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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
Vara da Fazenda Pública - Mossoró

PROCESSO N.º 0005030-11.2010.8.20.0106
Ação Civil de Improbidade Administrativa
REQUERENTES: Ministério Público Estadual
REQUERIDO(s): Jerônimo Gustavo de Góis Rosado
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se ação civil pública de improbidade administrativa,
promovida pelo Ministério Público contra demandado Jerônimo Gustavo de
Góis Rosado, imputando a estes a prática de ato de improbidade administrativa
tipificado no artigo 9º, inciso IV, e artigo 11 caput, todos da Lei de
Improbidade e requerendo suas condenações nas penas previstas no artigo 12
do mesmo diploma, em razão dos fatos e direito a seguir descritos.
Consta da inicial que o demandado, durante o período de 2006 a
2008, durante o qual exerceu o cargo de Chefe de Gabinete da Prefeitura
Municipal de Mossoró, teria se valido, às custas do Erário Municipal, dos
serviços de segurança prestados pela empresa SFE Segurança Privada, a qual
teria desempenhado serviço de vigilância em sua residência privada, pagos no
âmbito do contrato de prestação de serviços de segurança desta empresa com o
Município de Mossoró, cujo objeto era a segurança em prédios públicos.
Juntou documentos.
Houve notificação para apresentação de resposta escrita preliminar
(art. 17, § 7° da Lei 8.429/92), seguindo-se a respectiva resposta escrita
preliminar (fls.281/297), tendo esta sido devidamente contraditada pelo
Ministério Público às fls.302/309.
Foi prolatada decisão de recebimento fundamentada (fls.311/314).
Impugnado o recebimento da ação, houve a interposição de agravo
de instrumento às fls.316/334.
Citado, os requerido contestou a ação, com preliminares de inépcia
da petição inicial, inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos
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agentes políticos, ausência de tipificação da conduta por parte do Ministério
Público e ausência de conteúdo probatório mínimo que lastreasse a inicial,
contra o mérito, impugnando de forma especificada a pretensão ministerial,
defendendo, em síntese apertada, que não praticou ato de improbidade e que a
prova dos autos não autoriza juízo de procedência da demanda.
Houve réplica do Ministério Público às fls.377/383.

Houve audiência de instrução às fls.315/316.
Devidamente notificado, o ente público se habilitou nos autos,
conforme fls.318/334, assumindo a posição de litisconsorte do demandado.
Por fim, as partes apresentaram memoriais com suas razões finais.
Esta é a história relevante do processo.
DECIDO.
Do mérito.
O autor busca com a presente lide a condenação do requerido nas
penas previstas no artigo 12, incisos I e III, da Lei de Improbidade, sob a
alegação de que o mesmo praticou atos de improbidade administrativa
tipificados nos artigos 9º, inciso IV, e 11, caput, da Lei 8429/92,
respectivamente consistentes nas práticas de " IV - utilizar, em obra ou serviço
particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos,
empregados ou terceiros contratados por essas entidades; " e, que ainda se
caracterizam como"atos que atentem contra os princípios da administração
pública de forma a violarem os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade para com as instituições públicas".
Antes de adentrar ao exame da prova, cumpre já fixar que o dolo
necessário para a configuração da conduta ímproba discutida é tão somente a
vontade livre e consciente de realizar a conduta - ou seja, a consciência e
deliberação de praticar o ato em contrariedade ao ordenamento. Ressalte-se que
não há necessidade de nenhum dolo específico. Neste sentido, o STJ tem se
pronunciado:
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Foi prolatada decisão por este juízo (fls.285/287), na qual foram
rechaçadas as preliminares arguídas pelo demandado.
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ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OFENSA
AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – DESNECESSIDADE DE
DANO MATERIAL AO ERÁRIO.VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ART. 11 DA LEI
8.429/1992 – ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO
GENÉRICO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que o ato de improbidade por lesão aos princípios
administrativos (art. 11 da Lei 8.249/1992), independe de
dano ou lesão material ao erário.
2. Não caracterização do ato de improbidade tipificado no
art. 11 da Lei 8.429/1992, exige-se o dolo lato sensu ou
genérico.
3. A utilização de símbolos e slogans da campanha eleitoral
do recorrente, então prefeito, em substituição ao brasão
oficial do ente público municipal encerra grave ofensa aos
princípios da Administração Pública e, nessa medida,
configura ato de improbidade administrativa, nos moldes
preconizados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.4. Recurso
especial não provido.
(REsp 1182968/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe
30/08/2010)
No caso dos autos, o cotejo da provas colhidas no curso do
presente processo, bem como daquelas colhidas pelo Ministério Público no
curso do inquérito civil nº 01/2010 levam ao entendimento de que havia a
prática ilícita do demandado de utilizar os serviços de segurança pagos
pelo Município em sua residência particular, sem que houvesse nenhuma
razão jurídica que a legitimasse.
Como bem se pode ler dos depoimentos de Carlos Augusto Lima
da Silva (fl.183/184), Deusamir Abrantes Sarmento (fls.203/204), José
Teotônio Júnior (fls.205/206), José Wilson de Sousa (fls.207/208), Wescley
Cleyton Gomes da Silva (fl.271), Erlon Carlos Pinto (fl.272) e Jaques
Clementino de Medeiros Neto (fl.273) - todos colhidos na fase pré-processual
pela parte autora - havia a prática da designação de funcionários pertencentes ao
quadro da empresa S.E.F. SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADA
LTDA (à época empresa contratada pelo Município de Mossoró para executar a
função de vigilância de prédios públicos municipais) para fazer a segurança da
residência privada do demandado.
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Corroborando com os depoimentos acima aludidos, a empresa
S.E.F. SEGURANÇA, quando instada a se manifestar nos autos do inquérito
civil (fl.217/218) afirmou que "Que os serviços foram prestados na casa do Sr.
Jerônimo Gustavo de Góis Rosado durante o período compreendido entre
janeiro de 2005 e abril de 2009".

