goytacazes.  

 

Este processo trata de uma dívida do Grupo Paraíso, que 

se encontra em recuperação judicial, sendo comandado pelo 

Frederico Paes. O último Réu não só adquiriu o controle do Grupo 

Paraíso, como assumiu o seu comando, o que pode ser comprovado 

pelos links abaixo: 

 

https://www.instagram.com/p/CHgEWrypgXn/ 

 

https://drive.google.com/file/d/1DN2LqdzMWOFYjvdMInDo9E9YhXdG

VUHA/view?usp=sharing 

 

https://m.facebook.com/watch/?v=3137250423045444&_rdr 

 

http://coagro.coop.br/post/280 

 

https://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/05/economia/1248516-

grupo-mpe-controla-agora-tambem-a-usina-paraiso.html 

 

https://www.instagram.com/p/CHgEWrypgXn/
https://drive.google.com/file/d/1DN2LqdzMWOFYjvdMInDo9E9YhXdGVUHA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DN2LqdzMWOFYjvdMInDo9E9YhXdGVUHA/view?usp=sharing
https://m.facebook.com/watch/?v=3137250423045444&_rdr
http://coagro.coop.br/post/280
https://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/05/economia/1248516-grupo-mpe-controla-agora-tambem-a-usina-paraiso.html
https://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/05/economia/1248516-grupo-mpe-controla-agora-tambem-a-usina-paraiso.html
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https://www.jornalterceiravia.com.br/2021/09/01/coluna-do-balbi-

coagro-e-mpe-agro-comecam-a-investir-r-30-milhoes-em-paraiso-

para-ela-se-transformar-em-usina-modelo/ 

 

https://www.instagram.com/p/CKH0dZGphGF/  

 

 

 

https://petronoticias.com.br/mpe-agronegocios-conclui-as-

negociacoes-para-aquisicao-da-usina-paraiso-e-vai-comecar-a-sua-

modernizacao/ 

 

https://www.ururau.com.br/noticias/cidades/agronegocio-coagro-e-

mpe-arrendam-terras-do-grupo-othon/26700/ 

 

https://www.jornalterceiravia.com.br/2021/09/01/coluna-do-balbi-coagro-e-mpe-agro-comecam-a-investir-r-30-milhoes-em-paraiso-para-ela-se-transformar-em-usina-modelo/
https://www.jornalterceiravia.com.br/2021/09/01/coluna-do-balbi-coagro-e-mpe-agro-comecam-a-investir-r-30-milhoes-em-paraiso-para-ela-se-transformar-em-usina-modelo/
https://www.jornalterceiravia.com.br/2021/09/01/coluna-do-balbi-coagro-e-mpe-agro-comecam-a-investir-r-30-milhoes-em-paraiso-para-ela-se-transformar-em-usina-modelo/
https://www.instagram.com/p/CKH0dZGphGF/
https://petronoticias.com.br/mpe-agronegocios-conclui-as-negociacoes-para-aquisicao-da-usina-paraiso-e-vai-comecar-a-sua-modernizacao/
https://petronoticias.com.br/mpe-agronegocios-conclui-as-negociacoes-para-aquisicao-da-usina-paraiso-e-vai-comecar-a-sua-modernizacao/
https://petronoticias.com.br/mpe-agronegocios-conclui-as-negociacoes-para-aquisicao-da-usina-paraiso-e-vai-comecar-a-sua-modernizacao/
https://www.ururau.com.br/noticias/cidades/agronegocio-coagro-e-mpe-arrendam-terras-do-grupo-othon/26700/
https://www.ururau.com.br/noticias/cidades/agronegocio-coagro-e-mpe-arrendam-terras-do-grupo-othon/26700/
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https://www.campos24horas.com.br/noticia/frederico-paes-campos-

teve-safra-com-5-mil-empregos-e-100-milhoes-de-litros-usina-

paraiso-volta-em-2023 

 

 

Não existe constrangimento, o próprio último réu declara 

publicamente esta direção concomitante com o cargo de mandato 

eletivo. O atual vice-prefeito tem feito várias manifestações públicas 

na qualidade de empresário, responsável pelo Grupo Paraíso,  

afirmando que vai reabrir a referente usina, não havendo qualquer  

desmentido por parte daquela indústria que está em Recuperação 

Judicial. As manifestações ocorreram antes e depois do exercício de 

seu mandato eletivo.  

 

Ocorre que o grupo econômico em recuperação judicial, o 

Grupo Paraíso, é uma das maiores devedoras do município de 

Campos-RJ, em razão  de aporte  financeiro. A cobrança foi ajuizada 

e o processo encontra-se, até hoje, sem ter  a citação  das indústrias. 

O crédito do município na atualidade é de segundo petição de fls.  

218/219 do município no referido processo, em  26 de outubro de  

2021, era de  R$ 113.886.356,18 (cento e treze milhões, oitocentos e 

oitenta e seis, trezentos e cinquenta e seis reais, dezoito centavos), 

conforme  cópia acostada:  

 

https://www.campos24horas.com.br/noticia/frederico-paes-campos-teve-safra-com-5-mil-empregos-e-100-milhoes-de-litros-usina-paraiso-volta-em-2023
https://www.campos24horas.com.br/noticia/frederico-paes-campos-teve-safra-com-5-mil-empregos-e-100-milhoes-de-litros-usina-paraiso-volta-em-2023
https://www.campos24horas.com.br/noticia/frederico-paes-campos-teve-safra-com-5-mil-empregos-e-100-milhoes-de-litros-usina-paraiso-volta-em-2023
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Como pode  ser observado, a incompatibilidade e conflito 

de interesses do vice-prefeito  de Campos-RJ é patente e salta aos 

olhos de qualquer um. O exercício do mandato eletivo do vice-

prefeito não é apenas uma proibição legal, mas também o exercício 

do  mandato põe seus empresários concorrentes em desigualdade,  

ferindo o princípio da paridade de armas. 

