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EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 14ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA
PARAÍBA

OPERAÇÃO RECIDIVA1

Inquérito Civil n. 1.24.003.000014/2019-24

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do órgão de execução
oficiante  na Procuradoria  da República,  no uso de  suas  atribuições  constitucionais  e
legais,  inscritas,  respectivamente,  nos  arts.  127  e  129,  inciso  I,  da  Constituição  da
República e nos arts. 24 e 41 do Decreto-Lei n. 3.689/41 – Código de Processo Penal,
com fulcro no Inquérito Civil epigrafado, vem oferecer

D E N Ú N C I AD E N Ú N C I A

1 A chamada “Operação Recidiva” compreende, por ora,  os seguintes procedimentos investigatórios e
processos judiciais: IPL n. 87/2018; produção antecipada de provas n. 0800087-37.2018.4.05.8205 e n.
0805202-39.2018.4.05.8205;  ações  cautelares  penais  n.  0805794-83.2018.4.05.8205  (medidas
pessoais);  n.  0805804-30.2018.4.05.8205 (buscas);  n.  0805806-97.2018.4.05.8205 (sequestro)  e  n.
0805848-49.2018.4.05.8205 (medidas pessoais – fase II); e denúncias n. 0805904-82.2018.4.05.8205
(turbação  de  investigação),  n.  0800019-53.2019.4.05.8205  (Millenium  e  M&M)  e  n.  0800020-
38.2019.4.05.8205 (MELF e EMN).
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em desfavor de

1.  DINEUDES  POSSIDÔNIO  DE  MELO,  brasileiro,  empresário,  

2.  DENIS  RICARDO  GUEDES  FILHO,  vulgo  “DENINHO”,  brasileiro,
engenheiro, 

3.  IVALDO ANTÔNIO PEREIRA LOPES,  brasileiro,  solteiro,  Vereador do
Município de Emas, engenheiro,

4. JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro, 

pelo cometimento dos fatos criminosos a seguir detalhados.
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1. Contextualização dos Crimes1. Contextualização dos Crimes

A investigação desenvolvida pelo Ministério Público Federal, em conjunto
com a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União, no que se convencionou chamar
de  “Operação  Recidiva”,  reuniu  elementos  probatórios  que  indicam  a  existência  de
organizações  criminosas do colarinho branco,  montadas  com o objetivo reiterado de
fraudar  licitações  públicas  em  diversos  municípios  da  Paraíba,  Ceará,  Pernambuco,
Alagoas e Rio Grande do Norte, mascarar desvios de recursos públicos em favor próprio
e de terceiros, lavar o dinheiro público desviado e fraudar os fiscos federal e estadual.

Após investigação e até o momento, os variados membros das organizações
criminosas  foram  denunciados  nas  ações  penais  n.  0805904-82.2018.4.05.8205
(turbação  de  investigação),  n.  0800019-53.2019.4.05.8205  (Millenium  e  M&M)  e  n.
0800020-38.2019.4.05.8205 (MELF e EMN). 

Todavia, contatou-se que alguns dos agentes estiveram no núcleo duro de
outras  organizações  criminosas  também  voltadas  ao  desvio  de  recursos  públicos,
indicando que fazem do crime sua profissão e não se intimidaram em renovar seus
esquemas ilícitos,  mesmo quando já descobertos em outras oportunidades, recaindo
nas mesmas práticas criminosas. 

Para efeito de contextualização dos crimes presentemente denunciados e
descritos no tópico seguinte, operacionalizados em torno da empresa Millenium, convém
se historiar a participação Dineudes Possidônio em anteriores empreitadas criminosas.

A  “Operação  Desumanidade”,  deflagrada  na  cidade  de  Patos  em  2015,
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investigou  obras  de  engenharia  supostamente  executadas  pela  empresa  “fantasma”
Sóconstroi Construções e Comércio LTDA (CNPJ 03.446.956/0001-00).

