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 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Rodrigo Rocha de Jesus 

 
Em 12/08/2017 

 
 
 

Despacho               
 
Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, originariamente, em face de LUÍS FERNANDO PADILHA LEITE pela suposta prática de 
atos de improbidade administrativa, decorrentes da contratação do escritório de advocacia acima 
mencionado para a prestação de serviços advocatícios em processos judiciais e administrativos, 
malgrado a existência do órgão da Procuradoria do Município, a qual contava com procuradores 
concursados e, portanto, aptos a realizarem as atividades-fim do citado órgão, em manifesta burla 
ao comando constitucional para a realização de concursos públicos, além de outras 
irregularidades destinadas a evitar a incidência da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
Logo de plano, é preciso frisar que, devido à decisão exarada nos autos do processo de número 
0006594/21.2013.8.19.0050,  que culminou no desmembramento daquele feito e no consequente 
surgimento deste, discute-se, aqui, a ação apenas em relação ao requerido Luís Fernando Padilha 
Leite, ao passo que, naqueles autos, a ação seguirá em relação aos demais réus. 
 
Notificado regularmente, o réu ofereceu defesa preliminar nas fls. 241/271. 
 
Recebimento da petição inicial à fl. 335. 
 
O requerido Luís Fernando Padilha Leite ofertou embargos declaratórios com efeito modificativo 
nas fls. 338/345, aos quais o Juízo negou provimento (fl. 347). 
 
O réu, inconformado, interpôs agravo de instrumento, mas a decisão guerreada foi mantida pelo 
Juízo (fl. 438). 
 
Devidamente citado (fl. 503), o réu apresentou suas contestação nas fls. 440/463. 
 
O Município de Santo Antônio de Pádua manifestou o interesse em atuar no polo ativo da lide (fls. 
508/518). 
 
Réplica às fls. 525/536. 
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Após a manifestação das partes, foi deferida a produção de prova documental superveniente, ao 
passo que foi indeferida a produção das provas testemunhal e pericial. Ademais, na mesma 
decisão de fls. 540/542, foi acolhido o pleito do Município, incluindo-o no polo ativo do feito. 
 
Alegações Finais do Ministério Público às fls. 835/890, pela condenação dos réus nos termos 
requeridos na exordial. 
 
O Município se reportou às alegações ministeriais (fl. 850). 
 
Alegações Finais do réu Luís Fernando Padilha Leite às fls. 841/845. 
 
É o sucinto relatório dos autos. Passo a decidir. 
 
Inicialmente, devido à decisão exarada nos autos do processo de número 
0006594/21.2013.8.19.0050, que culminou no desmembramento daquele feito e no consequente 
surgimento deste, discute-se, aqui, a ação apenas em relação ao requerido Luís Fernando Padilha 
Leite, ao passo que, naqueles autos, a ação seguirá em relação aos demais réus. 
 
De início incumbe deixar claro que é irrelevante ao deslinde da causa a repercussão geral 
reconhecida sobre a prescrição das ações de ressarcimento de dano ao erário pois, independente 
do resultado final, não transcorreu o prazo prescricional legal, de cinco anos, uma vez que este se 
conta, para o detentor de cargo eletivo, como ocorreu com o réu deste feito, apenas a partir do fim 
do mandato desempenhado, sendo certo que do referido marco temporal até o ajuizamento desta 
ação não transcorreu prazo de cinco anos, como sobejamente demonstrado nos autos.  
 
No mérito, não há como se concluir de forma diversa. Após acurada análise do que consta dos 
autos não há como não concluir que houve ato de improbidade administrativa praticado pelo réu, 
de natureza grave, que merece reprimenda do Poder Judiciário. 
 
Desta forma porque houve contratação pelo Município de Santo Antônio de Pádua, à época 
chefiado pelo réu Luis Fernando, de escritório de advocacia para prestar serviços de defesa 
jurídica ao ente público por 47 meses, sem que houvesse caso concreto específico, ou seja, por 
longo período, em valor relevante, para a função que deveria ser desempenhada ordinariamente 
pelos existentes servidores públicos integrantes da procuradoria municipal. 
 