 

A prova disso se encontra na liberação de máquinas  para  

cooperados da  COAGRO para plantio das lavouras  de cana, onde 

Frederico Paes é presidente, conforme se comprova nas redes sociais 

do secretário de agricultura de Campos-RJ, Almy Júnior, in verbis: 
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Existe um claro conflito de interesse na cumulação de 

atividades, ferindo, assim, os princípios da moralidade e 

impessoalidade. 

 

Podemos citar como exemplo, para demonstrar de forma 

objetiva, o fato de, segundo notícia em anexo com fotos, o vice-

prefeito de Campos comparecer no ato da assinatura de um 

convênio entre a ASFLUCAN - Associação Norte Fluminense dos 

Plantadores de Cana  e o Município de Campos dos 

Goytacazes-RJ.  
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Segundo a notícia, a ASFLUCAN  foi contratada em junho 

do ano passado para a limpeza de 1.300 km de canais. O citado 

convênio foi assinado pelo segundo réu, prefeito de Campos 

Wladimir Garotinho, pelo município e Tito Lívio Campello 

Inojosa de Andrade, com claro conflito de interesses, vez que 

cacifado pelo ali presente último Réu, “padrinho do negócio” – pois 

diretor da ASFLUCAN. 

 

 O pactuado pela ASFLUCAN naquele convênio não 

foi cumprido e os canais não foram desobstruídos. 

 

Em decorrência disso, quando então vieram as cheias 

do Rio Paraíba do Sul, em janeiro deste ano, as comportas não foram 

abertas, simplesmente inundando a área urbana da cidade sem a 

menor necessidade, vez que existia um convênio assinado em junho 

de 2021 para a limpeza dos canais.  

 

Segue também matérias da mídia corporativa local, 

paparicando o último réu, Frederico Paes: 

 

https://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/12/politica/1278220-

comitiva-de-campos-busca-recursos-em-brasilia-para-instalar-

terminal-pesqueiro.html  

 

https://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/06/blogs/blogdoarnaldo

neto/1273200-vice-prefeito-de-campos-frederico-paes-fecha-a-

semana-do-folha-no-ar.html  

 

https://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/12/politica/1278220-comitiva-de-campos-busca-recursos-em-brasilia-para-instalar-terminal-pesqueiro.html
https://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/12/politica/1278220-comitiva-de-campos-busca-recursos-em-brasilia-para-instalar-terminal-pesqueiro.html
https://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/12/politica/1278220-comitiva-de-campos-busca-recursos-em-brasilia-para-instalar-terminal-pesqueiro.html
https://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/06/blogs/blogdoarnaldoneto/1273200-vice-prefeito-de-campos-frederico-paes-fecha-a-semana-do-folha-no-ar.html
https://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/06/blogs/blogdoarnaldoneto/1273200-vice-prefeito-de-campos-frederico-paes-fecha-a-semana-do-folha-no-ar.html
https://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/06/blogs/blogdoarnaldoneto/1273200-vice-prefeito-de-campos-frederico-paes-fecha-a-semana-do-folha-no-ar.html
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http://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/08/economia/1274634-

projeto-fenix-futuro-economico-de-campos-ja-esta-nas-maos-do-

governador.html  

 

https://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/08/economia/1274531-

projeto-fenix-plano-de-renascimento-economico-esta-pronto.html 

 

https://www.folha1.com.br/geral/2022/01/1279008-folha-abraca-o-

projeto-fenix-pelo-desenvolvimento.html 

 

https://www.folha1.com.br/_conteudo/2020/12/politica/1268231-

frederico-paes-vice-prefeito-eleito-fecha-a-semana-do-folha-no-

ar.html 

 

http://folha1.sites.fiveedit.com.br/_conteudo/2021/12/retrospectiva_

2021/1278703-produtores-comemoram-safra-de-cana.html  

 

Acresça-se, ainda, que Tito Inojosa, atual presidente 

da ASFLUCAN, também é tesoureiro do Hospital Plantadores de 

Cana, comandado de forma indireta pelo último réu.  

 

 Dito isso, restaram demonstradas as incompatibilidades 

do último Réu no exercício do mandato eletivo do município de 

Campos dos Goytacazes-RJ cumulada com a direção das empresas 

acima apontadas, sendo necessária a imediata intervenção do 

Poder Judiciário diante da magnitude da imoralidade. 

 

Como se não bastasse, o vice-prefeito de Campos 

também foi transformado em secretário de saúde do município, a teor 

http://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/08/economia/1274634-projeto-fenix-futuro-economico-de-campos-ja-esta-nas-maos-do-governador.html
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/08/economia/1274634-projeto-fenix-futuro-economico-de-campos-ja-esta-nas-maos-do-governador.html
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/08/economia/1274634-projeto-fenix-futuro-economico-de-campos-ja-esta-nas-maos-do-governador.html
https://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/08/economia/1274531-projeto-fenix-plano-de-renascimento-economico-esta-pronto.html
https://www.folha1.com.br/_conteudo/2021/08/economia/1274531-projeto-fenix-plano-de-renascimento-economico-esta-pronto.html
https://www.folha1.com.br/geral/2022/01/1279008-folha-abraca-o-projeto-fenix-pelo-desenvolvimento.html
https://www.folha1.com.br/geral/2022/01/1279008-folha-abraca-o-projeto-fenix-pelo-desenvolvimento.html
https://www.folha1.com.br/_conteudo/2020/12/politica/1268231-frederico-paes-vice-prefeito-eleito-fecha-a-semana-do-folha-no-ar.html
https://www.folha1.com.br/_conteudo/2020/12/politica/1268231-frederico-paes-vice-prefeito-eleito-fecha-a-semana-do-folha-no-ar.html
https://www.folha1.com.br/_conteudo/2020/12/politica/1268231-frederico-paes-vice-prefeito-eleito-fecha-a-semana-do-folha-no-ar.html
http://folha1.sites.fiveedit.com.br/_conteudo/2021/12/retrospectiva_2021/1278703-produtores-comemoram-safra-de-cana.html
http://folha1.sites.fiveedit.com.br/_conteudo/2021/12/retrospectiva_2021/1278703-produtores-comemoram-safra-de-cana.html