À  medida  que  a  investigação  foi  amadurecendo,  constatou-se  que  o
esquema ilícito funcionava da seguinte maneira:

1ª  Etapa:  A  Prefeitura  Municipal  de  Patos,  comandada  pela  prefeita
municipal Francisca Gomes Araújo Motta e sua filha, Ilanna Araújo Motta,
utilizava  a  Sóconstroi  Construções,  mancomunada  com  os  sócios  e
procuradores,  para  vencer  licitações  previamente  direcionadas.  As
disposições editalícias eram elaboradas de acordo com o acervo técnico da
empresa, a fim de que fosse habilitada nos certames; 

2ª Etapa: Após “vencer” as licitações e assinar os contratos, a  Sóconstroi
Construções funcionava  apenas  como  uma  fachada  para  encobrir  a
ilegalidade na execução das obras,  as  quais  ficavam a cargo de amigos,
familiares e agentes públicos da própria Prefeitura Municipal de Patos ou
até de outra Prefeitura;

3ª  Etapa:  Os  sócios  e  procuradores  da  Sóconstroi  Construções eram
agraciados  com  percentuais  de  cada  parcela  percebida  e  o  restante  do
valor repassado para terceiros incumbidos de executar as obras ou eram
apropriados e desviados.

A primeira fase da “Operação Desumanidade” teve como objeto  13 obras
de engenharia no Município de Patos (11 unidades básicas de saúde,  1 academia de
Saúde e 1 quadra poliesportiva coberta), no âmbito de três contratos firmados com a
Sóconstroi Construções nos anos de 2014 e 2015.

A construção  da quadra da Escola  Municipal  Aristides  Hamad  Timenes
(Contrato n. 297/2015) foi ilicitamente confiada ao Secretário Adjunto da Secretaria de
Desenvolvimento  Econômico  e  Habitação  de  Patos,  Dineudes  Possidônio,  usando  a
fachada da empresa Sóconstroi.

A empresa  Sóconstroi Construções era administrada por Cláudio Roberto
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Medeiros Silva e José Aloysio da Costa Machado Júnior, bem como pelo procurador José
Aloysio da Costa Machado Neto (que, malgrado o nome, é genitor de Aloysio Júnior),
como o auxílio do também procurador Severino Alves Figueiredo, vulgo “Severo”, e de
Valdéria Soares Costa, vulgo “Val”, ex-companheira de Aloysio Neto.

A  Sóconstroi Construções, como regra, não executava obras, mas participa
de licitações com dois intuitos lucrativos:  a)  receber os denominados “acordos”2 ou b)
emprestar o CNPJ para que o Prefeito (ou alguém por ele indicado) executasse a obra.
Nesta última forma de atuar, a Sóconstroi Construções sagrava-se “vencedora” da licitação
e emprestava a sua estrutura documental (certidões, acervo técnico etc.) ao executor da
obra, cobrando um percentual de até 20% sobre o valor de cada medição. 

Após  cada  medição,  os  recursos  públicos  eram  transferidos  para  a
Sóconstroi Construções, cujos sócios retinham o seu percentual e repassavam o restante
do valor ao real executor da obra. No caso da  Sóconstroi, a investigação revelou que  o
percentual  era  dividido  entre  Cláudio  Roberto  e  Aloysio  Júnior  em sua  maior  parte,
cabendo percentuais ainda a Aloysio Machado e a Severo, nas obras que este obtinha. 

