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Processo n° 4789458/2014

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Informação acerca da decisão proferida nos autos da Ação Cautelar n" 38947-

80.2013.4.01.3500, ajuizada pelo Ministério Público Federal, com a finalidade de não

homologarem acordos ou transações que gerem a redução patrimonial de João Domingos

Gomes dos Santos e Mauro Zica Júnior, bem como orientação aos notórios e registradores a

não proceder a lavraíura de instrumentos de mandato em benefício dos réus para o

recebimento de bens e outras transações financeiras e a transferência de bens realizada por

estes

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Oficio n° 627/2014. do

Oficio 561/2013-SEAPA e da Decisão de ls. 04/09, para conhecimento próprio, de seus

pares, e aos notários e registradores das serventias extrajudiciais, submetidos à suadisciplina.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente.

Desembargadora NELMABAA^QDsFERRIüRA PERILO
Corregedora-Gçrçl da Justiça

ofci(038/RC

Rua 10. n° 150, 11° andar, Selor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GO - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62)3213-1581
correqsRC@liqo.ius br
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Processo n°

Nome

Assunto

4789458/2014-Goiânia

João Domingos Gomes dos Santos

Faz Comunicação

DESPACHO/OFÍCIO N° G£> /2014

Cuida-se do Ofício 561/2013-SEAPA (f. 03), no qual o Juiz

Federal Substituto da 7a Vara da Seção Judiciária de Goiás, Dr. Bruno Teixeira de

Castro, encaminha cópia da decisão proferida na ação cautelar n° 38947-

80.2013.4.01.3500, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra João Domingos

Gomes dos Santos e Mauro Zica Júnior, em que foi decretada a indisponibilidade dos

bens dos requeridos.

Solicita, para cumprimento da referida decisão, o envio de

comunicação às serventias extrajudiciais com o fim de impedir a lavraíura de

instrumentos de mandato em benefício dos réus para o recebimento de bens e outras

transações financeiras e a transferência de bens realizada por estes, bem como

informar aos magistrados vinculados a esse Tribunal o teor da decisão, com a

finalidade de não homologarem acordos ou transações que gerem a redução

patrimonial dos demandados.

É o breve relato.

Considerando o interesse público que norteia a solicitação

formulada pelo Juiz Federal Substituto da 7a Vara da Seção Judiciária de Goiás, Dr.

Bruno Teixeira de Castro, determino a expedição de oficio circular aos Juizes Diretores

de Foro do Estado de Goiás, informando-os acerca da decisão proferida nos autos n°

38947-80.2013.4.01.3500, com a finalidade de não homologarem acordos ou

transações que gerem a redução patrimonial dos demandados, e para que orientem

todos os Notários e Registradores a não proceder a lavratura de instrumentos de
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mandato em benefício dos réus para o recebimento de bens e outras transações
financeiras e a transferência de bens realizada por estes. A comunicação coletiva
deverá se fazer acompanhar de reprodução do Ofício n° 561/2013 (f. 03), da decisão

de fs. 04/09 e deste despacho.

Cientifique-se o magistrado solicitante, encaminhando-lhe cópia

deste despacho.

Ultimadas as medidas alinhadas, volvam os autos à origem.

Reprodução deste documento serve como ofício.

ÀSecretaria Executiva para providências, com urgência.

Goiânia, %D de fevereiro de 2014.

Á
Desembargadora NELMA BR^lbGLFERREIRA PLRli .0

Corregedora-Geja da Justiça

JCRÜ



PODER JUDICIÁRIO

Justiça Federal de Primeiro Grau
Seção Judiciária do Estado de Goiás - 7a Vara
Rua 19 n°. 244, 2o andar - Centro, Goiânia/GO, CEP 74.030-090

Telefone (62) 3226-1878

PCTT: 92.100.10

'— Ofício 561/2013-SEAPA Goiânia, 18 de dezembro de 2013.

Processo: 38947-80.2013.4.01.3500

Classe: 9200 - Cautelar Inominada

Reqte: Ministério Público Federal
Reqdo: Mauro Zica Júnior e outro

Senhor Desembargador,

Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que, por força de
decisão proferida na ação cautelar acima identificada, foi decretada a
indisponibilidade dos bens de JOÃO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS, CPF
085.985.411-68 e de MAURO ZICA JÚNIOR, CPF 147.567.651 -49.