   Antonio Maurício Costa  
                          ADVOGADO OAB/RJ 47.536 

___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Endereço profissional: Edifício Cidade de Campos -  Praça São Salvador, nº 21/23,                  

salas 1.201/1.206/1.207 –Centro – Campos dos Goytacazes/RJ - CEP: 28.010-000 -                                  

Tel. e Fax (22) 2733-1682 

E-mail: antoniomauriciocosta5@gmail.com 

 

42 
 

do que prescreve o Decreto Municipal de 001/2020 em seus artigos 

1º ao 7º, bem como pelo novo organograma do município que se 

encontra na página  02 do Diário Oficial, publicado em 1º de janeiro 

de  2021, tudo da lavra do segundo réu (em anexo). 

 

 O referido decreto está eivado de ilegalidades.  

 

É que o prefeito de Campos não pode, através de decreto, 

criar um organograma colocando a Secretaria de Saúde no gabinete  

do vice-prefeito, salvo se emenda a Lei Orgânica do Município  fosse 

aprovada autorizando a edição do conteúdo do decreto. Este decreto 

não encontra amparo na lei maior  do município, cuja declaração de 

inconstitucionalidade deve ser decretada de ofício. Os artigos do 

decreto são inconstitucionais, vez que  violam a Lei Orgânica do 

Município de Campos dos Goytacazes-RJ.  

 

O decreto transformou também o vice-prefeito em 

secretário de saúde, como já dito, o que é manifestamente ilegal e 

está a ser nulificado pela redação do inciso LXXIII do artigo 5º da 

Constituição Federal e artigo 1º da Lei 4.717/65. 

 

O Vice-Prefeito, último réu, apesar de mandar na Saúde 

de Campos, pasme-se, “NÃO ASSINA NADA”. Atua 

declaradamente mediante interpostas pessoas, fato de domínio 

público. Gaba-se publicamente por atuar e não assinar.  

 

Não apenas isso: Gaba-se perante a sociedade local nas 

festas, onde é a principal estrela, e é reconhecido por sua postura 

desalmada no trato com seus subalternos na indústria açucareira. 
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Não há dúvida quanto a invasão do interesse privado 

dentro do serviço público, o que é manifestamente imoral. 

 

O interesse privado, no caso, está cooptando o serviço 

público na cidade de Campos dos Goytacazes. A participação do Vice-

Prefeito deixa bem clara essa cooptação em razão da cumulação de 

sua grandiosa atuação na direção de empresas privadas, 

configurando, assim, conflito de interesses, assim como aconteceu na 

época do governo Cabral no Estado do Rio de Janeiro. 

 

A prova inequívoca do acima apontado está em matéria 

publicada pelo jornal Folha da Manhã de 19/06/2021, onde diz 

Federico Paes:  
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Como se não bastasse, o último Réu também concedeu 

entrevista na Rádio da Folha, com idêntica manifestação, que jamais 

foi desmentida por qualquer  outra autoridade do poder executivo 

local. 

  

 V- DO DESVIO DE FINALIDADE E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE. 

 

              O objeto da presente trata de atos danosos  ao e rá r i o ,  

não sendo c r í ve l  que  se  ag rave  conversão de ato em 

fato administrativo manifestamente i legal e lesivo ao erário 

público municipal diante das ilegalidades apontadas, bem como ante 

a magnitude da lesão, o desvio de finalidade e a transgressão 

frontal e direta aos princípios da legalidade, moralidade e da 

eficiência administrativa. 
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A Lei da Ação Popular relaciona as hipóteses em que o ato 

deve ser considerado nulo. No caso concreto, estão presentes, com 

fácil constatação, a inexistência de motivos e o desvio da finalidade, 

além da violação aos princípios constitucionais acima mencionados.  

 

Prescreve o artigo 2o da Lei nº 4.717/65:  

 

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;  
d) inexistência dos motivos;  

e) desvio de finalidade.  

 

Parágrafo único. Para a conceituação dos 
casos de nulidade observar-se-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 da 

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;  
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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. (Não existem destaques no 

original) 

 

 

É o que ensinava, por exemplo, Hely Lopes Meirelles:1  

          

O terceiro requisito da ação popular é a 
lesividade do ato ao patrimônio público… E 

essa lesão tanto pode ser efetiva quanto 

legalmente presumida, visto que a Lei 

regulamentar estabelece casos de  presunção 
de lesividade (art. 4º), para os quais basta a 

prova da prática do ato naquelas 

circunstâncias, para considerar-se lesivo e 

nulo de pleno direito. 

