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INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 

DECISÃO

Cuida-se de suspensão de segurança proposta por RUBENS JOSÉ 
FRANÇA BOMTEMPO, deputado estadual no Rio de Janeiro, contra decisão proferida 
no Mandado de Segurança n. 0054962-36.2021.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que deferiu a medida liminar para suspender os 
efeitos de decisão proferida na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade 
Administrativa n. 0030554- 30.2013.8.19.0042.

Relata o requerente que busca a suspensão de decisão proferida 
monocraticamente em liminar, por desembargadora do Tribunal a quo, que restabeleceu 
os efeitos de sentença declarada absolutamente nula pelo Juízo de primeiro grau, 
violando, segundo argumenta, a ordem pública e a ordem jurídica.

Defende que a liminar impugnada representa grave e irreparável restrição 
de direitos fundamentais políticos do requerente, na medida em que a condenação por 
improbidade administrativa o tem impedido de assumir o cargo de Prefeito de Petrópolis 
(RJ), para o qual foi eleito nas eleições de 2020, gerando também, segundo aduz, patente 
risco ao cargo de deputado estadual atualmente ocupado pelo requerente.

Narra que a ação civil pública por improbidade administrativa foi ajuizada 
pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro objetivando a condenação por atos 
de improbidade administrativa tipificados nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.

Assevera que a sentença, proferida por magistrado integrante do “grupo de 
sentenças”, julgou procedentes os pedidos autorais, contudo, com expressiva 
inconsistência no dispositivo, no qual constava sanção a “Sérgio Eduardo Melo Gomes”, 
que não era sequer parte no feito, destacando que não foram analisadas as especificidades 
do caso concreto e as condutas imputadas, tendo sido copiada, segundo argumenta, quase 
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que integralmente, sentença proferida nos autos de ação diversa (Processo n. 0000208-
80.2006.8.19.0062), por meio da qual a parte ré era justamente Sérgio Eduardo Melo 
Gomes, à época Prefeito do Município de Trajano de Moraes (RJ), versando, portanto, 
sobres partes, fatos e até mesmo município diverso.

Defende que houve flagrante violação do direito de defesa e do devido 
processo legal, o que levou o requerente a peticionar nos autos da ação de improbidade 
noticiando o plágio e requerendo o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença por 
completa ausência de fundamentação, tendo, para comprovação de tal fato, apresentado 
laudo elaborado por perito que comprova a identidade de 72% entre as duas sentenças, 
inexistindo dúvidas acerca do plágio, segundo defende.

Relata que o próprio Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de 
Petrópolis reconheceu a nulidade absoluta da sentença, contudo após o trânsito em 
julgado de ação rescisória já interposta.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro impetrou o Mandado de 
Segurança n. 0054962-36.2021.8.19.0000, no qual foi proferida a decisão impugnada na 
presente suspensão.

Aduz que a relatora do mandado de segurança deferiu a medida liminar para 
suspender os efeitos da decisão proferida nos autos de origem, sob o argumento de que a 
anulação da sentença, após o trânsito em julgado, violaria a garantia constitucional da 
coisa julgada, no entanto, sem adentrar, segundo sustenta, em nenhuma análise acerca da 
nulidade absoluta da sentença, restabeleceu seus efeitos, impedindo-o que exerça 
plenamente seus direitos políticos e seja empossado no mandato de Prefeito de Petrópolis.

Argumenta que a nulidade absoluta constitui vício insanável, que não é 
passível de convalidação e que não pode sequer formar coisa julgada, devendo haver a 
relativização da coisa julgada, destacando que, segundo seu raciocínio jurídico, a 
existência de prévia ação rescisória extinta por decadência não afasta a possibilidade do 
reconhecimento da nulidade da sentença por se tratar de nulidade absoluta, matéria de 
ordem pública e cognoscível de ofício.

O Juízo de primeira instância declarou a nulidade da sentença antes 
decretada, como se vê a seguir (fls. 98-100):

 
Prima facie, há que se destacar que a questão relativa à nulidade de 
sentença, por se tratar de cópia , deixando de analisar a causa de pedir , 
pedidos e defesa deste feito , não foi apreciada pelo e. TJRJ.
 
Houve a interposição de duas ações rescisórias, sendo que na primeira, 
o i. Desembargador afastou a análise da questão, por não constar nas 
causas de pedir, e na segunda, entendeu-se ter ocorrido a decadência.
 
Outro fato a ser destacado é que a matéria ora carreada é cognoscível de 
ofício, por se tratar de ordem pública.
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Alega o Executado que houve cópia da sentença prolatada nesse feito, 
juntando, para tanto, parecer técnico de profissional Doutor em Letras 
Vernáculas pela UFRJ - fls. 590 e seg.
 
O assistente técnico indicou a ocorrência de 72% de isonomia entre os 
dois textos - fls. 594.
 
Verifica-se, na análise dos dois feitos, que na ação prolatada em face do 
então prefeito de Trajano de Moraes, carreada às fls. 582 e seg., a causa 
de pedir se relacionava à ausência de repasse dos valores recebidos dos 
servidores municipais ao Fundo de Previdência, e , ainda, que os valores 
patronais não teriam sido recolhidos.
 