"(...) Devido a sua intensa rotina de trabalho, suas
competências e sua vulnerabilidade física, entendeu por
bem o Secretário Chefe de Gabinete em requisitar a
proteção pessoal, inclusive de sua residência, sobretudo no
período de maior intensidade de movimentação na cidade,
como sói ao Mossoró Cidade Junina, que realiza
anualmente no mês de junho ocasião em que os festejos
invadem a madrugada."
Ainda deve ser salientado que o requerido, quando da ocasião do
seu depoimento em juízo, admitiu o fato glosado na exordial, relatando que
tomou a iniciativa de solicitar a segurança pessoal ao Município com base nas
pressões, abordagens e cobranças que recebia de populares em razão do
exercício do cargo de Secretário Chefe de Gabinete do Município de Mossoró.
Merece destaque ainda que a prática desempenhada pelo
demandado não era objeto de nenhum dos contratos de serviço de segurança
celebrados com a empresa S.E.F Segurança acostados aos autos, os quais
restringem o seu objeto à vigilância de bens Públicos, não havendo em tais
instrumentos (fls.223/230 e fls.238/262) previsão contratual alguma da
prestação de serviço de vigilância da residência privada do Sr. Jerônimo
Rosado.
Em sendo assim, o demandado enriqueceu-se indevidamente à
custa do erário municipal, locupletando-se com o serviço de segurança
privada de sua residência custeado pelo Município, sem nenhuma previsão
legal ou contratual que lha embasasse – havendo inequívoca tipificação do art.
9, inciso IV, da LIA.
Observe-se que o enriquecimento pecuniário havido em favor do
requerido corresponde exatamente ao dano sofrido pelo Município, cujo
dimensionamento nos vem objetivamente pautado nos termos do item 3.1 do
contrato de fls.238/247 celebrado pelo Município de Mossoró com a empresa
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Note-se também que o próprio demandado, quando ofereceu sua
manifestação escrita às fls.191/194, admitiu o fato que lhe foi imputado pela
exordial ministerial, aduzindo em fls.193/194:

