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DECISÃO 
 
  
 
Trata-se de Ação Civil Pública visando ressarcimento de danos ao erário ajuizada pelo Ministério
Público Federal contra DUCIOMAR GOMES DA COSTA, ELAINE BAIA PEREIRA, ILZA BAIA PEREIRA, MARCIO

BARROS ROCHA, LUIS EDUARDO ONISHI, RICARDO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL, FUNDAÇÃO CETAP,

CENTRO DE EXTENSÃO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PSC LTDA - CETAP, INSTITUTO

PORTAL DO CONHECIMENTO - IPC, em decorrência dos valores supostamente desviados pelos
demandados provenientes do contrato 35/2009/SEJEL/PMB, firmado pela FUNDAÇÃO CEPAT,
com a Prefeitura Municipal de Belém, após ter sido declarada vencedora do Pregão Presencial
149/2009, provenientes do Programa Federal PROJOVEM TRABALAHDOR – JUVENTUDE
CIDADÃ.
 
Segundo narra a exordial, mediante direcionamento de licitação, a Fundação Cetap foi contratada
para executar o objeto do certame Pregão Presencial 149/2009, pelo montante de R$
5.530.000,00 (cinco milhões, quinhentos e trinta mil reais), dos quais R$ 2.528.258,00 (dois
milhões, quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e cincoenta e oito reais), foram transferidos para
o IPC.
 
Assinala que os valores desse contrato foram repassados através das pessoas jurídicas
FUNDAÇÃO CETAP e CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTEO
LTDA – CETAP,  a fim de que os recursos fossem desviados para o Instituto Portal de
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Conhecimentos, mediante um contrato de gaveta que já havia sido celebrado antes da licitação.
 
Sustenta que durante as buscas e apreensões autorizadas no bojo da investigação criminal
“Operação Forte do Castelo” foi encontrada farta documentação referente ao IPC, tanto na cidade
de Belém, como na Cidade de São Paulo, no quarto e closet do ex-prefeito e de sua companheira
Elaine.
 
Defende que os itens apreendidos demonstram que os mesmos são os responsáveis por operar
de fato a referida entidade.
 
Acrescenta que apesar do IPC não possuir funcionários cadastrados, movimentou vultosas
quantias financeiras, emitiu notas fiscais de serviço genéricas, presta serviços e emite notas
fiscais sempre para empresas contratadas pela Prefeitura de Belém, bem como recebe
pagamentos dessas mesmas pessoas jurídicas. Aduz, ainda, que foi constatado que o IPC
também teria sido utilizado para pagar contas de familiares de Duciomar Gomes da Costa.
 
Por fim, pede a indisponibilidade liminar dos bens dos requeridos.
 
Decido.
 
Pois bem. A competência da Justiça Federal firma-se se pelo critério ratione personae, portanto, é
atraída pela presença de entes federais em quaisquer dos polos da ação, consoante determina o
art. 109, I, da Constituição, Federal, in verbis:
 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho;
 

 
 
No caso, figura no polo ativo o Ministério Público Federal, órgão da União, circunstância
bastante para justificar a competência federal no processamento e julgamento deste feito.
 
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes recentes,
abaixo colacionados:
 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO
ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA LEI 12.527/2011 E DA LEI
COMPLEMENTAR 131/2009. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, EM
MATÉRIA CÍVEL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA, EM RAZÃO DA PESSOA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
PARA O JULGAMENTO DO FEITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
 
I. Agravo interno interposto em contra decisão publicada em 03/05/2017. II. Conflito
de Competência suscitado nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público Federal contra o Estado de Mato Grosso do Sul, sustentando o
descumprimento, pelo réu, das regras previstas na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso
à Informação) e na Lei Complementar 131/2009 (Lei da Transparência).
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III. Nos termos da jurisprudência do STJ, (a) "a competência da Justiça
Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em
razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a
natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual"
(STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe de 22/02/2010); e (b) "em ação proposta pelo Ministério Público
Federal, órgão da União, somente a Justiça Federal está constitucionalmente
habilitada a proferir sentença que vincule tal órgão, ainda que seja sentença
negando a sua legitimação ativa" (STJ, CC 40.534/RJ, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 17/05/2004). Em igual sentido:
STJ, REsp 1.645.638/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 12/05/2017; STF, AgRg no RE 822.816/DF, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/06/2016.
 