Para cumprimento da referida decisão, solicito a essa Corte:
a) o envio de comunicação às serventias extrajudiciais com o fim de impedir a
lavratura de instrumentos de mandato em benefício dos réus para o recebimento
de bens e outras transações financeiras e a transferência de bens realizada por
estes; b) o obséquio de informar aos magistrados vinculados a esse Tribunal o
teor da decisão, com a finalidade de não homologarem acordos ou transações
que gerem a redução patrimonial dos demandados.

Atenciosamente,

Bruno Teixeira de Castro

Juiz Federal Substituto

Ao Excelentíssimo Senhor

Desembargador Ney Teles de Paula
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Av. Assis Chateaubriand, n° 195 - Setor Oeste
Goiânia/GO
CEP 74130-012
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[MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
JOÃO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS E
OUTRO

BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO
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DECISÃO

Trata-se de ação cautelar ajuizada pelo Ministério Público Federal contra João Domingos

Gomes dos Santos e Mauro Zica Júnior, com o intuito de obter provimento judicial no sentido de

decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos.

Por meio da petição de fls. 02/16, oparquet federal aduz o seguinte: a) O Ministério Público

Federal ajuizou a ação civil pública de improbidade administrativa tombada com o número

35523-30.2013.4.01.3500 com o intuito de obter a condenação dos demandados pela prática de

atos de improbidade administrativa no recebimento e apropriação indevida de contribuições

sindicais pagas pelos municípios goianos; b) no período cm que estiveram ligados a organização

sindical, o patrimônio dos requeridos sofreu um acréscimo surpreendente, sem a correspondente

compatibilidade com os recursos auferidos e declarados à Secretaria da Receita Federal do Brasil,

e, c) a indisponibilidade dos bens dos requeridos é medida que se impõe, pois assegurar-se-á

futuro ressarcimento ao erário.

Requer, em caráter de urgência, a decretação de indisponibilidade dos bens dos requeridos.

L o relatório. Decido.

De acordo com Alexandre Freitas Câmara1, a medida cautelar é o provimento judicial capaz

de assegurar a efetividade de uma futura atuação jurisdicional. Para a concessão desta modalidade

de tutela, torna-se necessária a conjugação de dois requisitos: a)fiimits boni iuris; e, b)periculum

in mora.

O /umus boni iuris é a plausibilidade do direito clamado pela parte, que servirá de lastro

para que o julgador possa realizar uma cognição sumária acerca da pretensão do demandante. Por

sua vez, o periculum in mora diz respeito ao risco que a demora regular da tramitação do feito

poderá acarretar ao resultado útil do processo.

Lições de dircilo processualcivil. Vol. III. 17:| ed. Lúmen Júris: Riodo Janeiro. 2011. p. 17.

Rua 19. 244, 2° andar. Centro. Goiânia (GO)
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No presente caso, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para a concessão

da medida cautelar postulada pelo Ministério Público Federal na peça exordial.

Isto porque, da análise dos procedimentos administrativos juntados pelo parquei federal,

observa-se que os demandados tiveram um acréscimo patrimonial incompatível com os

rendimentos auferidos e declarados à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em um regime

democrático pautado pelo modo de produção capitalista, existe uma gama de investimentos e

métodos destinados ao indivíduo amealhar capital, mas. no caso dos autos, não se encontra

nenhuma justificativa plausível de que os requeridos alcançaram os bens que formam o seu

patrimônio de uma maneira legítima.

Pelo contrário, ao verificar os referidos procedimentos, o que se constata é que em períodos

anuais, os réus praticamente dobraram o valor do seu patrimônio sem qualquer prova da

regularidade desta situação. Além disto, dos relatórios do CO/VF, observa-se a ocorrência de uma

série de operações sinistras, como a aquisição de bens por parle de parentes e movimentações

reiteradas de vultuosas quantias.

Por fim, observa-se também a existência de documentos que demonstram o recebimento de

valores e emissão de recibos pelo pagamento de contribuição sindical sem o recolhimento

conforme a previsão legal, de maneira que fica, em um primeiro momento e por meio de um

cognição sumária, demonstrada a irregularidade da conduta dos réus e o prejuízo sofrido pelo

erário.