 
 

A finalidade da ação popular é anular 

atos lesivos ao patrimônio público, tendo 

como requisitos essenciais sua ilegalidade e a 
existência de prejuízo. Ensinava Hely Lopes 

Meirelles que “(…) a finalidade da ação 

popular é a obtenção da correção nos atos 

administrativos ou nas atividades delegadas 
ou subvencionadas pelo Poder Público (…) ”2 

 

Hely Lopes Meirelles ensinava que 

“lesivo é todo o ato ou omissão administrativa 

que desfalca o erário ou prejudica a 
Administração, assim como o que ofende bens 

ou valores artísticos, cívicos, culturais, 

ambientais ou históricos da comunidade”3 ou, 

                                                        
1Meirelles, Hely Lopes, in “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 

Injunção e Habeas-Data”, 13ª ed., Ed. RT, p. 91, 1991. 
2Meirelles, Hely Lopes, in “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 

Injunção e Habeas-Data”, 13ª ed., Ed. RT, p. 95, 1991. 
3Meirelles, Hely Lopes, in “de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e 

Habeas-Data”, 13ª ed., Ed. RT, p. 91, 1991. 
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ainda, “toda manifestação de vontade da 

Administração, danosa aos bens e interesses 

da comunidade.”4 

 
Caio Tácito também ensina que “o 

remédio constitucional visa a resguardar a 

moralidade administrativa, possibilitando aos 

cidadãos o direito de tutelar a coisa pública 
contra a fraude, a improbidade, o favoritismo, 

a aplicação inidônea de bens e dinheiros 

públicos ou outros quaisquer atos ilegais da 

Administração que causem dano ao 

patrimônio público.”5 

 
 

A conduta dos réus é vedada pela legislação, pelo que 

deve ser interrompida, com a suspensão imediata  do ato impugnado, 

suspendendo o exercício do  mandato do vice-prefeito de Campos dos 

Goytacazes-RJ enquanto  durar a sua participação em cargos de 

direção  nas empresas  COAGRO - Cooperativa Agroindustrial do 

Estado do Rio de Janeiro Ltda., Methos Agrícola S/A., Solar 

Agronegócio Ltda., COOPLANTA-Cooperativa Mista dos 

Produtores Rurais Fluminense Ltda., inclusive na direção da 

ASFLUCAN. 

 

“... O objeto da ação popular foi ampliado ao 

nível constitucional à proteção da moralidade 

administrativa.  
                                                                  

(...). Será mais difícil a compreensão da 

moralidade administrativa, como fundamento 

para anular ato que a lese, a moralidade é 

definitiva como um dos princípios da 
administração pública (art. 37). Todo ato lesivo 

ao patrimônio agride a moralidade 

                                                        
4Id., p. 94. Mandado 
 
5Tácito, Caio, in “O Abuso do Poder Administrativo no Brasil”, RDA 56/1. 
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administrativa. Mas o texto constitucional não 

se conteve nesse aspecto apenas da mora-

lidade.(Quer que a moralidade administrativa 

em si seja fundamento de nulidade do ato lesivo 
(...)”                    (JOSÉ AFONSO DA SILVA - 

Curso de Direito Constitucional Positivo, SP, RT, 5ª 

ed., p. 398). 

 
A AÇÃO POPULAR - este notável 

instrumento democrático que ante a omissão 

indesculpável dos órgãos que precipuamente 

deveriam ter a iniciativa de fazê-lo como o 

Ministério Público, Assembléias, e Tribunais de 
Contas entrega a titularidade da defesa do 

patrimônio público a todo e qualquer cidadão 

pressupõe a existência de lesividade e que esta 

seja decorrente de ilegalidade e, agora ou de 
resultar de ato repelido pela moral, de-

terminando a nulidade do ato. 

 

Por outro lado, a previsão e garantia 
constitucional reconhecidas pelos arts. 37 e 

5° LXXIII - notadamente ao alcance de 

"moralidade, lesividade e ilegalidade" - 

coloca Ação Popular em termos de 

conhecimento, acima dos recursos comuns, já 
que a disposição maior, constitui verdadeira 

norma "em branco" entregue ao julgador. 

Estará, assim, sempre à disposição dos Tribunais 

Superiores, em qualquer instância, para verificar 
se a simples enunciação do fato constitui, ou 

não, ato lesivo ao interesse público, o que 

desde já se prequestiona...” 

 

 
VI-DA LESIVIDADE 

 

A lesividade, no caso concreto, decorre da própria 

ilegalidade, imoralidade e falta de impessoalidade dos atos praticados 

pelo último  Réu. No entanto, independente disso existe a lesividade 

aos cofres públicos do município de Campos dos Goytacazes-RJ, bem 
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como o dano que irá causar à população da cidade com o pagamento 

de subsídios de forma indevida ao vice-prefeito da cidade de Campos 

dos Goytacazes-RJ, enquanto o mesmo exerce o cargo de direção da 

principal Usina da cidade e outras empresas da iniciativa privada, 

colide também com o Estatuto do Funcionário Público do Município de 

Campos dos Goytacazes-RJ (ilegalidade).  

 

Foi violado o princípio da moralidade pública, e com lesão 

ao exercício da cidadania, concedendo privilégio ilegal e abusivo em 

detrimento do povo e da cidadania. 

 

VII-DA REPERCUSSÃO GERAL  

 

Neste sentido decidiu o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com 

Agravo nº 824.781 do Mato Grosso, da lavra do Ministro Dias Toffoli, 

julgado em  27/08/2015, que assim ementou, in verbis: 

 

“Direito Constitucional e Processual Civil. Ação 

popular. Condições da ação. Ajuizamento para 

combater ato lesivo à moralidade 
administrativa. Possibilidade. Acórdão que 

manteve sentença que julgou extinto o 

processo, sem resolução do mérito, por 

entender que é condição da ação popular a 
demonstração de concomitante lesão ao 

patrimônio público material. Desnecessidade. 

Conteúdo do art. 5º, inciso LXXIII, da 

Constituição Federal. Reafirmação de 
jurisprudência. Repercussão geral 

reconhecida.  

 

1. O entendimento sufragado no acórdão 

recorrido de que, para o cabimento de ação 
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popular, é exigível a menção na exordial e a 

prova de prejuízo material aos cofres públicos, 

diverge do entendimento sufragado pelo 

Supremo Tribunal Federal.  
 

