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Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Orientação aos Notários e Registradoras a comunicarem ao Juízo da Vara Única da

Comarca de Canaã dos Carajás/PA a existência de eventuais procurações lavradas tendo

como outorgante ou outorgado os réus Anuar Alves da Silva, Josenilton do Nascimento e

Fábio dos Santos Correia, bem como de bens imóveis dos réus Anual Alves da Silva e Fábio

dos Santos Corrêa. Na hipótese da existência de bens imóveis, que seja feita a averbação do

comando liminar de fs. 10/14 (anexa cópia das decisões proferidas nos autos

3847.72.2013.814.0136 pelo Juízo daVara Única de Canaã dos Carajás/PA)

Senhor(a) Juiz (a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho Ofício n° 2478/2014. do

Ofício n° 769/2013-SVU e das decisões proferidas pelo Juiz de Direito da Vara Única da

Comarca de Canaã dos Carajá/PA, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa

n° 3847.72.2013.814.0136 n° 2480/2014 (fs. 4/5, 10/14), extraídas dos autos do processo

supramencionado, para conhecimento próprio e dos registradores/tabeliães do Estado de

Goiás, submetidos à sua disciplina.

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

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

Atenciosamente,

ofcirl07/RC

Desembargadora NELMA BRANO
Corregedora-GeraPda Justiça

RA PERILO

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GO - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(a)tiqo.jus.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 4710967/2013

Nome : Poder Judiciário do Estado do Pará

Assunto : Solicitação

DESPACHO/OFICIO No2H}/I O /2014

Cuida-se do Ofício n° 769/2013-SVU (f. 03), no qual o Juiz de

Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, Dr. Lauro Fontes Júnior,

encaminha cópia da decisão proferida na ação civil pública por ato de improbidade

administrativa n° 3847.72.2013.814.0136, ajuizada pelo Ministério Público contra Anuar

Alves da Silva, Josenilton do Nascimento e Fábio dos Santos Correia, em que foi

decretada a indisponibilidade dos bens dos requeridos.

Solicita, em caráter de cooperação, sejam os Registradores e

Tabeliães do Estado de Goiás comunicados acerca das decisões acima mencionadas

"para que comuniquem" ao solicitante a existência de "eventuais procurações lavradas

tendo como outorgante ou outorgado os réus do presente feito, como também a

existência de bens imóveis dos réus ANUAL ALVES DA SILVA e FÁBIO DOS SANTOS

CORRÊA. Na hipótese da existência de bens imóveis, solicita-se a competente

averbação do comando liminar" de fs. 10/14. Anexa cópia de documentos fs. 04/14.

No Parecer n° 234/2014 (fs. 25/26), o 2o Juiz Auxiliar, Dr.

Antônio Cézar P. Meneses, opina pela remessa ao solicitante do Provimento n°

07/2007 desta Corregedoria, que disciplina a matéria, e pelo arquivamento dos autos.

É o breve relato.

Considerando o interesse público que norteia a solicitação

formulada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás/PA,

Dr. Lauro Fontes Júnior, bem como o teor da, Recomendação n° 38/2011 do Conselho

Nacional de Justiça, determino a expedição de orício circular aos Juizes Diretores de



corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Assessoria Jurídica

Foro do Estado de Goiás, informando-os acerca das decisões proferidas nos autos n°

3847.72.2013.814.0136, para que orientem os Notários e Registradores do Estado de

Goiás a comunicarem ao juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás/PA a

existência de "eventuais procurações lavradas tendo como outorgante ou outorgado os

réus" Anuar Alves da Silva, Josenilton do Nascimento e Fábio dos Santos Correia, bem

como "de bens imóveis dos réus ANUAL ALVES DA SILVA e FÁBIO DOS SANTOS

CORRÊA. Na hipótese da existência de bens imóveis", que seja feita a averbação "do

comando liminar" de fs. 10/14. A comunicação coletiva deverá se fazer acompanhar de

reprodução do Ofício n° 769/20013-SVU (f. 03), das decisões de fs. 04/05 e 10/14 e

deste despacho.

Registre-se que eventuais respostas das serventias

extrajudiciais deverão ser encaminhadas diretamente ao Juiz de Direito da Vara Única

da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, Dr. Lauro Fontes Júnior, ou a quem o substituir.