Diante deste quadro, torna-se premente a concessão de uma tutela de urgência no sentido de

evitar que, ante a franca possibilidade de dissipação do patrimônio do demandado quanto ao

ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo erário. Ademais, é de suma importância que se

resguarde a execução do julgado, no caso de constatação definitiva de dano ao patrimônio

público, para que todo o deslinde processual não seja em vão.

Além disto, de acordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a

indisponibilidade de bens é medida que, por força do art. 37, § 4°, da Constituição da República

Federativa do Brasil, decorre automaticamente do ato de improbidade. Daí que, para a decretação

de tal medida, nos termos do art. 7", parágrafo único, da lei n" 8.429/1992, dispensa-sc a

Rua 19. 244. 2" andar. Centro. Goiânia (GO)
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demonstração do risco de dano {periculum in mora), que é presumido pela norma, bastando ao

demandante deixar evidenciada a relevância do direito (fumus boni iuris) relativamente à

configuração do ato de improbidade e â sua autoria. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7o DA LEI N" 8.429/92.
TUTELA DE EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA.
EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FUMUS BONI
IURIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL
PROPORCIONAL À LESÃO E AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO RESPECTIVO. BENS
IMPENIIORÁVE1S. EXCLUSÃO.
[...]
3. As medidas caulelares, em regra, como tutelas emergenciais. exigem, para a sua
concessão, o cumprimento de dois requisitos: o fumus boni júris (plausibiiidade do direito
alegado) e o periculum in mora (fundado receio de (pie a outra parte, antes dojulgamento
da lide. cause ao seu direito lesão grave ou de difícilreparação).
4. No caso da medida cautelar de indisponibilidade. prevista no art. 7" da LIA. não se
vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de
evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar
seu patrimônio e. sim. da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário,
o que atinge toda a coletividade. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo
de dano. em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4") e da própria
Lei de Improbidade (art. 7").
5. A referida medida cautelar constritiva de bens, por ser uma tutela sumária fundada em
evidência, não possui caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, até
mesmo em razão da perene reversibilidade doprovimento judicial que a deferir.
6. Verifica-se no comando do art. 7" da Lei 8.429/1992 (pie a indisponibilidade dos bens é
cabível quando o julgador entenderpresentes fortes indicias de responsabilidade na prática
de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no
referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4". da Constituição,
segundo a qual "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".
7. O periculum in mora. em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo
requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo
entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de
conduta improba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art.
7" da Lei n. 8.429/92. Precedentes: (REsp 1315092/RJ. Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO. Rei. p/Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI. PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/06/2012. D.Ie 14/06/2012; AgRg no AREsp 133.243'MT. Rei. Ministro
CASTRO MEIRA. SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012. D.Ie 24/05/2012; MC
9.675/RS. Rei. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. SEGUNDA TURMA, julgado em

Rua 19. 244. 2° andar. Centro. Goiânia (GO)



~*3 **&-' PCTT:
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE l" INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

7a VARA FEDERAL

Processo n" 38947-80.2013.4.01.3500

28/06/2011. DJe 03/08/2011; EDcl no REsp 12U986/MT, Rei. Ministro IIERMAN
BENIAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011. D.Ie 09/06/2011.
/•••/
15. Recurso especial não provido.
(ST.I, RESP 1319515/ES. Relator para o acórdão: Ministro Mauro Campbell Marques D.Ie
21.09.20/2)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO INSERIDA NO ARTIGO 7o DA LIA.
FUNDA MENTAÇÃO SUFICIENTE
1. Não se admite inovação de tese não devolvida, expressamente, no recurso especial. No
caso, os recorrentes não trouxeram o tema da "transgressão ao direito de propriedade",
inviabilizando o conhecimento do recurso. Além disso, não houve o devido
prequestionamento, incidindo as Súmulas 282/S'TF e 211/ST.I.
2. O periculum in mora que fundamenta a indisponibilidade de bens é presumido, sendo
dispensável prova concreta dedilapidação patrimonial.
3. 1louve, na espécie, motivação suficiente para decretar a medida pleiteada, inexistindo
violação do artigo 458 do Código de Processo Civil.
4. Agravo regimental não provido.
(ST.I. AgRg no AREsp 133243,' MT. Relator: Ministro Castro Meira. D.Ie 24.05.2012)

lutfica i-r.lsi.il

&

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público Federal para

decretar a indisponibilidade dos bens de João Domingos Gomes dos Santos, CPF n° 085.985.411-

68, e Mauro Zica Júnior, CPF n° 147.567.651-49, conforme o artigo 7" da Lei 8.429/1992

combinado com o artigo 798 do Código de Processo Civil.