Papel  central  no  modus  operandi  desvendado  era  desempenhado  pelos
engenheiros fiscais das prefeituras e pelos engenheiros supostamente contratados pela
empresa. A atuação dos engenheiros fiscais das prefeituras iniciava-se, por vezes, já na
elaboração de projetos superfaturados3 e seguia na confecção de boletins de medição

2 O “acordo” na gíria das pessoas que participam de licitação refere-se ao valor de 3% sobre o total do
contrato licitado, que deve ser rateado entre os participantes da licitação para que não atrapalhem o
direcionamento do certame para determinada empresa. Os “acordo” não é dividido igualmente entre
todos os participantes da licitação, pois aqueles que detêm um maior acervo técnico e, por isso podem
causar  maiores  problemas  ao  direcionamento  ilícito,  acabam  recebendo  valores  maiores.  Esses
“acordos”,  como  regra,  devem  ser  pagos  pela  empresa  que  será  “vencedora”,  ou  pela  pessoa  que
executará a obra usando a fachada de determinada empresa. Esse pagamento pode se dar em dinheiro
no dia da licitação ou pode ser pago antes mesmo da reunião junto a comissão – posto que, com a
retirada do edital, já se sabe as empresas que possuem interesse em licitar. Ainda pode ocorrer de os
“acordos”  serem  pagos  por  meio  de  cheques  distribuídos  aos  demais  e  resgatados  quando  do
pagamento da primeira medição. Para garantir o recebimento do acordo, alguns licitantes impugnam o
edital ou recorrem contra as inabilitações e, nesses casos, o pagamento do “acordo” fica condicionado à
devolução da contrafé do recurso e a peça recursal é simplesmente retirada de dentro do procedimento
licitatório. Há situações, ainda, que muitas licitações aparecem sem concorrentes, pois ao receber o
acordo, as empresas pegam os envelopes de volta e fingem nunca terem participado.

3 Projetos superfaturados possibilitam o repasse de grandes somas por parte da União e, assim, tornam
possível tanto executar as obras quanto desviar recursos.
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fraudulentos,  que, na lógica do esquema, são condição indispensável para o saque da
maior quantidade de recursos públicos possível, esteja a obra construída ou não. 

No  outro  lado  da  parceria  criminosa,  há  os  engenheiros  supostamente
contratados  pela  empresa,  que  se  passam  por  responsáveis  técnicos  das  empresas
(garantindo-lhes acervo técnico) e assinam as Anotações de Responsabilidade Técnica –
ART e  boletins  de  medição fraudulentos,  recebendo parte  dos  percentuais  devidos  a
empresa.

1.1. Desvio de Recursos em Quixaba (1.1. Desvio de Recursos em Quixaba (0001600-21.2016.4.05.0000)0001600-21.2016.4.05.0000)

O ex-Prefeito de Quixaba, Júlio César de Medeiros Batista, em conjunto com
outros  servidores  municipais,  fraudou  a  Concorrência  n.  01/2015,  deflagrada  para
escolha de empresa para executar o sistema de esgotamento sanitário,  com recursos
oriundos do TC/PAC 0641/14, no valor de R$ 2.882.356,02, firmado com a FUNASA.

A licitação foi fraudada para favorecer a empresa Sóconstroi, o que contou
com a participação de diversas outras empresas na empreitada criminosa, entre as quais
a  Construtora Millenium,  de  Dineudes Possidônio,  naquela ocasião representada por
Madson Lustosa, na condição de procurador. 

Nesse  processo  licitatório,  Madson Lustosa  atuou empenhadamente  em
receber sua parte do “acordo” para sair da licitação em favor da Sóconstroi, chegando a
marcar almoços com entre os empresários para tratar do assunto, como dão conta as
interceptações telefônicas contantes  da inicial.  De  fato,  em uma das ocasiões  Aloysio
Neto  dialoga com Madson Lustosa  e  afirma que o acordo em Quixaba vai dar errado
porque  um  dos  supostos  licitantes  pediu  “50  pataca”  (cinquenta  mil  reais)  para
abandonar a licitação.

Ao final, a denúncia apresentada na ação penal explica que Madson Lusto-
sa,  atuando como representante  da empresa  Millenium,  terminou não recebendo ne-
nhum valor como parte do “acerto”, mas as partes ficaram acordadas de compensar em
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outra licitação o fato de ele ter saído dessa licitação de Quixaba para favorecer a empresa
Sóconstroi.