IV. Agravo interno improvido.
 
(AgInt no CC 151.506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/09/2017, DJe 06/10/2017).
 
 
 
DIREITOS SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE,
EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FEZ INCIDIR À PRESENTE DEMANDA A
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ, À CONSIDERAÇÃO DE QUE AS
CONCLUSÕES ASSEVERADAS NO JULGADO EMBARGADO NÃO SE APARTAM
DA COMPREENSÃO FIRMADA POR ESTA CORTE SUPERIOR EM NUMEROSOS
PRECEDENTES. A ARGUMENTAÇÃO INSERTA NO AGRAVO REGIMENTAL,
CONDUCENTE À TESE DE QUE A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DEFINIRIA A
ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO COMPÕE A BASE
DIALÉTICA NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO
AGRAVADA, JUSTAMENTE POR NÃO DEMONSTRAR QUE A ASSERTIVA
REPRESENTA O ESTADO DA ARTE DO ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDO
JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO FUNDADO EM
DIVERGÊNCIA DE JULGADOS, DISSONÂNCIA ESTA QUE SE REPUTA
INEXISTENTE NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DA PARTE IMPLICADA
DESPROVIDO.
 
1. Esta Corte Superior firmou a compreensão, já plasmada no enunciado 168 da
Súmula de Jurisprudência, de que não cabem embargos de divergência quando a
jurisprudência do tribunal se firmou no sentido do acórdão embargado.
 
2. Na espécie, verifica-se que inúmeros julgados desta Corte Superior -
submetidos à crítica científica de exprimentados julgadores e por ela forjados
- apontam para a compreensão de que a presença do Ministério Público
Federal, órgão da União, na relação jurídica processual como autor faz
competente a Justiça Federal para o processo e julgamento da ação
(competência ratione personae), afirmação contrariada pela parte agravante
pelo argumento de que a competência jurisdicional definiria a atribuição
própria do Ministério Público e não o contrário (fls. 2.298), sem demonstrar
que a assertiva representa o estado da arte das conclusões deste Tribunal
Superior no tema.
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3. Se, pelas circunstâncias dos autos, a iniciativa judicial foi promovida pelo
Ministério Público Federal, dúvida não há de que a competência
automaticamente se define, uma vez que somente a Justiça Federal está
constitucionalmente habilitada a proferir sentença que vincule tal órgão, ainda
que seja sentença negando a sua legitimação ativa (CC 40534/RJ, Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASKI, DJ de 17.05.04).
 
4. No acórdão embargado, registra-se aspecto conducente ao fato de que a Ação
Civil Pública de Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público
Federal, o que, nos termos dos precedentes desta Corte Superior, é suficiente para
firmar a competência da Justiça Federal (fls. 1.301). Como dito, referido
entendimento não se aparta dos julgados desta Corte Superior, circunstância pela
qual incide à hipótese, sem dúvida alguma, o mencionado verbete sumular.
 
5. Agravo Regimental da parte implicada desprovido.
 
(AgRg nos EREsp 1249118/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/04/2017, DJe 19/04/2017).
 
(destaquei).
 