fls. 5

0005030-11.2010.8.20.0106

Dessa maneira, considerando a informação de fls.217/218,
segundo a qual a prestação dos serviços de vigilância na casa do demandado se
deu entre janeiro de 2005 a abril de 2009 - ou seja, durante 51 meses -, pode-se
afirmar que a conduta do demandado acarretou aos cofres de Mossoró um
prejuízo de R$ 55.671,60, valor que serve de parâmetro com vantagem (para o
réu) em relação ao seu enriquecimento indevido, uma vez que, se fosse
contratar pessoalmente uma segurança privada, ao tempo da instrução, um
posto de segurança noturna estava na faixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
mês, como afirmado no depoimento de um dos proprietários da empresa (mídia
gravada anexa).
Por outro lado, ficou patente ainda o dolo do demandado, o
qual, conforme ficou fartamente comprovado nos autos, durante todo o tempo
tinha a vontade livre e consciente sobre a utilização dos serviços
contratados pelo Município em favor de sua residência privada – dolo
genérico necessário e suficiente à configuração da improbidade.
Por outro lado, também se faz oportuno frisar que as alegações do
demandado de que a segurança era necessária em razão das atribuições do cargo
que exercia, as quais eram tamanhas a ponto de ser chamado de "prefeito de
fato", não são hábeis a demonstrar qualquer traço de licitude em sua conduta.
Note-se que a Administração Pública brasileira não se regra por
situações "de fato", mas sim pelo princípio da legalidade e da publicidade
administrativas, de modo que não se pode admitir como jurídica a conduta de
quem utiliza em proveito próprio serviços contratados pelo Município, sem que
houvesse nenhum amparo jurídico ou mesmo previsão contratual a respaldar tal
prática.
Ainda na mesma senda, é importante pontuar que mesmo em
relação às alegadas reuniões institucionais que ocorriam em sua residência, até
poder-se-ia admitir o uso da segurança municipal nesses casos, desde que a
prestação do aludido serviço se desse mediante a regular expedição de um ato
administrativo, fundamentado pela natureza pública e excepcional da situação
(para aquele dia), mas jamais da maneira totalmente informal e permanente
como ocorreu no caso concreto.
É de se frisar ainda, na linha contrária do que tentou provar a
defesa do demandado neste feito, que se o demandado transformou sua
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S.F.E Segurança Patrimonial e Privada LTDA, no qual se lê que o preço
unitário pago pelo Município de Mossoró para o posto noturno seria da
ordem de R$ 1.091,60 mensais.
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residência em "extensão do seu gabinete", utilizando sua residência para o
atendimento dos pleitos da população, assim agiu por uma liberalidade
exclusivamente sua, devendo arcar por sua própria conta com as consequências
de sua conduta permissiva em relação à privacidade de sua residência.

Contudo, mesmo diante de tal quadro, é razoável entender que cabe
ao titular de tal cargo, através de sua conduta, deixar bem claro perante os
demais membros da sociedade os limites de sua atuação de Secretário
Municipal e do seu direito à vida privada enquanto pessoa humana e cidadão.
Ora, se o demandado preza tanto pela tranquilidade de sua vida
pessoal, deveria limitar o exercício de suas atribuições institucionais - ainda que
em horários diferenciados – única e exclusivamente no âmbito de seu gabinete,
preservando a sua residência como lugar destinado, única e exclusivamente, ao
desenvolvimento das relações afetas a sua vida pessoal.
Até mesmo porque é presumível que quem assume um cargo da
estatura de Chefe de Gabinete de um Município como Mossoró, o faz sabendo
tanto dos bônus inerentes ao cargo (remuneração, alto prestígio político e social
etc.) como também dos ônus sociais e pessoais que dele advirão, cabendo ao
agente público – e não aos cofres públicos – adotar as medidas necessárias à
preservação da sua segurança e da sua vida privada.
De outra sorte, também não procede a argumentação do
demandado de comparar o seu caso com o da Prefeita de Mossoró, a qual
também foi investigada pelo uso dos serviços de segurança do Município nos
autos do Procedimento Investigativo Criminal nº 58/11, este arquivado sob a
justificativa de falta de tipicidade do fato pela decisão de fls.823/828.
É que naquele caso o uso da segurança municipal pela Prefeita se
dava no âmbito de sua residência oficial, de modo que o contexto da situação,
até mesmo pela natureza pública que o conceito de habitação oficial possui e
também pelo próprio status de representante da coletividade ínsito ao cargo de
Prefeito Municipal, justificava a utilização dos serviços de segurança
contratados pelo Município.
Além do mais, é necessário frisar que diferentemente do que ocorre
no presente caso, o serviço de vigilância efetuado na residência oficial da
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Nesse ponto, deve-se salientar que não é desconhecida por este
juízo a realidade das administrações municipais, nas quais titulares de cargos
em comissão do alto escalão do governo tem, inegavelmente, horário de
trabalho diferenciado, muitas vezes estendendo-se até a madrugada.
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Dessa forma, uma vez constatado que o réu agiu dolosamente,
auferindo em proveito próprio vantagem economicamente auferível decorrente
do trabalho de pessoal terceirizado remunerados por recursos municipais,
impõe-se reconhecer, que houve a prática de ato de improbidade subsumida ao
disposto no art. 9, inciso IV, da Lei de Improbidade Administrativa, nos termos
capitulado na exordial.
Observe-se que a conclusão da prática do ato ímprobo pelo
demandado ora reconhecida encontra-se consonante com a jurisprudência, a
qual vem considerando ato de improbidade administrativa a conduta dolosa do
agente público de se valer do trabalho de agentes remunerados pelo Estado para
fins pessoais:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
LEI 8.429/92. RESSARCIMENTO DE DANO AO
ERÁRIO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO.
MÁ-FÉ (DOLO). APLICAÇÃO DAS PENALIDADES.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1. O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável aos
agentes públicos que, por ação ou omissão, violem os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e
lealdade às instituições e notadamente: a) importem em
enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao
erário público (art. 10); c) atentem contra os princípios da
Administração Pública (art. 11) compreendida nesse tópico
a lesão à moralidade administrativa.
2. A exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92,
considerada a gravidade das sanções e restrições impostas
ao agente público, deve ser realizada cum granu salis,
máxime porque uma interpretação ampliativa poderá
acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares,
suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má7
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Prefeita era previsto em contrato (fl.467 dos autos), o que não ocorre no caso
ora em exame, em que eram designados, de maneira absolutamente informal e
ilegal, funcionários terceirizados remunerados através de dinheiro público para
fazer a segurança da residência do Chefe de Gabinete da Prefeita – com o
agravante de que, na mesma residência, morava a mãe do Chefe de Gabinete e
da então Prefeita (irmãos).
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fé do administrador público, preservada a moralidade
administrativa e, a fortiori, ir além do que o legislador
pretendeu.