Cientifique-se o magistrado solicitante, encaminhando-lhe cópia

deste despacho.

JCRE(EMFT)

Ultimadas as medidas alinhadas, volvam os autos à origem.

Reprodução deste documento serve como ofício.

ÀSecretaria Executiva para providências, com urgência.

Goiânia, i5 de julho de 2014.

\

Desembargadora NELMA BI^ANQp'FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça

•



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARA
FÓRUM DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA DA VARA ÚNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Secretaria da Presidência[Folha: gq:^§

Of. 769/2013 - SVU Canaã dos Carajás, 17 de outubro de 2013.

PROCESSO: 0003847.72.2013.814.0136

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉUS: ANUAR ALVES DA SILVA, JOSENILTON DO NASCIMENTO E FÁBIO DOS
SANTOS CORRÊA.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Pelo presente, solicitamos de Vossa Exma., conforme requerido pelo

Ministério Público Estadual, de acordo com requerimento em anexo, emitido dos autos do

processo em epígrafe, em caráter de cooperação, para que providencie a comunicação

de todas as serventias extrajudiciais (registradores e tabelionatos) do Estado, para que

comuniquem a este juízo eventuais procurações lavradas tendo como outorgante ou

outorgado os réus do presente feito, como também a existência de bens imóveis dos réus

ANUAL ALVES DA SILVA e FÁBIO DOS SANTOS CORRÊA. Na hipótese da existência

de bens imóveis, solicita-se a competente averbação do comando liminar de fls. 777/781.

Aproveitamos do ensejo para renovar protestos de elevada estima e

consideração.

Cordialmente,

''9
LAURO R3fiÍTES JÚNIOR

JUIZDE DIREITO
Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás

Exmo. Sr. Presidente,
DESEMBARGADOR NEY TELES DE PAULA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DCMESTADO DE GOIÁS
AV. ASSIS CHATEAUBFUAÍVID, 195, SETOR OESTE, CEP 74.130-012
GOIÂNIA-GO "
NESTA

Fórum de Canaã dos Carajás. Av. Ipanema, s/n, Bairro: Novo Horizonte
Canaã dos Carajás - PA. CEP: 68537-000. Telefone: (94) 3358-1625.



META 18

AUTOS N.3847.72.2013

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS. ANUAR ALVES, JOSENILTON DO NASCIMENTO EFÁBIO DOS SANTOS CORREIA. "*"Mt:N TO E

DECISÃO

fa, .♦ .< AÍn?a 3 títU,° de medida caute|ar incidental tal como
éfSSÍSS^ida UA' reqU6r °MP °afastame todo:

SANTosSco™A de NASC'MENT° °LIVEIRA •FÁB.O DOS
naT ♦ t Ade Seus car9°s e funÇões públicas para auenao .nterfiram na instrução do presente feito q

:r*demui,as pessoas •» **-*:
Seja como for, convém destacar que não há como

NA?cXTOaSrent0 ^ fUnÇã° °-^^OSEMLTON DONASCIMENTO, pois, como os fatos veiculados na inicial não
guardam qualquer relação com sua atual função púbHcá havendo
«aTtlT afUnÇã° SXeCUtÍVa 6a'̂ nte,hnãeonsustenta atese de mgerenca, aprincípio, na fase de produção de

arw*w D!fnte dGSSas considerações, com os fundamentosadotados na decisão liminar retro, DECIDO: lamentos

h vmJSí INDEF,R0' eSLora, opedido de afastamento liminar
de JOSENILTON DO NASCIMENTO.

TRIBUNAL nS -TT-^TIÇA

S-c. otária dá rn.idéncia

Folha; QLf
§ **^

L. ••"•'. ' J ^J



TRIBUNAl, OS .11ISTTÇA
__ >£àâUn?\?
Secretam£tí^g'rc3iqâlW&

CflBln J3> A"tes de analisar o Pedido de afastamento do réu-- '
FÁBIO DO SANTOS, oficie-se ao Procurador Municipal, ao
Secretario de Administração, bem como ao Chefe do Governo
Roberto Moreira para informarem, no prazo de 24 hor^ qua| a
função exercida por este réu no Município. Ademais, deverá
informar se tem ele qualquer contrato de prestação de serviços
com o Município, ainda que por intermédio de sociedade
empresarial própria ou de terceiro.