Já a Sentença objeto da presente revela que não teriam sido repassados 
ao INPAS os valores referentes às contribuições previdenciárias, 
indicando, tão-somente, que não houve a quitação da parcela patronal.
Aqui, o d. membro do Ministério Público não explicita que o gestor 
municipal teria recebido dos servidores as quantias e teria deixado de 
repassá-las. Aponta, como consequência, a ocorrência de cobrança de 
consectários legais, o que teria causado dano ao erário.
 
Tem-se, pois, hipóteses distintas. Porém, a sanção aplicada foi idêntica, 
tanto que o i. Magistrado prolator , em ato falho, indicou o nome do 
Prefeito da outra cidade no dispositivo.
 
Não houve a análise, pelo i. Magistrado, da alegação de aprovação do 
parcelamento por lei municipal e de que o Tribunal de Contas, ao 
analisar hipótese idêntica, afastou a ocorrência de improbidade.
 
O resumo de fls. 688 a 695, efetivado pelo Requerente, indica os pontos 
de intercessão entre os julgados.
 
A questão é de nulidade da sentença, eis que não se observou o devido 
processo legal, em especial o princípio constitucional da ampla defesa.
 
[...]
 
Não se deve olvidar que o ora Requerente sagrou-se vencedor nas 
eleições para Prefeito de Petrópolis em 2018, ainda não tendo sido 
empossado em razão das discussões acerca desse processo de 
improbidade administrativa.
 
Vale dizer, as consequências para os Munícipes são assaz desairosas, eis 
que o Requerente foi escolhido pela maioria da população.
 
Assim, havendo mínima dúvida quanto à validade da sentença que 
determinou a perda dos direitos políticos, deve a mesma ser anulada, e 
revista. O Estado Democrático de Direito deve ser protegido.
 
[..]
 
Despiciendo que o Juízo se manifeste acerca da alegada ausência de 
análise da preliminar de prescrição aventada, eis que a Sentença fez 
menção ao julgamento havido no recebimento da inicial. De toda sorte, 
o argumento ora acolhido se refere à repetição da sentença, sem análise 

PS33	 	 PS34	 	 SS 3352
Documento2021/0361526-7

Página 3



específica do caso em comento.

 

O Tribunal de Justiça no Estado do Rio de Janeiro deferiu o pleito de 
suspensão formulado, assim julgando a presente questão controvertida (fls. 515-525):

 

Cuida-se de Mandado de Segurança objetivando a cassação da decisão 
que anulou de ofício a sentença que julgou procedentes os pedidos 
deduzidos na ação de improbidade administrativa ajuizada pelo 
Ministério Público, em face do sr. Roberto José França Bomtempo.
 
[...]
 
No caso em exame, a decisão da Exma. Dra. Juíza de Direito em 
exercício na 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis, ao anular de ofício 
sentença transitada em julgado há mais de dois anos, violou a garantia 
constitucional da coisa julgada, ínsita no artigo 5º, XXXVI, da CRFB, 
evidenciado a ilegalidade do ato impugnado.
 
Importa notar que a Ação Rescisória de nº 0017284- 84.2021.8.19.0000, 
que teve por objeto os mesmos argumentos deduzidos na petição de fls. 
678/697, dos autos originários, foi julgada improcedente, ao 
fundamento de haver o autor, Rubens José França Bomtempo, decaído 
do direito de propor a ação, o que em análise perfunctória, traz indícios 
da probabilidade do direito invocado.
 
A seu turno, o perigo na demora está caracterizado pela possibilidade de 
retrocesso da marcha processual, sendo certo que o processo originário 
já iniciou a fase de execução, onde se busca o pagamento do crédito 
consubstanciado na a sentença.
 
Ante o exposto, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da 
decisão de fls. 718/722, do processo originário.

É, no essencial, o relatório. Decido.

Sabe-se que o deferimento da suspensão de segurança é condicionado à 
demonstração da ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas. Seu requerimento é prerrogativa de pessoa jurídica que exerce múnus público, 
decorrente da supremacia do interesse estatal sobre o particular.

Ademais, esse instituto processual é providência extraordinária, sendo ônus 
do requerente indicar na inicial, de forma patente, que a manutenção dos efeitos da 
medida judicial que busca suspender viola severamente um dos bens jurídicos tutelados, 
pois a ofensa a tais valores não se presume.

A suspensão de segurança é medida excepcional que não tem natureza 
jurídica de recurso, razão pela qual não propicia a devolução do conhecimento da matéria 
para eventual reforma. Sua análise deve restringir-se à verificação de possível lesão à 
ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, nos termos da legislação de 
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regência, sem adentrar o mérito da causa principal, de competência das instâncias 
ordinárias. Não basta a mera e unilateral declaração de que a decisão liminar recorrida 
levará à infringência dos valores sociais protegidos pela medida de contracautela.