4. Destarte, o elemento subjetivo é essencial à
caracterização da improbidade administrativa, à luz da
natureza sancionatória da Lei de Improbidade
Administrativa, o que afasta, dentro do nosso ordenamento
jurídico, a responsabilidade objetiva. Precedentes: REsp
654.721/MT, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009, DJe
01/07/2009;Resp 717.375/PR, Segunda Turma, DJ
08/05/06; REsp 658.415/RS, Segunda Turma, DJ de
3.8.2006; REsp 604.151/RS, Primeira Turma, DJ de
08/06/2006.
5. Tata-se de de ação de improbidade proposta em face do
ora recorrente, sob a alegação de que o réu, enquanto
Prefeito Municipal de Caracaraí/RR, utilizava-se dos
serviços de servidores públicos municipais para fins
particulares em sua residência. Desta sorte, a ocorrência
de dano ao patrimônio público e a presença do elemento
subjetivo na conduta do agente público (má-fé), restaram
assentados pelo tribunal local à luz do contexto fático
encartado nos autos, configurando-se, desta maneira,
como ímprobo o ato praticado.
6. As sanções do art. 12 da Lei 8.429/92 não são
necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a sua
dosimetria; aliás, como deixa entrever o parágrafo único
do mesmo dispositivo.
7. O espectro sancionatório da lei induz interpretação que
deve conduzir à dosimetria relacionada à exemplariedade
e à correlação da sanção, critérios que compõem a
8
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3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e
ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de
improbidade, quando a conduta antijurídica fere os
princípios constitucionais da Administração Pública,
coadjuvados pela má-intenção do administrador.
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razoabilidade da punição, sempre prestigiada pela
jurisprudência do E. STJ. Precedentes: RESP 664856/PR,
desta relatoria, DJ de 02.05.2006; RESP 507574/MG,
Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de 08.05.2006; RESP
513.576/MG, Relator p/ acórdão Ministro Teori Zavascki,
DJ de 06.03.2006; RESP 291.747, Relator Ministro
Humberto Gomes de Barros, DJ de 18/03/2002; RESP
300.184/SP, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de
03.11.2003 e RESP 505.068/PR, desta relatoria, DJ de
29.09.2003.
8. Destarte, revela-se necessária a observância da
lesividade e reprovabilidade da conduta do agente, do
elemento volitivo da conduta e da consecução do interesse
público, para efetivar a dosimetria da sanção por ato de
improbidade, adequando-a a finalidade da norma.
9. In casu, a desproporcionalidade das penas de perda da
função pública e suspensão de direitos políticos por 8
(oito) anos, aplicadas ao condenado, é manifesta, mercê
de evidente a desobediência ao princípio da razoabilidade,
circunstância que, por si só, viola o disposto no art. 12,
parágrafo
único
da
Lei
8.429/92,
verificável
independentemente da análise de fatos e provas constantes
dos autos.
10. Recurso especial parcialmente provido, para que sejam
excluídas da condenação do ora recorrente as penas de
perda da função pública e suspensão de direitos políticos
por 8 (oito) anos, nos termos da fundamentação.
(REsp 1130198/RR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe
15/12/2010)
Deste modo, a par dos elementos instrutórios coligidos nos autos,
impõe se reconhecer que restou suficientemente demonstrado que o requerido
praticou ato de improbidade nos termos capitulado na exordial e, em
consequência, devem-se-lhe aplicar as sanções suficientes e adequadas dentre as
9
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previstas no art. 12, inciso, I, da Lei de Improbidade Administrativa .