 
 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região segue o mesmo entendimento. Confira-se:
 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. LEI Nº 8.429/92.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR
EDITAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DOLO. CONDENAÇÃO AO RESARCIMENTO AO ERÁRIO.
CONDENAÇÃO TCU. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. BIS IN IDEM NÃO
CARACTERIZADO.  1. O simples fato de o Ministério Público Federal ser o
autor da ação de improbidade administrativa atrai a competência da Justiça
Federal para o processo e o julgamento do feito. A competência ratione
personae da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito mostra-se
evidenciada pelo artigo 109, inciso I, da Constituição da República.  2. Verifica-
se que o Parquet agiu diligentemente ao longo do feito, com o fim de viabilizar a
citação do réu. A citação editalícia somente veio a ser requerida após diversas
tentativas frustradas de localização do demandado.  3. O apelante intencionalmente
deixou de prestar contas tendo em vista a irregular utilização dos recursos públicos
que estavam sob sua responsabilidade, ficando patente o dolo e a má-fé em sua
conduta ao retardar a prestação de contas a que estava obrigado, caracterizadora
da prática de ato ímprobo.  4. O fato de existir um título executivo extrajudicial,
decorrente da condenação proferida pelo Tribunal de Contas da União, não impede
que os legitimados ingressem com a ação de improbidade administrativa
requerendo a condenação do administrador público ímprobo nas penas constantes
no art. 12, II da Lei 8.429/92, inclusive a de ressarcimento integral do prejuízo.
Precedentes do STJ.  5. Recurso do Ministério Público Federal provido e Recurso
do Réu improvido.  (AC 0003438-19.2008.4.01.4000 / PI, Rel. JUÍZA FEDERAL
ROGÉRIA MARIA CASTRO DEBELLI (CONV.), TERCEIRA TURMA, e-DJF1 de
26/05/2017).
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Com efeito, nem as funções institucionais do Ministério Público, nem seu papel de destaque no
exercício das funções jurisdicionais, nem sua autonomia funcional podem afastar o fato de que o
MPF é órgão da União, inserido que está estrutura orgânica desse ente, como ramo que é do
Ministério Público da União.
 
Não bastasse isso, identifica-se evidente interesse federal neste feito, que visa a preservação de
recursos federais provenientes do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da adesão da
Prefeitura Municipal de Belém ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM, na
modalidade Projovem Trabalhador, na submodalidade Juventude Cidadã, haja vista que tais
verbas sujeitam-se ao controle do Tribunal de Contas da União, consoante determina o art. 71,
VI, da Constituição Federal:
 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com
o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a
Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
 

 
 
Passo ao exame do pedido liminar de indisponibilidade de bens dos demandados.
 
Cuida-se de ação de improbidade administrativa que tem por objeto irregularidades no processo
de licitação, do tipo Pregão Presencial, n. 149/2009, promovido pela Prefeitura de Belém, que
tinha por objeto a contratação de instituto de ensino profissionalizante, fundações, autarquias ou
entidades sem fins lucrativos, para realização de qualificação socioprofissional, pelo valor de R$-
R$ 5.530.000,00 (cinco milhões, quinhentos e trinta mil reais), com recursos do PROJOVEM.
 
A prova carreada aos autos demonstra que o edital da Tomada de Preços n. 149/2009, de fato,
contém cláusulas, em princípio, restritivas da competitividade, tais como 7.2.1 (que proíbe a
participação de empresas em consórcio);  restrição de participação no certame a empresas sem
fins lucrativos, bem como contratação de fornecimento de alimentação juntamente com a
prestação de serviços de qualificação.
 
A CGU, por meio do relatório de fiscalização 00213.000515/2011-75, identificou a existência de
indícios de direcionamento na contratação da Fundação Cetap, sagrada vencedora do Pregão
Presencial 149/2009, mediante a contratação de entidade recém-constituída em flagrante
violação ao artigo 40, par. 1º. Do Decreto 6.629/2008, que regulamenta o PROJOVEM e
determina que as entidades de direito privado deverão comprovar experiência na execução do
objeto do convênio não inferior a três anos. Para além disso, houve restrição de participação na
licitação a entidades sem fins lucrativos, frustrando a regra de competitividade, contrariando a
Portaria MTE 991/2008 (ID 125952389).
 