1.2.  Busca  e  Apreensão  (1.2.  Busca  e  Apreensão  (0002977-61.2015.4.05.0000)  0002977-61.2015.4.05.0000)  e  Conduçãoe  Condução
Coercitiva (Coercitiva (00002911-81.2015.4.05.0000002911-81.2015.4.05.0000))

Por ordem do Tribunal Regional Federal, nos autos do PEBUAP 16-PB (n.
0002977-61.2015.4.05.0000),  o  Desembargador  Federal  relator  da  “Operação
Desumanidade” deferiu buscas na antiga sede da Millenium e na residência de Dineudes
Possidônio. Quanto à busca na empresa, àquela altura dos fatos, o imóvel da antiga sede
já tinha sido desocupado e nenhum material  foi apreendido. Por sua vez, o mandado
expedido para a casa de  Dineudes Possidônio  não foi cumprido porque ele também
estava residindo em outro endereço.

No processo n.  04  (0002911-81.2015.4.05.0000),  em curso no Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, Dineudes Possidônio foi conduzido coercitivamente na
Fase  I  da  “Operação  Desumanidade”  justamente  pelo  uso  de  empresa  “fantasma”.  A
construção  da  quadra  da  Escola  Municipal  Aristides  Hamad  Timenes  (Contrato  n.
297/2015) foi  vencida  formalmente  pela  empresa  Sóconstroi,  mas  a  execução  (bem
como a obtenção de seus lucros direitos e indiretos) ficou sob a responsabilidade de
Dineudes Possidônio, na época  Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Habitação de Patos.

1.3. Das Ações de Improbidade e por Corrupção Empresarial1.3. Das Ações de Improbidade e por Corrupção Empresarial

Pelos  fatos  ocorridos  em  Quixaba,  PB,  o  MPF  apresentou  a  Ação  Civil
Pública  por  Ato  de  Corrupção  Empresarial  n.  0800705-16.2017.4.05.8205  contra
diversas empresas, dentre as quais a Construtora Millenium.

Ademais, Madson Lustrosa e a Millenium foram demandados na Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0800704-31.2017.4.05.8205, também
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por uma licitação em Quixaba.

1.4. Das Colaborações Premiadas1.4. Das Colaborações Premiadas

Os  empresários  da  Sóconstroi  Construções  estão  a  negociar  com  o
Ministério  Público  Federal  acordo  de  colaboração  premiada  no  âmbito  da  chamada
“Operação  Desumanidade”,  cujos  tópicos  eventualmente  relacionados  à  Construtora
Millenium e Dineudes Possidônio serão juntados aos presentes autos oportunamente.

1.5.  Do  “Esquema  Millenium”  na  Operação  Recidiva  1.5.  Do  “Esquema  Millenium”  na  Operação  Recidiva  (processo  n.(processo  n.
0800019-53.2019.4.05.8205)0800019-53.2019.4.05.8205)

Já  no âmbito da presente “Operação Recidiva”,  o  esquema montado por
Dineudes Possidônio e seus comparsas com o uso da empresa Millenium foi detalhado
nos autos da ação penal n. 0800019-53.2019.4.05.8205.

Naquela ocasião,  consignou-se que a Construtora Millenium LTDA – EPP
(CNPJ n. 19426827000190) foi criada em nome de  Divane Hannah Nóbrega de Melo,
jovem com apenas 19 anos de idade na data de abertura da empresa, detentora de 95%
das  cotas  sociais;  e  por  João  Vital  Santos  de  Menezes,  motorista  da  Secretaria  de
Planejamento  e  Urbanismo  de  Patos,  com  5%  das  cotas.  Todavia,  desde  o  início,  a
Millenium  foi administrada de fato por  Dineudes Possidônio  e ocultada em nome de
sua filha, Divane Hannah4.  Como “dono oculto” da empresa,  Dineudes Possidônio se