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento
integral do dano, quando houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos,
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do
acréscimo patrimonial 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 dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do
dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a
oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o
valor do dano 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;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do
dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida
pelo agente 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
10
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Em relação às sanções, temos que o art. 12 da Lei de Improbidade
traz o seguinte rol de sanções, conforme se trate de improbidade tipificada nos
artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade, sancionados respectivamente nos
incisos I, II ou III do art. 12 da Lei 8.429/92, in verbis:

fls. 11
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de três anos.

Neste ponto, mostra-se adequado afirmar, como premissas do
sancionamento: a) que a sanção haverá de ser proporcional à gravidade da
conduta e da participação de cada agente; adequada como reprimenda em razão
da natureza da conduta e gravidade do dano causado com esta; b) que o juiz
poderá aplicar, consoante os parâmetros descritos no item a), uma, mais de uma
ou mesmo todas as sanções previstas no respectivo inciso; c) que quando um
mesmo fato configurar simultaneamente improbidade tipificada em mais de um
artigo, as sanções deverão ser aplicadas com base no inciso mais grave, sendo,
via de regra, mantida as cominações do art. 12, III, da LI, (Ofensa aos
Princípios da Administração) apenas como "soldado de reserva" para os casos
em que não restem configuradas as imputações previstas nos artigos 9 e 10 da
Lei 8.429/92.
Pois bem, atento às premissas acima, em relação ao
sancionamento da conduta do demandado Jerônimo Gustavo de Góis
Rosado, considerando à gravidade das condutas provadas, em especial, ao fato
de que o mesmo valeu-se do seu cargo de Chefe de Gabinete para ilicitamente
utilizar em proveito próprio os serviços de vigilância custeado pelo Município
de Mossoró; atento a participação do mesmo, já que restou demonstrado que ele
teve participação ativa na prática do ato, chegando inclusive a solicitar a
prestação do serviço de segurança em sua residência; levando em conta a
ocorrência de dano de elevada monta; asseverando ainda o grau de
reprovabilidade da conduta, na medida em que o mesmo, aproveitou-se do
cargo como escusa para usufruir gratuitamente do serviço de vigilância em sua
residência particular, causando prejuízo que reflete em detrimento de toda a
sociedade, agindo em inequívoca confusão entre o público e o privado; por
tudo isto, entendo suficiente e adequada a aplicação ao mesmo das sanções
de ressarcimento do dano causado no valor de R$ 55.671,60 e pagamento,
de multa civil no valor de R$ 55.671,60 (valor inserido no limite de até
triplo do valor do dano), além da 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 dez anos – todos na forma do art. 9º, combinado
com o artigo 12, I, da LIA.
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Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta
lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado,
assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

fls. 12

DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, nos termos do art. 10, inciso XIII, e 12, III, da
Lei 8.429/92, julgo procedente a ação para condenar Jerônimo Gustavo de
Góis Rosado: a) a ressarcir ao Erário o valor de R$ 55.671,60 (cinquenta e
cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos), corrigido mês
a mês pelo INPC, na proporção do valor unitário mensal do contrato nos
termos do tempo em que se beneficiou indevidamente pelo serviço de
segurança privada, nesta parte, acrescido de juros de mora à taxa legal,
desde a notificação preliminar (constitui em mora); b) a pagar multa civil
no valor de R$ 55.671,60 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um
reais e sessenta centavos – valor inserido no limite do triplo do dano
causado), esta atualizada na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir da
publicação da sentença, por se tratar de multa arbitrada nesta data; c) na
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 dez
anos.
No mais, condeno o requerido condenado ao pagamento das
custas processuais.
Sem condenação em honorários a teor dos artigos 17 e 18 da
Lei de Ação Civil Pública e ainda tendo em vista que o Ministério Público
foi a parte vencedora.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Mossoró, 27 de setembro de 2013.

AIRTON PINHEIRO
Juiz de Direito
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