Repise-se que a mens legis do instituto da suspensão de segurança é o 
estabelecimento de uma prerrogativa justificada pelo exercício da função pública na 
defesa do interesse do Estado. Sendo assim, busca evitar que decisões contrárias aos 
interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis em razão da interposição de 
recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, em última instância, para a 
própria coletividade.

Frise-se que a lesão ao bem jurídico deve ser grave e iminente, devendo o 
requerente demonstrar, de modo cabal e preciso, tal aspecto da medida impugnada (STF, 
SS n. 1.185/PA, relator Ministro Celso de Mello, DJ de 4/8/1998; STJ, AgRg na SLS n. 
845/PE, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJe de 23/6/2008).

Ressalte-se que o afastamento do prefeito decorrente de atos de 
improbidade administrativa é medida que deve ser aplicada em situação excepcional 
desde que fundamentada em elementos concretos a evidenciar que a assunção 
no cargo representa risco efetivo ao interesse público.

A condenação por improbidade administrativa deve ser medida excepcional 
e não a regra, dependendo da demonstração robusta e inequívoca de que há cometimento 
de ilícitos aptos à condenação, tendo em vista, em contraponto, a necessidade de 
estabilidade institucional da municipalidade e do regular funcionamento de sua gestão 
administrativa, que também devem ser considerados com veemência.

Importa ressaltar que o exercício do múnus público do cargo de prefeito não 
pode se apresentar fragilizado diante da propositura de ações judiciais, caso não haja 
robustez na prova demonstrativa de ilícitos cometidos, como parece ser o caso dos autos, 
com prolação de sentença potencialmente inexistente, visto que há indícios de que se trata 
de cópia de outra sentença, referente a outra demanda, sem relação com os fatos 
concretos imputados ao requerente. Haveria, em princípio, ausência de fundamentação e 
de análise pormenorizada das nuances do caso concreto do requerente.

O afastamento de um representante do povo, eleito para o exercício de 
Prefeito, pressupõe o exercício efetivo do contraditório e ampla defesa na fase da 
instrução processual, mas, no caso em tela, parece que a defesa ficou prejudicada com 
prolação de sentença que possui fortes indícios de estar eivada de vícios ensejadores de 
decretação de sua nulidade ou até mesmo de sua inexistência.

Outrossim, a excepcionalidade de impedimento da assunção do cargo de 
prefeito mostra-se coerente com o respeito à decisão soberana tomada pelo povo no 
exercício democrático do voto, que não pode sofrer intervenção judicial sem um lastro 
probatório robusto.
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É certo que o Poder Judiciário pode e deve corrigir irregularidades 
identificadas no curso de ações penais e de ações de improbidade administrativa. 
Entretanto, no caso em tela, há dúvidas sobre a instrução processual devida com exercício 
do contraditório e ampla defesa, uma vez que a condenação do Juízo de primeira 
instância refere-se a parte e a município diversos.

Outrossim, importa destacar que as decisões prolatadas em suspensão 
possuem caráter eminentemente político ao verificarem a lesividade aos bens jurídicos 
tutelados pela lei de regência. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente a respeito da 
natureza jurídica da suspensão:

 
SUSPENSÃO DE LIMINAR. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS. 
PROCEDIMENTO HOMOLOGADO E EM FASE DE EXECUÇÃO 
CONTRATUAL. SUSPENSÃO. LESÃO À ORDEM E À 
ECONOMIA PÚBLICAS CONFIGURADA. EXAURIMENTO DAS 
VIAS RECURSAIS NA ORIGEM. DESNECESSIDADE.
1. Não é necessário o exaurimento das vias recursais na origem para que 
se possa ter acesso à medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992. 
2. É eminentemente político o juízo acerca de eventual lesividade da 
decisão impugnada na via da suspensão de segurança, razão pela 
qual a concessão dessa medida, em princípio, é alheia ao mérito da 
causa originária.
3. A decisão judicial que, sem as devidas cautelas, suspende 
liminarmente procedimento licitatório já homologado e em fase de 
execução contratual interfere, de modo abrupto e, portanto, 
indesejável, na normalidade administrativa do ente estatal, 
causando tumulto desnecessário no planejamento e execução das 
ações inerentes à gestão pública.
4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos não foram 
infirmados.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt na SLS n. 2.702/SP, relator 
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 27/8/2020, 
grifo meu.)
 

 

Havendo discussão judicial fundada em indícios importantes sobre a 
inexistência do título judicial que embasa a restrição política de tal gravidade, não se 
afigura razoável desconsiderar a vontade popular expressa pelo exercício do voto.

Ante o exposto, defiro o pedido para sustar os efeitos da decisão proferida 
pela desembargadora relatora, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos 
autos do Mandado de Segurança n. 0054962-36.2021.8.19.0000, que deferiu a medida 
liminar para suspender os efeitos da decisão (fls. 96-100) proferida na Ação Civil Pública 
por Ato de Improbidade Administrativa n. 0030554- 30.2013.8.19.0042, até o trânsito em 
julgado do mandado de segurança.

Publique-se. Intimem-se.
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Brasília, 12 de novembro de 2021.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 
Presidente
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