Éinteressante assinalar que as empresas Fundação Cetap e a Cetap Ltda funcionam no mesmo
endereço e possuem os mesmos sócios, figurando também como pessoa responsável Ricardo
Augusto Lobo Gluck Paul, configurando, desse modo, o mesmo grupo econômico, havendo claros
indícios que a primeira, constituída sob a forma de entidade sem fins lucrativos, foi criada com o
intento de participar da licitação em comento.
 
 Ressalte-se que a segundo aponta a auditoria realizada pela CGU, a data da constituição da
Fundação Cetap coincide com o início do processo licitatório do Pregão Presencial 149/2009.
 
Mas não é só.
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Pesquisa realizada pela Receita Federal, exposta no INFORME PA 20180002 do Escritório de
Pesquisa e Investigação da 2ª. Região Fiscal, demonstra que o INSTITUTO PORTAL DO
CONHECIMENTO teve movimentação bancária no período compreendido entre o ano calendário
de 2008 até o primeiro semestre de 2017 do montante de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e
quinhentos mil reais). Não obstante a significativa movimentação financeira, nada foi informado
em suas declarações do Imposto de Renda sobre o auferimento de qualquer receita. Da mesma
forma, no período compreendido entre 2008 e 2016, a empresa em questão informou zero gasto
com custos e despesas de pessoal (ordenados, salários, comissões, gratificações e outras
remunerações a empregados), denotando que nesse interregno, não houve contratação de
empregados.
 
Também não foram identificados gastos com contribuições previdenciárias e FGTS de
empregados, uma vez que as GFIP’s do mesmo período foram apresentadas sem movimento (ID
125952365).
 
Apesar da inexistência de empregados e de receitas, a pessoa jurídica em tela firmou instrumento
particular de constituição de sociedade em participação com a Fundação Cetap, a qual foi licitante
vencedora do pregão 149/2009, realizado pela Secretaria de Esporte e Juventude e Lazer da
Prefeitura de Belém, no valor global de R$ 5.530.000,00, na gestão do então Prefeito Duciomar
Costa, que tinha por objeto a realização da qualificação sócio profissional contida no Programa
Federal PROJOVEM TRBALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ.
 
Como representantes legais da Fundação Cetap figuraram Ricardo Augusto Gluck Paul e Luis
Eduardo Onishi.
 
O contrato firmado entre o Instituto Portal do Conhecimento e a Fundação Cetap, licitante
vencedora e contratada pela Prefeitura Municipal de Belém, na gestão do Prefeito Duciomar
Costa, tinha por objeto “a execução dos serviços listados no edital do Pregão Presencial
149/2009.
 
Naquela ocasião, o Instituto Portal do Conhecimento foi representado por Elaine Baia Pereira,
qualificada como Diretora Comercial, que vem a ser a companheira do ex-gestor municipal, com
que mantém união estável e possui dois filhos.
 
Aqui cabe um esclarecimento adicional. O relatório elaborado pela Controladoria Geral da União
aponta que Elaine Baia Pereira é quem de fato administra o Instituto Portal de Conhecimentos,
inclusive sua parte financeira, ressaltando, ademais, que o IPC “ foi utilizado pelo grupo
DUCIOMAR COSTA para receber valores oriundos de empresas que firmaram contratos com a
Prefeitura Municipal de Belém durante a gestão do ex-prefeito” (ID 125952349).
 
Consta também uma procuração outorgada pelo Instituto Portal do Conhecimento em favor de
Elaine Baia Pereira com poderes para abertura de conta corrente, em qualquer banco situado na
capital federal, podendo a mesma depositar, sacar, aplicar, solicitar talonário, extrato e senha. Em
suma, outorga de poderes suficientes para gerir todo o seu fluxo financeiro (ID 125952369, pg. 5).
 