Diante do poder geral de cautela conferido ao magistrado pela legislação processual civil e

considerando que o Ministério Público Federal não logrou especificar o valor a ser bloqueado nas

contas correntes dos demandados, entendo que o valor deverá ser correspondente ao acréscimo

patrimonial injustificado e relatado no procedimento administrativo trazido ao Juízo pelo parqueí

federal. Deste modo, determino o bloqueio, via bacenjud. dos ativos financeiros dos réus nos

seguintes valores:

a) João Domingos Gomes dos Santos: RS 1.126.746,71 (um milhão cento e vinte e seis mil

setecentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos);

b) Mauro Zica Júnior: RS 1.378.327.40 (um milhão trezentos e setenta c oito mil trezentos e

vinte e sete reais e quarenta centavos.

Rua 19. 244, 2" andar. Centro, Goiânia (GO)
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Determino: a) a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis das comarcas de

Goiânia (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Anápolis (GO), Luziânia (GO), Formosa (GO), Rio
Verde (GO), Itumbiara (GO), Uruaçu (GO), Jatai (GO), Goiás (GO), Catalão (GO), Porangatu
(GO), Senador Cancdo (GO), São Luis de Montes Belos (GO) e Itaberaí (GO) para que procedam

a avcrbação nos respectivos registros de imóveis porventura existentes em nome dos demandados

e informem a este juízo que, por força desta decisão judicial, estes se encontram indisponíveis; b)
comunique-se ao Departamento de Trânsito do Fstado de Goiás, via RENAJUD, para que

relacione e bloqueie todas as transferências de veículos no nome dos demandados, que por força

desta decisão judicial encontram-se indisponíveis; c) oficie-se a Diretoria de Portos e Costas para

que seja lançada, nas embarcações de propriedade dos demandados, a indisponibilidade decretada

nesta decisão; d) oficie-se a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para que seja lançada,

nas aeronaves de propriedade dos demandados, a indisponibilidade decretada nesta decisão: e)

oficie-se a Comissão de Valores Mobiliários para que seja lançada, nas ações e demais valores

mobiliários de titularidade do demandado, a indisponibilidadedecretada nesta decisão;

Também determino a expedição de ofício: a) à Junta Comercial do Estado de Goiás, à Junta

Comercial do Distrito Federal e ao Departamento Nacional de Registro do Comércio para que

anotem a indisponibilidade de cessão das quotas de participação societárias de titularidade dos

demandados; e, b) à Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) e à Secretaria de

Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal para que seja informada a

indisponibilidade decretada nesta decisão, informe sobre a existência de semoventes em nome dos

demandados e proíbam a emissão de autorizações de transporte de animais em nome dos réus.

Por fim, determino a expedição de ofício: a) ao Tribunal de Justiça do F.stado de Goiás e ao

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios solicitando a estas cortes o envio de

comunicação às serventias extrajudiciais com o fim de impedir a lavraíura de instrumentos de

mandato em benefício dos réus para o recebimento de bens e outras transações financeiras e a

transferência de bens realizadas por estes; e, b) ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a

Região e ao Tribunal Regional do Trabalho da 18;| Região solicitando a estas cortes o obséquio de

Rua 19. 244. 2" andar. Centro. Goiânia (GO)
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informar aos magistrados a ela vinculados o teor desta decisão, com a finalidade de não

homologarem acordos ou transações que gerem a redução patrimonial dos demandados.

APÓS O CUMPRIMENTO DESTA DECISÃO, CITEM-SE OS RÉUS PARA QUE

APRESENTEM RESPOSTA NO PRAZO LEGAL.

Intimem-se.

Goiânia (GO). 17 de dezembro de 2013.

Bruno Teixeira dd Castro

Juiz Federal Substituto da\7:' Vara da Seção Judiciária de Goiás

Rua 19, 244, 2" andar. Centro, Goiânia (GO)
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