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Processo n° 4706293/2013

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunicação do teor da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Criminal

de Goiânia/GO, nos autos n° 320654-15.2013.8.09.0175, contra Carlos César Nunes

Fernandes, Lincoln Nunes de Paula, Maurício Martins Rodrigues, Rafael Magalhães de

Gouveia e Sandro Jadir de Albuquerque, solicitando que os registradores do Estado de Goiás

promovam a averbação da constrição na matrículados imóveis pertencentes aos denunciados

Senhor(a) Juiz (a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 2480/2014 e da decisão

de fs. 04/15, proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Goiânia, nos autos n°

320654-15.2013.8.09.0175, extraídas dos autos do processo supramencionado, para

conhecimento próprio e dos registradores do Estado de Goiás, submetidos à sua disciplina.

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

www.tjgo.jus.br (linkcorregedoria, item publicações).

ofcirl06/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMAB
Corregedora

IRAPERILO

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GO - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
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Processo n°

Nome

Assunto

: 4706293/2013-Goiânia

: Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Goiâni

: Providência

DESPACHO/OFÍCIO N° Z^ffiO /2014

Cuida-se do Ofício n° 1561/2013 (f. 03), via do qual o Juiz de

Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Goiânia, Dr. Gustavo Dalul Faria,

encaminhou à Presidência deste Tribunal cópia da decisão de recebimento da

denúncia (fs. 04/15), ofertada nos autos n° 320654-15.2013.8.09.0175, contra Carlos

César Nunes Fernandes, Lincoln Nunes de Paula, Maurício Martins Rodrigues,

Rafael Magalhães de Gouveia e Sandra Jadir de Albuquerque, pela prática dos

crimes tipificados no artigo 288, caput, c/c artigo 316, c/c o artigo 71, e artigo 317,

todos do Código Penal, informou que, com fulcro no disposto nos artigos 127 e 132

do Código de Processo Penal, decretou o seqüestro dos bens imóveis, móveis e

valores em nome dos acusados, e solicitou fosse oficiado aos Registradores do

Estado de Goiás "para que promovam a averbação da constrição na matrícula dos

imóveis pertencentes aos denunciados".

Qs, autos vieram a esta Corregedoria por deliberação

contida no Despacho n° 1407/2013 da Secretaria da Presidência (f.17). Foram

apensados aos presentes os autos de n° 4444558 (f. 21).

Instado a se manifestar, o 3o Juiz Auxiliar, Dr. Sival Guerra

Pires, após registrar que a Corregedoria é órgão de orientação, vigilância e

fiscalização dos serviços forenses, ressaltou que foi editado o Provimento n°

07/2007, que estabelece que, a partir de 08 dejurifiti de 2007, este órgão não mais

recepcionaria expedientes relacionados à comunioação de serventias registrais
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imobiliárias sobre indisponibilidade de bem decretada para sua inscrição, e opinou
pelo arquivamento do feito, após as cientificações de estilo (fs. 23/24).

É o breve relato.

In casu, não obstante o disposto no Provimento n°

07/2007-SEC, em virtude do interesse público que norteia a solicitação e do teor da

Recomendação n° 38/2011 do Conselho Nacional da Justiça, determino a expedição

de ofício circular aos Juizes Diretores de Foro do Estado de Goiás, para que

informem aos Registradores do Estado de Goiás o teor da decisão proferida nos

autos n° 320654-15.2013.8.09.0175, contra Carlos César Nunes Fernandes, Lincoln

Nunes de Paula, Maurício Martins Rodrigues, Rafael Magalhães de Gouveia e

Sandro Jadir de Albuquerque, a fim de "que promovam a averbação da constrição

na matrícula dos imóveis pertencentes aos denunciados". Junte-se ao expediente

cópia da decisão de fs. 04/15 e deste despacho.

Registre-se que eventuais respostas das serventias

extrajudiciais deverão ser encaminhadas diretamente ao Juiz de Direito da 5a Vara

Criminal da Comarca de Goiânia, Dr. Gustavo Dalul Faria, ou a quem o substituir.

Cientifique-se o magistrado solicitante, Dr, Gustavo Dalul

Faria, com a remessa, via malote digital, de cópia deste ato, cuja reprodução serve

de ofício.