Ressalte-se que o réu, em sua vasta defesa, não teceu uma só linha a fim de demonstrar a 
necessidade e legalidade do contrato, não tendo sequer esclarecido a razão da contratação, que 
não a de prestar assessoria jurídica ao município quando, repita-se, havia procuradores 
concursados remunerados pelo mesmo ente, com a mesma atribuição do escritório contratado. 
 
Ou seja, o réu, na qualidade de prefeito municipal e, portanto, de gestor do ente público, manteve 
duas vertentes para uma mesma finalidade, a assessoria jurídica do ente público, uma formada 
por agentes concursados e outra decorrente da contratação de escritório particular de advocacia. 
 
A tese principal de defesa do réu não tem legitimidade e, por isso, não merece guarida. Fosse 
verdade que ato de delegação de ato de gestão do prefeito municipal para subordinados excluiria 
a sua responsabilidade pelo dano causado bastaria ao agente político que atuasse como mero 
gerente e gestor de subgerentes a fim de que obtivesse carta branca para que fizesse o que 
desejasse, mantendo-se imune às previsões legais incidentes à espécie. 
 
Não funciona assim, mas exatamente da forma contrária. O prefeito municipal é o gestor do ente 
público e, por isso, tem o dever de atuar conforme a Lei os atos praticados pessoalmente e 
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aqueles efetivados por seus delegatários, não podendo, de modo algum, alegar desconhecimento 
ou irresponsabilidade. 
 
Até porque é seu o ônus de atender ao fim público e o ato de delegação não lhe retira o poder de 
decidir ao final e de ser quem ordena. 
 
Não há como, pois, se conceber que num município de pequeno porte, como Santo Antônio de 
Pádua, não tenha sido do prefeito a decisão de contratação de um escritório de advocacia para 
atuar por quase quatro anos, num valor de cerca de meio milhão de reais, para atuação genérica e 
abstrata. 
 
E, ainda que assim o fosse, seria evidente a improbidade praticada pelo réu por transferir (e não 
delegar) a própria administração pública a subordinados seus. 
 
Concluo, pois, que a contratação do escritório de advocacia deve ser imputada ao réu e que este, 
neste feito e naquele que tramitou junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, não 
comprovou ele, nem minimamente, as razões da contratação, a natureza do serviço a ser 
prestado, e porque o mesmo não poderia ter sido desempenhado pela procuradoria municipal, 
composta por procuradores integrantes do quadro de servidores do município. 
 
De onde se tem, claramente, a contratação onerosa absolutamente desnecessária e inócua, 
suficiente a causar prejuízo ao erário, configuradora, por óbvio, de ato de improbidade 
administrativa, sendo a procedência desta ação civil pública medida que se impõe. 
 
Sabido, naturalmente, que o município pode contratar advogado particular para atuação em seu 
favor, mesmo quando haja procuradoria regularmente organizada, mas desde que seja para uma 
finalidade específica, por exemplo para atuação em matéria muito complexa e incompatível com a 
atuação ordinária dos procuradores; para atuação em casos junto aos tribunais superiores; para 
casos onde haja necessidade de formação/especialização específica. Mas é necessário que haja 
uma necessidade concreta, não eventual. 
 
Não há como se entender desta forma quando se vê o prazo temporal do contrato (47 meses - 
quase quatro anos) e a inexistência de qualquer motivação individualizada, o que só autoriza 
concluir que os serviços a serem desempenhados pelo escritório seriam aqueles ordinariamente 
cuidáveis pela própria procuradoria. 
 
Desta forma, pretendeu o réu a terceirização contratual para o claro desempenho de atividade fim 
que, como sabido, não poderia ser transferida a estranhos, principalmente em casos como o 
presente, com a existência de servidores com esta mesma função. 
 
A situação é agravada se verificado que não houve registro da atuação específica da contratada, 
não se permitindo a fiscalização da execução do contrato. Pagou-se, pois, quase meio milhão de 
reais a um escritório de advocacia e não houve a mínima preocupação em se documentar qual foi 
a atuação, qual foi o trabalho desempenhado, se o serviço foi de fato prestado. 
 