O auto de Apreensão proveniente do IPL 0765/2017, resultado da medida de busca e apreensão
realizada na residência do casal Elaine Baia Pereira e Duciomar Costa, demonstra que foi
localizada uma caixa arquivo contendo diversos documentos relacionados à gestão do
INSTITUTO PORTAL DO CONHECIMENTO, destacando-se, dentre eles, notas fiscais emitidas
pelo IPC, extratos de conta corrente e de investimentos, cópias de cheques e boletos de
pagamento.
 
Além disso, no próprio closet de Duciomar Gomes da Costa foram encontrados três talões de
cheques do Instituto Portal do Conhecimento e um cartão de débito. Um dos talões foi
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parcialmente utilizado, com anotações em canhotos e rasuras em algumas folhas de cheque,
sendo um deles assinado por ELIANE BAIA PEREIRA (ID 125899944).
 
Houve também a apreensão de documento que comprova o pagamento de despesas particulares
da filha do ex-gestor, Ducyomara Costa, pela empresa IPC através de cheque assinado por
Elaine Baia Pereira (ID 125952349, pg. 3).
 
Pois bem. Merece uma análise mais minudente o contrato celebrado entre o Instituto Portal do
Conhecimento e a Fundação Cetap que também se encontrava dentre os documentos
apreendidos.
 
Sobre o assunto, destaca o relatório da autoridade fiscal (ID 125952369, pg. 3):
 

“Trata-se de Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de
Participação celebrado entre a Fundação CETAP e o INSTITUTO PORTAL DE
CONHECIMENTO. Os celebrantes pactuaram que a Fundação CETAP seria sócio
ostensiva e o INSTITUTO PORTAL DO CONHECIMENTO denominado SÓCIA
PARTICIPANTE.
 
Assim como no contrato de prestação de serviço analisado no item anterior,
novamente, o INSTITUTO PORTAL DO CONHECIMENTO foi representado por
ELAINE BAIA PEREIRA, CPF 729.782.012-15, a qual intitulando-se Diretora
Comercial, assinou o contrato ora analisado.
 
As partes definiram que a execução dos serviços listados no edital do Pregão
Presencial n. 149/2009- CPL/PMB/SEJEL, promovido pela Prefeitura Municipal de
Belém, Estado do Pará, caso a SÓCIA OSTENSIVA, venha sagrar-se vencedora do
referido certame, como objeto da sociedade. Tal Pregão Presencial estaria voltado
para a contratação da instituição de ensino profissionalizante, Fundações,
Autarquias ou Entidades sem fins lucrativos, para realização de qualificação sócio
profissional contida no Programa Federal PROJOVEM TRABALHADOR-
JUVENTUDE CIDADÃ do qual vem participando a SÓCIA OSTENSIVA.
 
...
 
Segundo o tem 12.1 da cláusula Décima Segunda, foi definido que o resultado
contábil da Sociedade será repassado às SÓCIAS na proporção de participação de
cada uma, qual seja, 50% para cada (Conforme Cláusula Terceira, item 3.1).
 
Em consulta ao Diário Oficial do Município de Belém n. 11.438, datado de 07 de
agosto de 2009, verificou-se que foi publicado o Extrato do Contrato 35/2009, cujo
objeto foi a realização de qualificação sócio profissional contida no programa federal
PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADÃ, consoante Pregão n.
149/2009 MENOR PREÇO POR LOTE. Os contratantes foram a Secretaria de
Esporte, Juventude e Lazer-SEJEL/PMB e a Fundação CETAP, o valor global do
contrato foi de R$ 5.530.000,00, sendo que a data de sua (sic) ocorreu em
21/07/2009. À época, o Prefeito do Município de Belém era DUCIOMAR GOMES DA
COSTA”.
 

 
 
Cumpre assinalar que a avença em comento foi firmada sob a cláusula da confidencialidade
consoante cláusula décima sétima ali inserta denominada “obrigação de sigilo” (ID 125952389).
 