Após, desapensem-se os presentes autos, volvendo-os à

origem para arquivamento.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, J5 de julho de 20

Desembargadora NELMA B«ANJ2<>FERREIRA PERILO

Corregedora-Geral dp Justiça

Rua 10, n°150. 11° andar, St.Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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MSiJ

Protocolo n°.: 201303206549

Denunciados: CARLOS CÉSAR NUNES FERNANDES e OUTROS

DECISÃO

Vistos e etc...

Cuidam-se os autos de uma denúncia ofertada pelo Ministério Público em

desfavor em desfavor de CARLOS CÉSAR NUNES FERNANDES, LINCOLN NUNES

DE PAULA. MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES. RAFAEL MAGALHÃES DE

GOUVEIA e SANDRO JADIR DE ALBUQUERQUE, qualificados às fls. 02/03,

imputando-lhe as seguintes infrações penais:

1. Carlos César Nunes Fernandes: artigo 288. caput, do Código Penal;
artigo 316, c/c artigo 71, caput, todos do mesmo diploma legal (por cinco
vezes); e artigo 317, do Código Penal;

2. Lincoln Nunes de Paula: artigo 288, caput, do Código Penal; e artigo 316,
c/c artigo 71, caput, todos do mesmo diploma legal (por quatro vezes);

3. Maurício Martins Rodrigues: artigo 288, caput, do Código Penal; artigo
316, c/c artigo 71, caput, todos do mesmo diploma legal (por cinco vezes); e
artigo 317, do Código Penal;

4. Rafael Magalhães de Gouveia: artigo 288, caput, do Código Penal; e
artigo 316, c/c artigo 71, caput, todos do mesmo diploma legal (por quatro
vezes); e

5. Sandro Jadir de Albuquerque: artigo 288, caput, do Código Penal; artigo
316, c/c artigo 71, caput, ambos do mesmo diploma legal (por cinco vezes);
e artigo 317, do Código Penal.

Os representantes do Parquet, rogaram pela conversão da prisão temporári

Rua 72. quadra C-15/19, Jardim Goiás. Goiânia GO - CEP 74805-480 - Fone/fax (62) 3018-8000 www.tjgo.ji
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MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES, SANDRO JADIR DE ALBUQUERQUE e
CARLOS CÉSAR NUNES FERNANDES em preventiva, visando garantia das ordens
pública e econômica, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a

aplicação da lei penal.

Requerem, igualmente, a decretação da indisponibilidade dos bens dos
denunciados, com amparo nos artigos 127 e 132 do Código de Processo Penal, com o
escopo de salvaguardar a reparação do dano sofrido pelas vítimas, bem como o
pagamento das custas e da pena de multa a ser fixada na sentença. Também tem por
objetivo assegurar que da atividade criminosa não resulte vantagem econômica para o
infrator.

É o breve relato. MOTIVO.

Ab initio, RECEBO A DENÚNCIA, uma vez que se reveste dos requisitos
previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como encontra
embasamento no Procedimento de Investigação Criminal que a acompanha, havendo,
pois, elementos probatórios sobre a existência do crime e indícios suficientes de
autoria.

Por outro lado, não se encontram presentes as hipóteses que ensejam a
rejeição da denúncia, previstas no art. 395, do CPP, quais sejam: I) manifesta inépcia
da inicial, II) falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação
penal ou III) falta de justa causa para oexercício da ação penal.

fls.

Determino o cumprimento das diligências requisitadas pelo Ministério Público às

Autorizo o compartilhamento das provas produzidas na investigação canyer~\
/

/
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Metrobus Transporte Coletivo S/A, com a 8a Promotoria de Justiça, responsável por

questões relativas a urbanismo, e com o Centro de Apoio Operacional do Patrimônio
Público, para redistribuição para uma das Promotorias de Justiça com atribuição na
tutela do patrimônio público e da probidade administrativa, a fim de subsidiar medidas

complementares em relação aos fatos apurados, tanto no âmbito correicional como na

seara cível/administrativa.

Cite-se os acusados para apresentarem resposta à acusação, por escrito, no

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal

(redação da Lei 11.719/08). ocasião em que poderão arguir preliminares e alegar tudo
o que interessar às suas defesas, oferecerem documentos e justificações,

especificarem as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e

requerendo sua intimação, quando necessário.