4 O motivo para a ocultação do comando empresarial  residia no fato de que a  Construtora Millenium
operacionaliza um esquema ilícito de fraude a licitações e desvio de recursos públicos, socialmente
incompatível com alguma proeminência política que Dineudes Possidônio possuía na cidade de Patos.
De  fato,  ele  elegeu-se  vereador  em  1992,  foi  superintendente  do  6º  Núcleo  de  Saúde  em 2003  e
candidato a Prefeito de Patos em 2004, apoiado pelo então Prefeito Dinaldo Wanderley (de quem foi
Secretário de Administração por seis anos),  obtendo 21.123 votos.  Dineudes Possidônio  perdeu a
eleição de 2004 para Nabor Wanderley, tendo, algum tempo depois, tornado-se secretário do Prefeito
eleito. Nas gestões de Nabor Wanderley (mandato: 2005 a 2012) e Francisca Motta (mandato: 2013 a
2016),  Dineudes Possidônio  foi  Secretário de Finanças,  Secretário Adjunto de Saúde e Diretor da
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apresentava  como  procurador,  portando  uma  procuração  pública  em  sua  filha  lhe
transfere todos os poderes societários5.

Fora da política desde a “Operação Desumanidade”, Dineudes Possidônio
passou a administrar a  Millenium de forma ostensiva em  24 de agosto de 2017, com
100% das cotas, alterando sua razão social em 01 de dezembro de 2017 para Millenium
Incorporações e Serviços EIRELI – EPP (CNPJ n. 19426827000190).

A Millenium foi inicialmente instalada (em 2014) na Rua Atilano Moura, n.
260,  Bairro  Maternidade,  Patos,  PB,  mesmo  endereço  da  residência  de  Dineudes
Possidônio. Depois (em 2015), foi sediada na Rua Major Cícero Sátiro, n. 29, Bairro Belo
Horizonte,  Patos,  PB, no mesmo endereço da empresa  Sóconstroi Construções,  alvo da
“Operação Desumanidade” naquele ano de 2015. Em 2017, a empresa foi mudada para a
Rua Escritor Augusto dos Anjos, n. 599, Bairro Santo Antônio, Patos, PB e atualmente
retornou para a residência de Dineudes Possidônio.

No  desempenho  de seus  atos  criminosos  com a  Construtora  Millenium,
Dineudes Possidônio  se associou  informalmente a Aloysio Machado, procurador da
empresa Sóconstroi Construções (alvo das fases I e II da “Operação Desumanidade”), e a
Marconi  Lustosa  (alvo  da  “Operação  Ciranda”  e  da  “Operação  Dublê”).  Além  desses,
Dineudes Possidônio formalmente passou poderes empresariais a Madson Lustosa e a
Charles  Willames  Marques  de  Morais,  ambos  denunciados  no  processo  n.  0800019-
53.2019.4.05.8205.

Naquele processo n.  0800019-53.2019.4.05.8205,  Dineudes Possidônio
foi denunciado pelos seguintes crimes:

a)  art.  2º,  caput,  da  Lei  n.  12.850/2013,  ao  promover,  constituir,

Superintendência de Trânsito, além de Secretário de Infraestrutura, quando foi apanhado na “Operação
Desumanidade” em 2015 e conduzido coercitivamente justamente pelo uso de empresa “fantasma”. Por
toda  essa  exposição  política,  Dineudes  Possidônio,  ao  constituir  empresa  para  desviar  recursos
públicos, fê-lo em nome de sua filha, Divane Hannah. 