Como esse contrato firmado com a Fundação Cetap, também foram encontrados outros contratos
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com empresas vencedoras de licitações no âmbito da Prefeitura Municipal de Belém que
denotavam o mesmo modus operandi anteriormente pormenorizado: contratos de prestação de
serviço e constituição de sociedade em conta e participação, em que o INSTITUTO PORTAL DO
CONHECIMENTO figurou como sócio “oculto” (ID 125952379, pg. 19).
 
A respeito das notas fiscais que demonstrariam a “suposta” prestação de serviços pelo Instituto
Portal de Conhecimentos em favor da Fundação Cetap contratada pela Prefeitura Municipal de
Belém, a CGU apontou os seguintes indícios de irregularidades:
 

“Com relação às notas fiscais emitidas pelo INSTITUTO PORTAL DO
CONHECIMENTO, há que se apontar que praticamente todas as empresas que
supostamente contrataram os serviços do IPC mantiveram contratos com a
Prefeitura de Belém durante o mandato de DUCIOMAR COSTA, o que indica que o
Instituto seria utilizado pelo grupo do ex-prefeito para receber dinheiros dessas
empresas.
 
Cabe assinalar também a generalidade dos serviços descritos nas referidas notas
fiscais, que não mencionam sequer a que recursos tecnológicos e /ou softwares os
supostos serviços prestados se referiam.
 
Também chama atenção o fato de o IPC nunca ter apresentado funcionários
cadastrados na RAIS desde que foi aberto, e de ter sua constituição vários dos
investigados na Operação Forte do Castelo”.
 

 
 
Sobre o assunto, constata-se que o IPC emitiu em favor das empresas Fundação Cetap e Cetap
Ltda, ambas situadas no mesmo endereço (Avenida Presidente Vargas, 158, sala 902), notas
fiscais relativas a supostas prestações de serviços que totalizaram a quantia de R$ 2.528.258,00
(ID 125952351).
 
As informações da Receita também revelam o ingresso de receitas advindas da Fundação Cetap
e Cetap Ltda, pelo menos através do Banco Itaú, agência 2902, no montante de R$ 1.475.000,00,
em favor do IPC, movimentação financeira essa incompatível para uma empresa que sequer
dispunha de empregados e nem apresentava despesas com gastos e custos de pessoal (ID
125952354).
 
Dito isto, a partir da prova documental colacionada até o momento, verifica-se a existência de
graves indícios de irregularidades no processo de licitação Pregão Presencial n. 149/2009, que
levou à contratação da empresa FUNDAÇÃO CETAP para prestação de serviços de qualificação
socioprofissional, pelo valor de R$ 5.530.000,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil,
cento e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), com recursos do PROJOVEM, mediante
direcionamento de licitação.
 
E mais. Constata-se também haver fortes indícios de que parte dos recursos públicos decorrentes
dessa contratação, correspondente a quase 50% do seu montante, foram, de fato, repassados,
por meio da Fundação Cetap e da Cetap Ltda, empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico, ao Instituto Portal de Conhecimentos, cujo responsável perante o Ministério da
Fazenda seria Marcio Barros Rocha, que figura como ex-assessor do Prefeito Municipal de
Belém, que, na realidade, integraria um grupo de pessoas jurídicas pertencentes ao próprio
Prefeito DUCIOMAR GOMES DA COSTA, por intermédio de sua companheira ELAINE BAÍA
PEREIRA e administradora de fato, no que se antevê a prática, em tese, de atos de improbidade
administrativa da espécie que causa enriquecimento ilícito e lesão ao erário, a ensejar a devida
reparação.
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Em suma, o conjunto probatório demonstra, pelo menos em juízo de cognição sumária, indícios
que perpassam o mero direcionamento do certame em favor da Fundação Cetap, revelando que
havia um prévio ajuste entre a empresa que se sagrou vencedora e o IPC, administrado de fato
pela companheira do então Prefeito Municipal de Belém, mediante cláusula de sigilo, que
integrava um grupo de pessoas jurídicas utilizadas para burlar os certames licitatórios no âmbito
da Administração Pública Municipal, a fim de que de forma sub-reptícia, em clara violação aos
princípios da probidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e legalidade que devem reger
as licitações públicas, esses valores fossem desviados, mediante contratos fictícios de prestação
de serviços.
 