Anote-se no mandado que a resposta à acusação deverá ser apresentada por

advogado, certificando o Senhor Oficial de Justiça se os acusados possuem ou não

defensor, ou se desejam constituir, advertindo-lhes que, caso contrário, ser-lhe-ás

nomeados defensor pertencente aos quadros da Defensoria Pública do Estado de

Goiás.

Em caso de inércia e de ser informada a impossibilidade de constituir procurador

particular, desde já, fica nomeado a Defensoria Pública atuante perante este juízo para

patrocinar a defesa dos acusados, devendo a referida ser intimada para apresentar

resposta à acusação, consoante inteligência do artigo 396-A § 2o, do Código de

Processo Penal (redação alterada pela Lei n° 11.719/2008).

De igual modo, restando infrutífera a citação dos denunciados, abra-se vista ao

Ministério Público.
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Aprecio, em diante, o pedido de prisão preventiva dos denunciados Mj
MARTINS RODRIGUES, SANDRO JADIR DE ALBUQUERQUE e CARLOS CÉSAR
NUNES FERNANDES.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, que disciplina a prisão preventiva,

estabelece:

"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria."

Portanto, para se decretar a segregação cautelar, devem estar

consubstanciados o fumus delicti comissi e o periculum libertatis, insculpidos sob a

égide do art. 312 do Ordenamento Jurídico Processual Penal.

A prova da existência do crime e a autoria encontram-se embasadas no

Procedimento de Investigação Criminal n°. 009/2013 do Grupo de Atuação no Combate

ao Crime Organizado, que via procedimentos investigatórios demonstraram a prática

pelos denunciados, em tese, dos delitos de quadrilha ou bando, concussao e

corrupação passiva.

Neste aspecto, o fumus delicti comissi é evidenciado pelas diligências

empreendidas pelo Ministério Público, que, inclusive com a interceptação telefônica e
quebra dos sigilos bancário e fiscal dos denunciados, lograram em demonstrar, in thesi,
a prática dos delitos suprareferidos pelos denunciados.

Isto posto, a prova da existência do fato delituoso e os indícios de autoria estão

evidentes no PIC em referência, que é apto e suficiente para indicar, mesmo que de

modo provisório, o fumus comissi delicti, sendo que dados concretos demonstram

indícios de autoria por parte dos denunciados.

Rua 72 quadra C-15/19. Jardim Goiás, Goiânia GO - CEP 74805-480 - Fone/fax (62) 3018-8000 www.tjgo.jus
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Atinente ao segundo requisito - perigo da liberdade -, está irremediavelmente
presente no caso em desfile, o que passo a demonstrar.

É visível estarem presentes nos autos outros fundamentos autorizadores da

prisão preventiva, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública,
fundamento acerca do qual vale trazer à baila a lição de NESTOR TÁVORA e

^ ROSMAR RODRIGUES ALENCAR:

"Em nosso entendimento, a decretação da preventiva com base neste
fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no
transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão de
tranqüilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o
infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão
cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado
da sentença condenatória." (Curso de Direito Processual Penal, 4a ed., Ed.
JusPodivm, p. 531).

Conforme apontam os autos, os denunciados, acordados entre si, exigiram de
diversos permissionários, exploradores de atividades comerciais nos terminais urbanos /
localizados no Eixo Anhanguera, vantagens indevidas, consistinto em pagamentos em ;

f* pecúnia, sob conseqüência de terem suas permissões cassadas junto à Metrobus j
Transporte Coletivo S/A, caso não atendessem à exigência.

Um dos motivos que acentuou a exigência de quantias indevidas por parte dos

denunciados foi a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério

Público do Estado de Goiás, a Metrobus Transportes Coletivos S/A e o SINDIPERTO, o

qual prevê dentre outras coisas, o remanejamento dos espaços utilizados pelos
permissionários dentro dos terminais de ônibus e a padronização das
bancas/quiosques.