5 Divane Hannah teve suas comunicações telefônicas e telemáticas interceptadas (processo n. 0805202-
39.2018.4.05.8205),  bem como os órgãos investigativos tiveram acesso a todos os e-mails da conta
divanehannah@hotmail.com (processo n.  0800087-37.2018.4.05.8205).  Em todos os casos, a suposta
“empresária”,  sequer uma vez,  tratou de obras de engenharia,  limitando-se a colecionar e-mails  de
horóscopo e notas fiscais de compra de livros da série Harry Potter.
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financiar  e  integrar,  pessoalmente,  organização  criminosa  em  torno  das  empresas
Millenium e M&M, para cuja pena é de 03 a 08 anos, além de multa;

b)  art.  90  da  Lei  n.  8.666/93,  ao  fraudar  (fraude  intersubjetiva)  as
licitações TP n. 01/2015 de Teixeira e TP n. 01/2015, Convite n. 03/2015, TP n. 04/2015
e TP n. 05/2015 de São Sebastião de Lagoa de Roça;

c)  art.  90  da  Lei  n.  8.666/93,  ao  fraudar  o  Convite  n.  01/2017,  de
Teixeira;

d)  art. 2º, inciso I, da Lei n. 8.137/90,  ao realizar declarações falsas e
omitir  declaração  sobre  rendas  e  fatos  (número  de  empregados)  para  se  eximir  do
pagamento de tributos na Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)
relativa aos anos calendários de 2013, 2014, 2016 e 2017;

e)  art. 2º, inciso I, da Lei n. 8.137/90,  ao realizar declarações falsas e
omitir declaração sobre rendas e fatos (atividade da empresa) na DIRPJ de 2016 para se
eximir do pagamento de tributos;

f)  art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13 – Lei de Organizações Criminosas,
ao  embraçar  a  investigação  de  organização  criminosa  por  meio  da  falsificação  de
elementos de prova (notas fiscais de aquisição de cimento);

2. Dos Fatos Imputados na Presente Denúncia2. Dos Fatos Imputados na Presente Denúncia66

Como  se  demonstrou  na  ação  penal  n.  0800019-53.2019.4.05.8205,  a
Construtora Millenium LTDA – EPP (CNPJ n. 19426827000190), apesar de constituída em
nome de terceiros (Divane Hannah, filha; e João Vital, motorista) era administrada de
fato por  Dineudes Possidônio de Melo,  que possuía uma procuração pública de  sua
filha lhe transferindo todos os poderes societários (fl. 278/279).

6 A partir desse ponto, a numeração referida no curso da peça processual diz respeito àquela chancela azul
com o nome “MPF - Recidiva” no lado superior direito dos arquivos em formato .pdf em anexo. Tal padrão
será mantido a menos que se indique o contrário.
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No controle dessa empresa,  Dineudes Possidônio, segundo informações
do  Sagres  on  line do  TCE-PB,  recebeu,  apenas  de  municípios  paraibanos,  R$
3.733.707,91 (de  R$  3.667.175,66  empenhados,  dados  de  22  de  outubro  de  2018),
entre  os  anos  de  2014  e  2018,  nos  municípios  de  São  José  do  Bonfim,  Emas,  São
Sebastião de Lagoa de Roça, Imaculada, Teixeira, Mãe D'Água e Itabaiana. 

A presente denúncia circunscreve-se aos crimes cometidos no Município
de  São José do Bonfim, pequeno município de  3.566 habitantes, situado a 17 Km da
cidade de Patos, onde a Construtora Millenium executou uma quadra escolar coberta com
vestiário decorrente da  Tomada de Preços n.  03/2014  (fl.  50/618).  Os recursos se
originaram do Termo de Compromisso nº 7821/2014, firmado entre a Prefeitura de
São José do Bonfim e o FNDE, cuja obra foi cadastrada no SIMEC sob o nº 1008483, com
recursos previstos de R$ 509.002,52.

No curso da investigação, a obra em São José do Bonfim foi vistoriada pela
Controladoria  Geral  da  União,  que  elaborou  o  substancioso  relatório  de  fl.  11/49.  A
fiscalização teve como objetivo analisar a regularidade do processo de contratação da
empresa responsável pela execução da obra7, assim como verificar se os serviços foram
realizados  de  acordo  com  o  projeto  e  pagos  em  conformidade  com  o  efetivamente
executado. 