t «CC) DEFIRQ ° pedid0 descr'to no item "3" da petição
retro. OFJQIÇ-SE à presidente do TJPA, à presidência do TJMG
a presidência do TJGO, àpresidência do TJDFT, à presidência do
TJTO, para que, em caráter de cooperação, providenciem a
comunicação de todas as serventias extrajudiciais (registradores
e tabelionatos) do Estado, para que comuniquem a este juízo
eventuais procurações lavradas tendo como outorgante ou
outorgado os réus do presente feito, como também a existência
SANTnl r°,VeiS d°S réUS ANUAR ALVES e FÁBIO DOSSANTOS. Na hipótese da existência de bens imóveis, solicita-se a
competente averbação do comando liminar de fls.777/781.

D) Como conseqüência da decisão liminar retro, DEFIRO
opedido descrito no item "1". Expeça-se ofício ao órgão afim de
que este ateste aexistência de bens em nome desses réuT no
prazo de 48 horas. Na posse dessas informações, deverá o
Oficial de Justiça, na existência de referidos bens, promover o
imediato arresto, tal como deliberado na citada decisão liminar

MANDADC0UMPRA"SE' SERV,ND° ESSA DECISA° COMO
Canaã dos Carajás, 08 de outubro de 2013

LAURO FONTES JÚNIOR
yy

JUIZDEDIREITO
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-4 t/TOS n. 3847.72.2013.8.14 0136 coiíáS

AÍ/7Ü/?: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RÉUS: ANUAR ALVES, domiciliado na Rua Uiisses Guimarães s/n, Canaã"dos
Carajás/PA; JOSE.LTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA, domiciliado na Rua Modesto s/n
Canaa dos Carajás/PA; e, FÁBIO DOS SANTOS CORREIA, domiciliado na Rua José
Ferrem Costa n. 371, Centro de Canaã dos Carajás/PA.

DECISÃO

Tratam os autos de "ação civil por ato de improbidade administrativa"
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBL.CO DO ESTADO DO PARÁ em face de JOSENILTON
DO NASCIMENTO OLIVEIRA, ANUAR ALVES e FÁBIO DOS SANTOS CORRE.RA
todos qualificados na inicial. Segundo a tese formulada pelo Ministério Público o réu
Josenilton do Nascimento, no ano de 2008 ena qualidade de gestor municipal, teria
regulamentado aLei Municipal n. 156/2007 por meio do Decreto n. 297/2008 Em síntese
por me,o de ato administrativo, teria instalado em área federal o Distrito Industrial "Dr'
Pedro Feitosa Freitas". Por sua vez, já na gestão posterior, oréu Anuar Alves, por meio do
Decreto n.365/2009, teria «denunciado» todos os contratos de comodato firmados oque
na pratica teria revertido citadas áreas ao Município. Acontece que, inobstante atais fatos
por meio da Concorrência Pública n.001/2012, de 03 de dezembro de 2012 este teria
alienado apreço irrisório, esem prévia avaliação, tais bens aparticulares diversos. Diante
desses fatos manejou-se apresente ação. Em sede de liminar foi requerida asuspensão
da matncula 583, bem como às matrículas daqui derivadas. Ademais, foi pedido oarresto
de todos os bens dos réus, afim de resguardar oressarcimento dos prejuízos causados
ao erário público.

Acostou à inicial os documentos de fls.
E o relatório. Decido.

Segundo oartigo 1= da Lei 8429/92, "os atos de improbidade praticados
por qualquer agente público, servidor ou não, contra aadministração direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federa, dos
Mumcptos, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade
para cuja criação ou custeio oerário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta
por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei."

Ademais, nos termos do artigo 10* da mesma norma, "constitui ato de

O'



Sc-creUri^ da ÍK\001C/
Folha: y/

improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dd&sâiglS
ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento'bu
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1s desta lei".

Essa perspectiva dos fatos, conjugada com a desconsideração dos vetores
administrativos insculpidos no artigo 11 do mesmo diploma, mostra-nos que a tese
desenvolvida pelo Ministério Público se mostra crível.