I

Portanto, observando as peculiaridades do caso concreto, observo a

necessidade de decretação da segregação cautelar dos denunciados, considerando/ás

Rua 72 quadra C-15/19, Jardim Goiás, Goiânia GO - CEP 74805-480 - Fone/fax (62) 3018-8000 www.tjgo.jus.bt
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circunstâncias que permearam o evento criminoso, também, a forma como ocorreram

os fatos, eis que os referidos, em caso de liberdade, certamente irão colocar em risco o
andamento da ação penal e a garantia da ordem pública, bem como a aplicação da Lei
Penal, haja vista que aponta o Ministério Público que vítimas estão sendo ameaçados
e coagidas, além de funcionários da Metrobus pressionados a apontar quem foi o

"delator" do caso.

v Assim, faz-se necessária a prisão processual para preservar a ordem pública e a

aplicação da lei penal, assegurando, também, a própria confiança dos cidadãos na
atuação do Poder Judiciário como leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

"O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão" (In Código de Processo Penal Interpretado: Atlas, SP, 11a ed.,
pág. 803).

Além disso, importante lembrar que infrações penais dessa natureza, cometidas
no seio da Administração Público, causam maior repercussão, gerando desassossego

e intranqüilidade à sociedade, razão pela qual tenho por necessária a segregação
f* cautelar do denunciados, diante do princípio da proibição da proteção deficiente aos

- bens jurídicos mais elevados na pirâmide social axiológica.

Aflora-se claro, desse modo, que a prisão preventiva dos denunciados é medida

imperiosa para a correta aplicação da lei penal, já que, se em liberdade, eles poderão
frustar a presente ação penal, quer fugindo do distrito da culpa, ou ameaçando
testemunhas e as vítimas a mudarem seus depoimentos no sentido de inocentá-los.

£ Outrossim, o Presidente do SINDIPERTO, Ramon Mizutani, informou que o
ei

I denunciado Sandro Jadir de Albuquerque teria dito a uma terceira pessoa que assim
í que sair da penitenciária irá matar o presidente do SINDIPERTO (Sindicato

I Rua 72. quadra C-15/19, Jardim Goiás, Goiânia GO -CEP 74805-480 -Fone/fax (62) 3018-8000 www.Qgo.ju^
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Intermunicipal dos Trabalhadores permissionários dos Terminais Urbanos, Interurbanos
e Rodoviários de Ônibus de Goiânia e do Estado de Goiás), Ramon Mizutani, um

membro do SINDIPERTO de nome Carlito de Jesus, e um funcionário da Metrobus.

Tal informação é assim extraída:

"Que Fábio Cristiano Mota (tel. 62-9851-5622) abordou um permissionário
^ ("Melado") no Terminal do Padre Pelágio com o intuito de auxiliar o
v sindicato; que "Melado" levou Fábio até Carlitos, ocasião em que Carlitos e

/ Fábio foram ao encontro de Ramon; que Fábio disse ao declarante que
Sandro Jadir o prejudicou muito e que ele teria provas contra o Sandro
referente a AGEHAB (Agência Goiana de Habitação S/A); que Fábio disse
ao declarante que estava no fórum, oportunidade em que ouviu um terceiro
alegar que Sandro Jadir, quando sair da cadeia, irá matar o declarante,
Carlito e um funcionário da METROBUS, o qual não especificou o nome;
que segundo Fábio, deu a atender que Sandro Jadir tem o hábito de
mandar matar pessoas que o incomodam; que ainda segundo Fábio, um
policial do batalhão denominado de Catarino é quem mata as pessoas que
incomodam Sandro Jadir; que nesta ocasião apresenta cópia do Boletim de
Ocorrência n. 9445/2013, o qual registra a ameaça de Sandro Jadir de
Albuquerque contra o declarante." (Termo de declarações complementares
de Ramon Cristian Ribeiro Mizutani às fls. 518/519).

Ainda neste sentido, Ramon Mizutani chegou a, inclusive, registrar ocorrência

pela prática do crime de ameaça em desfavor de um dos integrantes da quadrilha,
Sandro Jadir de Albuquerque (Boletim de Ocorrência às fls. 517 do PIC n.° 009/2013).

Destaca-se, no mais, que a referida testemunha, presidente do SINDIPERTO,

por temer represálias contra si e sua família, está sendo acompanhado regularmente

por um segurança privado.

Consigna-se que os indícios apresentados pelo Ministério Público de que

testemunhas/ofendidos estariam sendo ameaçados, revela a necessidade da

constrição da liberdade por conveniência da instrução criminal, conforme vem

apregoando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis:

"Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do
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evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa
e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da
custódia cautelar. Precedentes. Ordem denegada." (HC 110735-MG ,
Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/11/2012, Segunda
Turma, Data de Publicação: DJe-242 DIVULG 10-12-2012 PUBLIC 11-12-
2012).