2. A decisão objurgada ofende o art. 5º, inciso 

LXXIII, da Constituição Federal, que tem como 

objetos a serem defendidos pelo cidadão, 
separadamente, qualquer ato lesivo ao 

patrimônio material público ou de entidade de 

que o Estado participe, ao patrimônio moral, 

ao cultural e ao histórico.  

 
3. Agravo e recurso extraordinário providos.  

 

4. Repercussão geral reconhecida com 

reafirmação da jurisprudência. 
 

Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou 

constitucional a questão, vencido o Ministro 

Marco Aurélio. Não se manifestaram os 
Ministros Gilmar Mendes e Rosa Weber. O 

Tribunal, por maioria, reconheceu a existência 

de repercussão geral da questão 

constitucional suscitada, vencido o Ministro 

Marco Aurélio. Não se manifestaram os 
Ministros Gilmar Mendes e Rosa Weber. No 

mérito, por maioria, reafirmou a 

jurisprudência dominante sobre a matéria, 

vencidos os Ministros Marco Aurélio e Teori 
Zavascki. Não se manifestaram os Ministros 

Gilmar Mendes e Rosa Weber.  

 

Ministro DIAS TOFFOLI  
Relator” 

 

 Ainda na mesma linha, o Supremo, no RE nº 

170.768/SP, em acórdão da lavra do em. Ministro Ilmar Galvão, 

publicado no Diário de Justiça de 13-08-1999 – página 16, assim 

ementou, in verbis: 
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“EMENTA: AÇÃO POPULAR.  
ABERTURA DE CONTA EM NOME DE 
PARTICULAR PARA MOVIMENTAR RECURSOS 
PÚBLICOS. PATRIMÔNIO MATERIAL DO 
PODER PÚBLICO. MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA. ART. 5°, INC. LXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 
O entendimento sufragado pelo acórdão 

recorrido no sentido de que, para o 

cabimento da ação popular, basta a 

ilegalidade do ato administrativo a 

invalidar, por contrariar normas 
específicas que regem a sua prática ou 

por se desviar dos princípios que norteiam a 

Administração Pública, dispensável a 

demonstração de prejuízo material aos 
cofres públicos, não é, ofensivo ao inc. 

LXXIII do art. 5° da Consti tuição 

Federal , norma esta que abarca não 

só o patrimônio material do Poder 
Público, como também o patrimônio 

moral, o cultural e o histórico. 
 
As premissas fáticas assentadas pelo acórdão 
recorrido não cabem ser apreciadas nesta 
instância extraordinária à vista dos 
limites do apelo, que não admite o exame de 
fatos e provas e nem, tampouco, o de 
legislação infraconstitucional. 
 

                                Recurso não conhecido.” (grifei) 

 

(...) 
 

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. 

VEREADORES: REMUNERAÇÃO: FIXAÇÃO: 
LEGISLATURA SUBSEQÜENTE. C.F., art. 5º, 

LXXIII; art. 29, V. PATRIMÔNIO MATERIAL DO 

PODER PÚBLICO. MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA: LESÃO. I. - A remuneração 
do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores 

será fixada pela Câmara Municipal em cada 

legislatura para a subseqüente. C.F., art. 29, 
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V. Fixando os Vereadores a sua própria 

remuneração, vale dizer, fixando essa 

remuneração para viger na própria legislatura, 

pratica[m] ato inconstitucional lesivo não só 
ao patrimônio material do Poder Público, como 

à moralidade administrativa, que constitui 

patrimônio moral da sociedade. C.F., art. 5º, 

LXXIII. II. - Ação popular julgada procedente. 
III. - R.E. não conhecido”                                 

(RE nº 206.889/MG, Segunda Turma, Relator 

o Ministro Carlos Velloso, DJ de 13/6/97). 

 

 

 

 

O Supremo tem orientação jurisprudencial no 

sentido de que, para o cabimento da Ação Popular, basta a 

demonstração da nulidade do ato e levisidade, que se 

presume. 

 

 No preciso ensinamento de RAFAEL BIELSA, 

"o móvel ,  pois, da ação popular, não é 

apenas restabelecer a l egal idade, mas 
também Puni r ou reprimir a imoralidade 

administrativa. Nesse duplo f im vemos 

a v i rtude desse singular meio 

jurisdicional, de evidente valor 
educativo" (“A  ação popular e o pode r  

di sc r i c i onário Administração", in “Revista 

de Direito Administrativo" vol. 38/40). 

 
 

Não há dúvida quanto à presença da ilegalidade, 

imoralidade, lesividade, a ausência de impessoalidade e o desvio de 

finalidade do ato administrativo impugnado, vez que objetiva 

privilegiar o último Réu sem qualquer critério ou fundamento. 

 

O exercício da cidadania não pode quedar-se inerte 



   Antonio Maurício Costa  
                          ADVOGADO OAB/RJ 47.536 

___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Endereço profissional: Edifício Cidade de Campos -  Praça São Salvador, nº 21/23,                  

salas 1.201/1.206/1.207 –Centro – Campos dos Goytacazes/RJ - CEP: 28.010-000 -                                  

Tel. e Fax (22) 2733-1682 

E-mail: antoniomauriciocosta5@gmail.com 

 

56 
 

diante de tamanha imoralidade à custa do contribuinte, afinal, é 

direito da cidadania um governo honesto. 

 

No ensinamento de Hely Lopes Meirelles, que se aplica 

totalmente ao caso em tela: 

 

“A medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final, é 
procedimento acautelador do possível direito 

do impetrante, justificado pela iminência de 

dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral se mantido o ato coator 
até a apreciação definitiva da causa. Por isso 

mesmo, não importa prejulgamento; não 

afirma direito. Nem nega poderes à 

Administração. Preserva, apenas, o 
impetrante de lesão irreparável, sustando 

provisoriamente os efeitos do ato 

impugnado”, /> (in: Mandado de 

Segurança, Ação Popular, Ação Civil 
Pública, Mandado de Injunção, “Habeas 

Data”. 14ª ed., São Paulo, Malheiros, 1990, 

p. 56s.).   