Isso porque, ao analisar a vasta documentação apresentada na inicial,
percebo que mesmo após a invasão da referida área por populares (fato notório), oex-
gestor Municipal teria transferido odomínio dessas áreas adiversas empresas por preços
flagrantemente insignificantes.

Atítulo de exemplo, verifica-se que oimóvel identificado àfI. 35, que perfaz
751 metros quadrados, foi alienado pela irrisória quantia de R$ 375,66. Oproblema é
que segundo estudos realizados, ovalor médio do metro quadrado na região seria de R$
166,66 (fl.73), ou seja, este mesmo imóvel, segundo omercado imobiliário, não poderia
ter sido alienado por menos do que R$ 125.216,65.

Observa-se que, tal como oexemplo real, na data de 28 de junho de 2012,
78 (setenta eoito) lotes de terrenos foram alienados segundo opadrão acima, qual seja:
R$ 0,50 por metro quadrado.

Além das irregularidades acimas, ao analisar o artigo A°- da Lei
Municipal156/2007 (fl.154), constatou-se, ainda, o desrespeito aos princípios
constitucionais da legalidade e impessoalidade. É que segundo a regra municipal

^ somente poderiam se beneficiadas as empresas que se dedicassem à produção de bens,
mediante transformação da matéria prima, ou mesmo pela utilização de componentes
para a fabricação de novos produtos.

Acontece que, mesmo sem qualquer aptidão de serem incluídas neste tipo
de zoneamento industrial, segunda aprópria vocação que animou aalienação a preço vil,
o réu Anuar Alves transferiu bens à supermercado (fl.102), magazine (fl.105), açougue
(fl.106), restaurante (fl.124), escritório de contabilidade (fl.129), p.ex. Houve nítida
tergiversação com o propósito normativo. Em momento algum seria permitido esses tipos
de alienações, afinal, qualquer política pública urbana com viés desenvolvimentista, além
de dever ser dissociada de práticas patrimonialistas, condicionam a cessão de uso ou a
alienação, gratuita ou onerosa, à efetiva materialização da atividade industrial, segundo o



^

que se infere o artigo 7* da lei municipal em tela.
IcANjjí

Frisa-se que nessas concorrências públicas utilizou-se como piso>ráo
preço do metro quadrado o artigo T- da Lei Municipal 156/2007, alterada pela Lei
Municipal n. 289/2012, ovalor de R$ 0,50, como já dito. Oex-gestão municipal, ANUAR
ALVES, mstado ase manifestar perante oMP sobre essas circunstâncias, justificou sua
conduta afirmando que esse critério quantitativo se amoldava ao permissivo legal, cuja
redação se transcreve (fl.322), a saber:

"...será cobrado o valor fixo de R$ 0,50 (cinqüenta centavos) por metro
quadrado para efeito de emissão de título definitivo dos referidos imóveis na área do polo
industrial, com apossibilidade de parcelamento..."

Todavia, leitura desse preceptivo tão somente traduz afórmula legal a
ser utilizada para a aferição e delimitação do aspecto quantitativo do fato gerador
referente à taxa devida pela emissão de certidões que diz respeito aos citados imóveis.
Não se poderia confundir ofato gerador tributário com valor venal à alienação onerosa,
conquanto fenômenos jurídicos distintos.

Ofato é que se considerarmos que a área destinada ao polo industrial
tem 134.855 metros quadrados (fl.174), essa leitura irregular da norma foi apta o
suficiente para gerar prejuízos da ordem de R$ 22.400.000,00 (vinte e dois milhões e
quatrocentos mil reais) ao Município.

Lembro que pelo artigo art. 17 da Lei 8666/93, a alienação de bens da
Administração Pública fica subordinada à existência de interesse público devidamente
justificado que deveria ser precedida da devida avaliação, oque não ocorreu na espécie.

Seja como for, não se visualiza qualquer escusa absolutória a conduta
praticada por ANAUR ALVES e FÁBIO DOS SANTOS CORREIA. De fato, o próprio inciso
IV, artigo 25, do Decreto 297/08, determina que a avaliação dos bens imóveis em tela
deveriam ser realizados tendo como referência o metro quadrado, outorgando e exigindo,
para tanto, ato administrativo especifico e posterior. Não haveria como confundir esse ato

administrativo, então reclamado pela Lei de Licitações, com aquele utilizado para a
delimitação do aspecto quantitativo da taxa tributária.