"A ameaça às testemunhas, por si só, é fundamento suficiente para motivar
a segregação provisória, como garantia da regular instrução do feito." (HC
29075-RJ Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 17/05/2012,
T5 - QUINTATURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2012).

Diante de tamanha sedição, não resta dúvida sobre a necessidade da custódia

cautelar dos denunciados, sendo que a clausura auxilia na recomposição da ordem

pública, corroída com a prática do repudiado e nefasto delito que é o da concussao.

Destarte, os pressupostos para a medida excepcional se fazem presentes: há

provas indiscutíveis da existência de vários crimes (formação de quadrilha, concussao
em continuidade delitiva e corrupção passiva) e indícios suficientes de autorias.

Ademais, alguns crimes praticados pelos denunciandos são dolosos e punidos com

pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Neste diapasão, "Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia

preventiva está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos
dos autos que evidenciam a gravidade concreta do delito em tese praticado pelo agente, bem

demonstrada pelo modus operandi empregado, revelador da real periculosidade do acusado"

(STJ, 5a Turma, HC 159994/SP, Rei. Min. Jorge Mussi, Dje 23/8/2010); "A indicação de
elementos concretos, no tocante à necessidade de garantia da ordem pública em razão da

periculosidade do acusado e da gravidade concreta de suas condutas, constitui motivação

satisfatória à manutenção da custódia cautelar que, por óbvio, não caracteriza coação ilegal"

(STJ, 6a Turma, HC 211812/MS, Rei. Min. Vasco Delia Giustina, DJe 5/10/2011).

De mais a mais, alguns dos crimes imputados (concussao e corrpução passiva)

possuem natureza dolosa e são punidos com reclusão superior a 04 (quatro) anosfo

\

j
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que permite aprisão preventiva, pela regra do inciso 1do art. 313 do CPP. j&-~

Devo acrescentar, ainda, que a mera presença de alguns predicados pessoais

do agente não impedem a decretação da cautelar preventiva, conforme reiteradamente

vem decidido nossos Tribunais. A respeito do assunto, trago à colação o seguinte

aresto:

s "PREDICADOS PESSOAIS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA. Consoante precedentes, a presença de predicados
pessoais por si sós não garantem a revogação da custódia cautelar, quando
presentes os requisitos para a decretação dela, o que não representa
também ofensa ao princípio da presunção de inocência. ORDEM
DENEGADA. (TJGO - HABEAS CORPUS n° 399789-87.2011.8.09.0000,
Relator: Des. LEANDRO CRISPIM, DJ 932 de 31/10/2011).

Neste desiderato, não há falar-se em ofensa à presunção de inocência, cuja

invocação "Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à culminância

de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos

processos e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações penais, com os

meios legais postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister. A invocação da

presunção de inocência ressoa de forma destoante no concerto do processo, porquanto se

trata de caso em que há fortes indícios de autoria do delito, não podendo essa suposição

ceder, nesse momento, o passo ao elemento meramente presuntivo, sem dúvida alguma

relevante, mas de aplicação sopesada diante dos fatos." (STJ, HC 125609 / GO -

2009/0000275-7, DJe 03/05/2010, 5a Turma, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).

Saliento, por fim, que a prisão cautelar se justificará enquanto estiverem

presentes os pressupostos autorizadores, ou seja, pode ser revista a qualquer

momento. A propósito:

"A prisão preventiva, tendo a característica de rebus sic stantibus, poderá
"S ser, conforme o estado da causa, revogada ou redecretada, "se^
5 sobrevierem razões que a justifiquem" (CPP, artigo 316). (Habeas Corr

•=• n° 2008.01.00.028192-6/PI, 4a Turma do TRF da 1a Região, Rei.
I César Ribeiro, j. 02.09.2008, unânime, e-DJF1 01.10.2008, p. 291).
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Na confluência do exposto, havendo prova da existência do crime e indícios

suficientes de autoria, para correta aplicação da lei pena, resguardar a efetividade do
processo penal e garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I,
ambos do Código Adjetivo Penal, hei por bem, DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
dos denunciados MAURlCIO MARTINS RODRIGUES, SANDRO JADIR DE

ALBUQUERQUE e CARLOS CÉSAR NUNES FERNANDES, já qualificados.