 

 

Nesse sentido decidiu o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça no REsp nº 260.821-SP, da lavra da em. Ministra Eliana 

Calmon, publicado no DJe de 19/05/2003, cuja ementa segue 

abaixo, in verbis:  

 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - 

AÇÃO POPULAR - LESÃO OU DANO AO 
ERÁRIO. 

 

 1. A ação civil pública subsumiu a ação 

popular que permaneceu importante em 
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razão da específica legitimação para agir. 

 

 2. Âmbito da ação popular que não está 

limitada ao desfalque do patrimônio material. 
O desfalque pode ser do patrimônio 

paisagístico, ambiental, etc., ou do 

patrimônio moral.  

 
3. Moralidade administrativa que pode 

ser resguardada via ação popular.  

 

4. Recurso especial improvido.” (grifei) 

 

VII-DA LESÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

 

O Constituinte de 1988 ampliou o objeto da ação popular 

para instituir como causa autônoma a lesão à moralidade 

administrativa. Dessa forma, viabiliza-se a actio popularis 

independentemente de dano concreto ao Erário. 

 

Nesse sentido, leciona Rodolfo De Camargo Mancuso: 

“(...) impende destacar um relevante aspecto 
se a causa da ação popular for um ato que o 

autor reputa ofensivo à moralidade 

administrativa, sem outra conotação de 
palpável lesão ao erário, cremos que em 

princípio a ação poderá vir a ser acolhida, em 

restando provada tal pretensão, porque a 

atual CF erigiu a moralidade administrativa 

em fundamento autônomo para a ação 
popular”. 

 

Nesse caso, arremata: 
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“(...) tratando-se de ação popular proposta 
sob fundamento exclusivo de ofensa à 

moralidade administrativa, o pedido pode 

restringir-se à só desconstituição do ato, pois 

nesses casos é possível que não tenha 
ocorrido, propriamente, lesão ao erário 

público.” 

 

  O exercício do mandato eletivo do último Réu deverá ser 

interrompido em face da escancarada imoralidade.  

 

Nessa linha de raciocínio já decidiu p Egrégio STJ: 

“A ação popular visa a proteger, entre 
outros, o patrimônio público material e, para 

ser proposta, há de ser demonstrado o 

binômio ilegalidade/lesividade. Todavia, a 
falta de um ou outro desses requisitos não 

tem o condão de levar, por si só, à 

improcedência da ação. Pode ocorrer de a 

lesividade ser presumida, em razão da 
ilegalidade do ato; ou que seja 

inexistente, tais como nas hipóteses em 

que apenas tenha ocorrido ferimento à 

moral administrativa” (STJ – 2ª T. – Resp. 

479.803, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 
22.08.2006, p. 247)-grifamos. 

“(...) 2. A elevação da dignidade do princípio 
da moralidade administrativa em nível 

constitucional, embora desnecessária, porque 

no fundo o Estado possui uma só 

personalidade, que é a moral, consubstancia 
uma conquista na Nação que, 

incessantemente, por todos os seguimentos, 

estava a exigir uma providencia mais eficaz 

contra a prática de atos administrativos 
violadores desse princípio. 3. A ação 

popular protege interesses não só de 

ordem patrimonial como, também, de 
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ordem moral e cívica. O imóvel, pois, da 

ação popular não é apenas restabelecer 

a legalidade, mas também punir ou 

reprimir a imoralidade administrativa. 
Nesse duplo fim vemos a virtude desse 

singular meio jurisdicional, de evidente 

valor educativo (Rafael Bielsa, “A Ação 

Popular e o poder discricionário da 
Administração)”. (STJ – 1ª T. – Resp. nº 

579.541-SP, rel. Min. José Delgado, DJ 

19.04.2004, p. 165) – grifamos. 

 
 
 

 

VIII-DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR 

 

 

O § 4º do artigo 5º da Lei nº 4.717/65 autoriza a 

suspensão liminar do ato lesivo impugnado,  com o afastamento do 

Vice-Prefeito da cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, 

enquanto durar  a relação jurídica como Presidente da COAGRO e 

diretor das empresas  Methos Agrícola S/A., Solar Agronegócio 

Ltda., COOPLANTA-Cooperativa Mista dos Produtores Rurais 

Fluminense Ltda. e ASFLUCAN-Associação Norte Fluminense 

dos Plantadores de Cana, a teor do que  prescreve o Estatuto do 

Servidor Público de Campos dos Goytacazes-RJ (Lei nº 5.247, de 16 

de dezembro de 1991, inciso X, artigo 135) e demais dispositivos de 

regência, de modo a se evitar o dano de dificílima reparação que 

poderá advir em razão da espera até a concessão do provimento 

judicial final. 

  

Muito embora se possa falar que a concessão de liminar 

pretendida mitiga a aplicação dos princípios do contraditório e da 
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democracia, por ser concedida com fundamento probatório mínimo, 

se faz legítima a mitigação se estiverem presentes alguns requisitos, 

prestigiando-se o princípio constitucional da eficiência, que também 

rege a atividade exercida pelo poder Judiciário. 

 

Importante não perder de vista que deverá apenas ater-

se ao preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar, 

sendo prescindível o esgotamento do tema em comento, que 

demanda exame aprofundado e cognição exauriente. 

 

Dessa forma, a concessão da medida liminar postulada 

deverá ser feita através de cognição sumária, com análise superficial 

dos elementos probatórios, pois, no início do processo, não se pode 

exigir uma análise aprofundada dos fatos. 