Presente, portanto, o fumus boni iuris na espécie.
 
Ademais, para a decretação da indisponibilidade de bens pela prática de atos de improbidade
administrativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada quanto à
desnecessidade de demonstração de perigo de dano concreto, entenda-se dilapidação de
patrimônio pelos Requeridos, porquanto o periculum in mora na espécie decorre da gravidade dos
fatos e da preservação do patrimônio público em prol da coletividade.
 
Em outras palavras, demonstrada a verossimilhança da alegação, não se exige a conjugação do
segundo requisito das tutelas de urgência, que na hipótese está presumido.
 
Tal disciplina, objeto de farta jurisprudência, já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo, da relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, como se verifica na
ementa que segue abaixo:
 
 
 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO.APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C
DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO.
DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992,
QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA
PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
 
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público
Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de
improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
 
2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade
de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado
quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato
ímprobo que cause dano ao Erário.
 
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro
Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em
diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso
Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no
Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no
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Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial
1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei
8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o
julgador entender presentes fortes indícios 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, §
4º, 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'. 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 ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao
comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade
Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação
patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de
dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do
produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar
efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in
mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art.
789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia
de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do
acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".
 
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por
ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no
Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
7/6/2013.
 
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei
de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que
o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em
vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege,
de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade
administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação,
fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado,
quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade
administrativa.
 
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro
grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
 
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n.
8/2008/STJ.
 
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/
Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
26/02/2014, DJe 19/09/2014).
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A esse respeito, sobreleva notar que não obstante o decurso do prazo para a ação de
improbidade administrativa, nada obsta o ajuizamento da Ação Civil Pública, fundada em ato
doloso de improbidade administrativa, com o propósito de obter o ressarcimento de danos ao
erário, consoante restou decidido pelo STF no RE 852475, decidido sob a sistemática da
repercussão geral.
 
No caso, portanto, demonstrada a presença do fumus boni iuris, conforme fundamentação
alhures, presume-se o periculum in mora que autoriza a concessão da medida liminar requestada,
no montante de R$-4.622.741,26 (quatro milhões, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e
quarenta e um reais e vinte e seis  centavos),  correspondentes aos recursos que foram
supostamente “desviados” em favor do ICP, atualizados até a data de 24/09/2019.
 
Por fim, entendo que a medida ora deferida, pelo menos nesse momento processual, não deve
alcançar a requerida Ilza Baia, pois apesar de irmã de Elaine Baia e sócia de duas outras
empresas (SBC e Metrópole) não consta qualquer indicativo que tivesse ingerência sobre os
negócios do IPC ou tivesse se beneficiado de suas movimentações financeiras.
 
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar de decretação de indisponibilidade de bens dos
Requeridos, à exceção de Ilza Baia Pereira.
 
Proceda-se ao bloqueio de valores, via BACENJUD.
 
Promova-se consulta ao sistema RENAJUD, procedendo-se, de imediato, o bloqueio de
transferência dos bens localizados.
 
Promova-se o registro no CNIB.
 
Oficie-se à CEF, agência 2338, para bloqueio de contas em nome dos requeridos.
 
Mantenha-se o sigilo processual até o cumprimento integral desta decisão.
 
Citem-se.
 
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
 
Belém, 25 de novembro de 2019.
 

 
 

HIND G. KAYATH
 

Juíza Federal da 2a. Vara
 

  
 
 
 
 
 
 
 
BELÉM, 21 de novembro de 2019. 
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