Secretaria da presi.
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ITRIBUfíAX. Sfe. JU0/r

Pelas premissas acima, entendo existem elementos suficientes'1^
concluir que houve lesão ao patrimônio público pela prática de atos ímprobos.

DA POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DOS RÉUS

Segundo o artigo 7o da LIA, "quando o ato de improbidade causar
lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade
administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado" (g.n).

Aindisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre
bens que assegurem ointegral ressarcimento do dano, ou sobre oacréscimo patrimonial
resultante do enriquecimento ilícito (parágrafo único deste artigo).

Assim, pelo menos nesse momento processual, não há como
determinar aconstrição dos bens do réu JOSENILTON DO NASCIMENTO. Isso porque,
como aeste só foi imputada aprática de atos irregulares que se amoldam ao artigo 11« da
LIA, inexistiria permissivo legal a justificar qualquer constrição de seus bens (artigo 7da
LIA).

Contudo, diferentemente da postura deste réu, observa-se que
ANUAR ALVES e FÁBIO DOS SANTOS CORREIA de forma deliberada realizaram vários
atos tendentes a lesionar oerário. Se àquele coube a gerência nessa engenharia, como
bem verificado na peça do MP, aeste coube materializar, enquanto àfrente do IDURB, os
atos irregulares descritos acima. Coube a este operacionalizar toda a licitação sem os
devidos cuidados exigidos pela Lei Federal n. 8666/93, dispensando, inclusive, a prévia
avaliação reclamada. Foi este, inclusive, quem utilizou parâmetro técnicos indevidos à
avaliação de R$ 0,50 por metro quadrado.

Diante dessas considerações, satisfeitos os requisitos da tutela de
urgência exigidos pela Lei de Improbidade Administrativa, DECIDO:

A) CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada e, como medida
de natureza cautelar, DETERMINO a constrição de todos os bens móveis e imóveis,
inclusive de numerário, dos réus ANUAR ALVES DA SILVA e FÁBIO DOS SANTOS
CORREIA, pelo bem como o de suas esposas e conviventes, até o limite de R$
22.400.000,00. Deverão os Oficiais de Justiça, ademais, promoverem oarresto da posse
de fato e/ou direito de bens que não estejam registrados em cartório, devendo ser
publicado edital informando que a alienação desses direitos a terceiros, após esta



ISecreta:. . .. <ciaI

decisão, ter-se-á como ineficaz. Afim de dar concretude a este escopo, deverã^er^/Vb^
realizadas diligências em todas as Imobiliárias locais. *a coj»SC£#

B) Na hipótese de constrição de bens dos cônjuges ou conviventes, a J. _<
constrição deverá limitar-se a 50% do patrimônio comum.

C) CONCEDO A LIMINAR pretendida e DETERMINO que o Registrador

de Imóveis local se abstenha de promover a abertura de registro de quaisquer bens

imóveis localizados no polo Industrial "Dr. Pedro Feitosa Freitas" ou de matrículas daí

derivadas. Ademais, DETERMINO que se abstenha de transferir quaisquer bens imóveis

que tenham sido originados desta zona industrial.

D) Sem prejuízo à colheita das provas, o pedido de quebra do sigilo

bancário e fiscal será analisado oportunamente, quando do saneamento do feito.

E) No prazo de 10 dias, sem prejuízo das medidas cautelares acima,

deverá o MP EMENDAR a inicial, a fim de que componha o polo passivo da demanda

com todos os beneficiários dos referidos terrenos, afinal, podem ser prejudicados pelo

manejo da presente ação.

F) Nos termos do artigo 94 do CDC, já que a presente ação integra o

mesmo microssistema processual coletivo deste diploma, PUBLIQUEM-SE editais no

átrio do Poder Judiciário, a fim de que os interessados possam intervir no processo como

litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social,

como em todos os jornais de circulação na cidade.

Intime o MP.

CUMPRA-SE, SERVINDO ESSA DECISÃO COMO MANDADO.

Canaã dos Carajás, 24 de setembro de 2013.

LAURC^FÓNTES JÚNIOR

)E DIREITO