 

A lei prevê a concessão de liminar em ação popular 

sempre que, a critério do juiz, encontrem-se presentes o fumus boni 

juris e o periculum in mora. O fumus boni juris traduz-se na 

busca da probabilidade, ao revés da verdade, a que se presta a 

decisão de mérito na medida em que são demonstrados evidentes 

vedações ao ordenamento jurídico e ofensa aos princípios basilares 

que devem reger a Administração Pública. Tal requisito não se 

encontra dissociado do periculum in mora, ou seja, da possibilidade 

de lesão grave ao erário que resultaria do retardamento na obtenção 

definitiva do provimento judicial, com as reiteradas condutas ilegais. 

 

Conforme demonstrado anteriormente, são relevantes os 

fundamentos esposados pelo Requerente, havendo adequação lógico-

jurídica entre a situação fática antes descrita e suas consequências. 
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Presente a plausibilidade jurídica do pedido, que é nítida 

no presente caso, dadas as razões que levam a inquinar de nulidade 

o ato impugnado, diante dos vícios apontados e magnitude da lesão. 

 

Conforme nos ensina Cintra, Grinover e Dinamarco 

(Teoria Geral do Processo, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1985), “a atividade cautelar foi preordenada para evitar que o dano 

oriundo da inobservância do direito fosse agravado pelo inevitável 

retardamento do remédio jurisdicional”. Quanto ao periculum in 

mora, está na possibilidade do último Réu persistir no exercício do 

mandato, diante do vício apontado. 

 
 
“O perigo que legitima a concessão da 
medida cautelar inaudita altera parte, 

com ou sem justificativa prévia 

unilateralmente produzida no processo, é 

aquele que evidencia a existência de um 
estado de necessidade processual de 

segurança, que efetivamente não se 

concilia temporalmente com qualquer 

outra dilação temporal e que, 
independentemente da suposição de dolo 

ou má-fé do réu, ainda assim dispensa a 

sua prévia citação, porque o tempo ou 

eventuais comportamentos do réu 
poderão frustrar os objetivos da cautela 

concedida, prenunciando que o 

deferimento da medida em momento 

subseqüente não mais encontrará os 

fatos em condições de sofrer a 
modificação que a concessão da cautela 

reclama”  

(CUNHA, Alcides Munhoz da, “Comentários ao 

Código de Processo Civil – Volume 11”, 
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Coordenação Ovídio Batista da Silva, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 804). 

 

 
Nos termos do art. 2º da Lei 4.171/65, e presentes a 

ilegalidade e a necessidade de urgência, o Autor considera 

fundamental que o ato apontado tenha seus efeitos jurídicos 

suspensos até a decisão final desta Ação Popular, tendo em vista a 

lesividade e os riscos iminentes e de difícil reparação à moralidade 

administrativa, e por entender demonstrados o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, ante a ilegalidade, lesividade, imoralidade e a  

ausência de impessoalidade do ato impugnado, que é o exercício do 

mandato eletivo do vice-prefeito de Campos dos Goytacazes-RJ, além 

do manifesto desvio de finalidade, o que é inegavelmente lesivo ao 

erário público municipal. 

 

 Por isso, roga o Autor ao sábio e honrado Magistrado,  a 

teor do que  prescrevem os artigos  294  a 297 do CPC, que se digne 

suspender liminarmente os efeitos do ato, e, por conseguinte, 

afastar o último Réu, o Vice-Prefeito da cidade de Campos dos 

Goytacazes-RJ, concedendo, ainda, com amparo no artigo 300 do 

Código Fux, a tutela  provisória enquanto durar  sua permanência em 

cargos de direção das empresas – COAGRO-Cooperativa 

Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro Ltda., Methos 

Agrícola S/A., Solar Agronegócio Ltda., COOPLANTA-

Cooperativa Mista dos Produtores Rurais Fluminense Ltda. e 

ASFLUCAN-Associação Norte Fluminense dos Plantadores de 

Cana. 
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IX-DOS PEDIDOS 

 

  Assim sendo, ante as razões acima expostas, deferida a 

liminar postulada, com o afastamento do Vice-Prefeito da cidade de 

Campos dos Goytacazes-RJ, diante de iminente dano irreparável ao 

município, roga o Autor a Vossa Excelência, que se digne mandar 

citar os Réus qualificados no caput para, querendo e podendo, 

oferecerem defesa no prazo de 20 dias (inciso IV, parágrafo 2º do 

artigo 7º da lei 4.717/65), sob as penalidades previstas na atual 

legislação processual, e sejam os pedidos julgados PROCEDENTES, 

com  o afastamento do vice-prefeito de Campos-RJ em definitivo, e, 

por arrastamento, os demais atos acessórios e instrumentais, com a 

consequente condenação do 2º e do último Réu a devolver aos cofres 

públicos  pagos ao vice-prefeito, no período de  1º de janeiro de 2021 

até a data que durar o desvio de finalidade, bem como passagens 

aéreas e estadias em hotéis acrescidos de juros e correção 

monetária, desde a data em que deveria ocorrer o efetivo 

pagamento, com custas e honorários que deverão incidir  sobre o 

total do débito liquidado, bem como requer a intimação do digno 

representante do Ministério Público para manifestação.  

  

Transitado em julgado, requer o autor desde já que seja 

oficiado o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para realização de 

eleições para Vice-prefeito da  cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, 

período  2021/2024. 

 

Protesta o Autor por todos os meios de provas em direito 

admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal do último Réu, 

perícia e a juntada de novos documentos, apesar dos já adunados 
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serem mais que suficientes para demonstração da ilegalidade e 

lesividade ao erário público municipal. 