Veja-se, por mais absurdo que possa parecer, que nem nos autos o réu se preocupou em 
esclarecer tais pontos. Sua defesa resumiu-se a tentar convencer este Julgador de que a 
delegação o isentaria de responsabilidade sobre os fatos ocorridos durante a sua gestão e de que 
não houve irregularidade, mas de forma genérica. 
 
Aliás, tanto foi genérica a contratação do escritório de advocacia quanto foi a defesa do réu 
apresentada neste feito, o que demonstra que isso pode ser hábito seu. O problema é que neste 
feito a consequência é exclusiva para ele; durante a sua gestão, a consequência atinge a todos os 
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cidadãos da cidade, eis que o dinheiro destinado ao ato ímprobo poderia ter sido aproveitado nos 
carentes setores da saúde e da educação, por exemplo. 
 
Tamanho o descaso do réu para com a coisa pública que ele firmou o contrato mesmo ciente de 
Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público alguns anos antes, pelo 
qual se comprometeu o município a não mais terceirizar a mão-de-obra, exatamente o que foi feito 
no contrato objeto deste feito. 
 
Veja-se que o Tribunal de Contas deste Estado, mesmo após a defesa dos envolvidos, entendeu 
da mesma forma, pela ilegalidade da contratação. 
 
A contratação do escritório de advocacia descrita na inicial, pois, violou a regra constitucional do 
concurso público, pois permitiu a contratação de terceirizada para o desempenho de atividade fim 
por quase quatro anos, praticamente o período de um mandato. 
 
E o réu errou, novamente, ao não contabilizar as referidas despesas, decorrentes do contrato, 
como outras despesas de pessoal, violando o comando do artigo 18, parágrafo 1º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, permitindo um gasto com pessoal, ainda que indiretamente, superior ao 
permitido. E não há como se dizer o contrário diante da inexorável conclusão de que a 
terceirizada, no caso dos autos, desempenhava atividade fim. 
 
A conduta do réu configura ato de improbidade administrativa. Adequa-se perfeitamente à norma 
do artigo 11, inciso I da Lei nº 8.429/92, por constituir ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto. 
 
O réu firmou contrato de terceirização para atender a finalidade precípua do ente público, ou seja, 
celebrado contrato (ato) visando fim proibido em lei (desempenho de atividade fim por 
terceirizados quando havia mão-de-obra própria para tal finalidade, burlando-se, também, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 
 
Incide ao caso em apreço, por conseguinte, a norma do artigo 12, inciso III, cujas sanções deverão 
ser suportadas pelo réu. 
 
Posto isso julgo procedente o pedido e condeno o réu Luis Fernando Padilha Leite, qualificado nos 
autos, por ato de improbidade administrativa, nos termos dos artigos 11, inciso I e 12, inciso III, 
ambos da Lei nº 8.429/92. 
 
Fica ele condenado, pois, a ressarcir ao erário o valor global da contratação, em R$ 470.000,00, 
atualizado monetariamente desde cada pagamento; perda da função pública, se desempenhar 
alguma; suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagamento de multa civil de uma vez o 
valor do dano praticado, em R$ 470.000,00, e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. 
 
Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado em R$ 
1.000,00 (mil reais), em favor do Fundo do Ministério Público, criado pela Resolução PGJ nº 
801/98, ou outro que o houver sucedido. 
 
Cumpram-se as formalidades, publicações e notificações de praxe. 
 
Junte-se cópia da presente no feito desmembrado. 
 
Intime-se o réu pessoalmente da presente. 





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 
Comarca de Santo Antônio de Pádua  
Cartório da 2ª Vara  
Av. João Jazbick, s/n Ed.FórumCEP: 28470-000 - Bairro Dezessete - Santo Antônio de Pádua - RJ    e-mail: 
sap02vara@tjrj.jus.br  
 
 

110                                                                        RODRIGOJESUS                                                                                      

 
Certificado o trânsito em julgado e cumprimento do que prevê a Lei, voltem-me conclusos para 
registro junto ao CNJ e, nada pendente, dê-se baixa e arquivem-se. 
 
P. R. I. C.  
 

Santo Antônio de Pádua, 12/08/2017. 
 
 

Rodrigo Rocha de Jesus - Juiz em Exercício 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Rodrigo Rocha de Jesus 
 

Em ____/____/_____ 
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