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO, com validade até 06.09.2033.

encaminhando-se cópia do mesmo à CPP e às Autoridades Policiais. Determino, ainda,

o registro do mandado de prisão junto ao banco de dados do CNJ - Conselho Nacional

de Justiça, considerando o mandamento insculpido no art. 289-A do CPP

No que tange ao pleito de indisponibilidade dos bens dos denunciados, entendo

que, outrossim, merece prosperar.

O seqüestro é medida assecuratória consistente em reter bens móveis ou

imóveis do acusado, ainda que em poder de terceiros, quando adquiridos com o

proveito da infração penal, para que deles não se desfaça, até o final da ação penal,

viabilizando, assim, a indenização da vítima ou impossibilitando o lucro com a atividade

criminosa.

Na doutrina, a medida é definida como sendo a "retenção judicial de bem móvel ou

imóvel havido com os proventos da infração, com o fim de assegurar asobrigações civis

advindas deste".1

O seqüestro, na forma requerida pelo Ministério Público e disposto nos artigos

125 e seguintes do CPP, exige a presença de indícios veementes da proveniência

ilícita dos bens.

1 NORONHA, Eduardo Magalhães. Curso de direito processual penal. 19a ed. São Paulo: RT, 1989, p. 7

Rua 72, quadra C-15/19, Jardim Goiás, Goiânia GO - CEP 74805-480 - Fone/fax (62) 3018-8000 www.tjgo.jus.br //
Autos n*. 201303206549 Pág. 10 de 12



I

tribunal poderjudioário lí. í?M-i
de justiça comarca de Goiânia
do estado de goiâs ^ ^ Crjmina| _Gabinete do juiz

/n casa, sobressai da narrativa exposta na denúncia e das provas que a
instruem, aaparência da fumaça do bom dirieto, oque autoriza aconcessão da medida
cautelar em tela. Já operigo de demora deflui do fato de ocrime ser, ontologicamente,
a maior ofensa ao ordenamento jurídico e da potencial inutilidade das medidas
patrimoniais se desvestidas de cautelaridade (risco de que os denunciados se
desfaçam dos bens produto do crime ou adquiridos com os haveres obtidos por meios
criminosos).

Na relevante perspectiva orientada, a cautelar em voga tem por objetivo
resguardar a possibilidade de recomposição patrimonial do dano sofrido com ocrime, -
cuja importância no cenário processual vem ganhando relevo, mesmo em crimes nos
quais não se a tenha como sujeito passivo imediato - já que, segundo depreende-se
dos autos, inúmeras foram as vítimas da empreitada criminosa, e vultuoso seriam os
ganhos ilícitos dos denunciados, não podendo, de tal maneira, locupletarem-se com a
atividade vedade pelo ordenamento jurídico.

Ao cabo do exposto, ancorado nos artigos 125 e seguintes do Código de
Processo Penal, DEFIRO o seqüestro de todos os bens imóveis, móveis e valores em

nome dos denunciados.

Expeça-se os competentes ofícios ao Desembargador Corregedor-Geral de
Justiça, solicitando que sejam encaminhados ofícios a todos os Cartório de Registro de
Imóveis do Estado de Goiás, no afã que se promova a averbação da constrição na

matrícula dos imóveis pertencentes aos denunciandos.

Determino o bloqueio dos valores constantes nas contas dos denunciados
Carlos César Nunes Fernandes (CPF sob o n°. 577.765.981-00), Lincoln Nunesjd
Paula (CPF sob o n°. 158.699.891-91), Maurício Martins Rodrigues (CPF sob
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008 903 381-75), Rafael Magalhães de Gouveia, (CPF sob on<>. 032.776.#í-04)
Sandro Jadir de Albuquerque (CPF sob otf. 590.055.721-91), por meio do sistema
Bacenjud.

Ordeno, igualmente, arestrição dos veículos pertencentes aos denunciados, por
meio do sistema RENAJUD, e com a expedição de ofício ao Detran.

Cumpra-se.

Goiânia/GO, 06 de setembro de 201

Gustavo Dalul Faria
luiz de Direito

GMA
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