 

X-DAS REQUISIÇÕES 

 

A  teor do que prescreve a alínea “b”, inciso I do artigo 7º 

da lei 4.717/65, roga o Autor pelas requisições necessárias e 

imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos. Para que sejam 

requisitados: 

 

a)  A COAGRO - Cooperativa 

Agroindustrial do Estado do Rio de 

Janeiro Ltda, a fim de que a mesma  

apresente todas as atas de assembleia de 

eleição desde a sua constituição, bem como 

informar quantas horas o último Réu se 

dedica na qualidade de presidente; 

 

b) O Município de Campos dos Goytacazes-RJ, 

para esclarecer quais foram os atos 

praticados pelo último Réu na Secretaria de 

Saúde, a teor do que prescreve o decreto 

nº 01/2021, da lavra do segundo réu; 

 

c) O Município de Campos dos Goytacazes- RJ, 

para informar o número de viagens feitas 

pelo último réu a partir de  1º de janeiro de 

2021 até a data que durar o desvio de 

finalidade, e, caso tenham sido pagas pelo 
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erário municipal, detalhar valores das 

passagens aéreas e pagamentos das 

estadias em hotel;  

 

d) O Município de Campos para informar os 

contratos ou convênios celebrados pela 

ASFLUCAN e o Município de Campos dos 

Goytacazes-RJ, a partir de 1º de janeiro 

de 2021 até a presente data, com cópias  

de notas fiscais, o nome dos servidores que 

atestaram as notas, empenhos, bem como 

por demais pagamentos efetuados na 

limpeza de canais, compra de máquinas  e 

etc; 

 

e) A Secretaria de Fazenda do Estado do 

Rio de Janeiro, para  informar o 

faturamento e cópias de notas fiscais no 

período de  1º de janeiro de  2021 até a 

presente data das empresas: COAGRO - 

Cooperativa Agroindustrial do Estado 

do Rio de Janeiro Ltda., inscrita no CNPJ 

sob o nº 05.500.757/0003-20,  Methos 

Agrícola S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 

22.687.212/0001-90, Solar Agronegócio 

Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 

37.237.012/0001-44, ASFLUCAN - 

Associação Norte Fluminense dos 

Plantadores de Cana, inscrita no CNPJ 

sob o nº 16.509.535/0001-22 e 
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COOPLANTA - Cooperativa Mista dos 

Produtores Rurais Fluminense Ltda., 

inscrita no CNPJ sob o nº 08.415.438/0001-

42;  

 

f) O presidente do Instituto Estadual do 

Ambiente – INEA, para informar as 

despesas efetivamente pagas pelo Estado, 

com notas fiscais, o nome dos servidores 

que atestaram as notas, empenhos com a 

limpeza de canais, compra de máquinas  

nos municípios de Campos dos 

Goytacazes-RJ, São João da Barra-RJ e 

Quissamã-RJ para a limpeza dos canais, 

no período de  1º de janeiro de  2019 até  a 

presente data; 

 

g) O município para informar o atendimento da 

Secretaria de Agricultura de Campos aos 

Produtores Rurais com nomes, endereço e 

se são cooperados da COAGRO, a partir de  

1º de janeiro de  2021, bem como o 

consumo de óleo diesel nesse período, com 

o maquinário.  

 

 

Julgada a presente procedente por Colegiado, roga o 

Autor que seja oficiado o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral  do 

Estado do Rio de Janeiro, ao efeito de ser cumprido o que estabelece 
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a Lei Complementar nº 135/2010 e Resoluções do Egrégio Tribunal 

Superior Eleitoral (Lei da Ficha Limpa). 

 

D. R. e A esta e os inclusos documentos, dando-se a 

presente o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para efeitos 

processuais e isento o Autor de custas, ante o que prescreve o inciso 

LXXIII do artigo 5º da Carta Magna. 

 

 

                                 Pede deferimento 

 Campos dos Goytacazes-RJ, 22 de janeiro de 2022. 

 

 

ANTONIO MAURÍCIO COSTA                                                                                                                                        
 ADVOGADO OAB/RJ 47.536 

 

 
 

 

Rol de testemunhas: 

 

 

 
1- Tito Lívio Campello Inojosa de Andrade, brasileiro, 

separado judicialmente, empresário, portador do RG 

3.474.132-1 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 403.286.607-44, 

com endereço profissional   à Rua Conselheiro Otaviano, nº 

233, Campos dos Goytacazes-RJ, CEP. 28.015-140; 

 

2- Almy Júnior Cordeiro de Carvalho; brasileiro, casado, 

Secretário de Agricultura do Município de Campos dos 

Goytacazes-RJ, portador da Carteira de Identidade nº 755020, 



   Antonio Maurício Costa  
                          ADVOGADO OAB/RJ 47.536 

___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Endereço profissional: Edifício Cidade de Campos -  Praça São Salvador, nº 21/23,                  

salas 1.201/1.206/1.207 –Centro – Campos dos Goytacazes/RJ - CEP: 28.010-000 -                                  

Tel. e Fax (22) 2733-1682 

E-mail: antoniomauriciocosta5@gmail.com 

 

68 
 

expedido pelo SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 879.805.847-

91, com endereço profissional   à Rua Coronel Ponciano de 

Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, nesta cidade,  

CEP: 28.030-045; 

 

3- Renato Ribeiro Abreu, brasileiro, casado, engenheiro 

agrônomo, portador da carteira de identidade  nº 90.754.778-

1, expedido pelo DETRAN-RJ e inscrito no CPF nº 181.839.567, 

residente e domiciliado na Avenida Jornalista Alberto Torres, nº 

219, apartamento  1.402, Icaraí, Niterói-RJ, CEP. 24.230-000; 

 

4- Cristiane Maia Abreu Massa, brasileira, casada, economista, 

inscrita no CPF 038804557-40, portadora do RG nº 09803568-

6, expedido pelo  IFP-RJ, residente e domiciliada na Avenida 

Jornalista Alberto Torres, nº 219, apartamento  1.402, Icaraí, 

Niterói-RJ, CEP. 24.230-000. 