Os trabalhos de campo da CGU foram realizados no período de 30 de julho
a 03 de agosto de 2018 e os exames foram realizados em estrita observância às normas
de fiscalização aplicáveis ao Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras,
técnicas de inspeção física e registros fotográficos, análise documental e realização de
entrevistas.  A  partir  desta  fiscalização,  foi  desvendado  o  mecanismo  de  desvio  de
recursos públicos empregado por Dineudes Possidônio e os engenheiros envolvidos na
execução da obra.

7 No relatório de fl. 11/49, a CGU indicou que a Tomada de Preços n. 03/2014 apresentava indícios de
fraude, tais como o fato de o procedimento não ter sido numerado pela CPL; erros de grafia no nome de
agentes públicos; ausência de comprovante de retirada do edital da  Millenium; ausência de recurso
administrativo por parte dos demais licitantes;  participação de empresas já investigadas em outras
operações; documentação de habilitação de um dos licitantes com selos cartorários na mesma data da
realização da sessão de abertura dos envelopes; e documento apócrifo apresentado pela  Millenium.
Todavia, após oitiva de todos os licitantes e membros da CPL, o MPF não se convenceu da robustez das
provas quanto ao crime do art. 90 da Lei n. 8.666/93.
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2.1. Do Desvio de Recursos Públicos2.1. Do Desvio de Recursos Públicos

Por meio de análise das transferências de recursos efetuadas pelo FNDE
para a execução do Termo de Compromisso nº 7821/2014 (SIMEC nº 1008483), bem
como por meio de análise dos extratos da conta-corrente específica mantida no Banco do
Brasil para este investimento (Ag. nº 151-1, c/c nº 58386-3), constatou-se que  foram
liberados R$ 305.401,51 para a construção da quadra escolar coberta com vestiário em
São José do Bonfim, valor correspondente a  60% do total previsto para o repasse de
recursos federais (R$ 509.002,52) (fl. 34). 

A partir desses documentos, verificou-se  pagamentos para esta obra no
montante de R$ 307.857,57 (pagamento líquido das medições + impostos recolhidos)
(fl.  34).  Ao final,  a  CGU apontou um  desvio de R$ 213.660,06 (fl.  49),  referente  às
situações elencadas a seguir.

A tabela a seguir apresenta resumo da execução financeira:
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O quadro de fl. 25 apresenta a data e valores dos pagamentos públicos:

Medi
ção

Empen
ho

Data
Empenho

Valor
Empenho

(R$)

Data
pagamento

Valor
líquido

pago (R$)

Nota
Fiscal
(NF)

Data NF

1ª 5762 18/12/2014 102.232,47 18/12/2014 100.187,82 004 18/12/2014

2ª
246 25/01/2016 50.900,00 25/01/2016 50.900,00

523 25/01/2016
247 25/01/2016 293,06 25/01/2016 293,06

3ª 2530 02/05/2016 20.339,79 02/05/2016 20.339,79 034 02/05/2016
4ª 5506 29/12/2016 15.270,08 29/12/2016 15.270,08 064 29/12/2016
5ª 5194 01/11/2017 117.070,58 03/11/2017 114.729,17 118 01/11/2017

Total (R$) 306.105,98 301.719,92

Com o cumprimento dos  mandados de  busca e  apreensão (processo n.
0805804-30.2018.4.05.8205),  os processos  de empenho,  liquidação e pagamento dos
valores  públicos  repassados  à  Millenium foram  apreendidos  (fl.  961/1062).  Desses
documentos se extrai a responsabilidade técnica pelos desvios adiante narrados:

Boletim de Medição Engenheiro da Millenium Engenheiro da Prefeitura

1º BM (fl. 1028/1034) Não assinou

(OBS. No CREA-PB, o responsável
pela obra era Geraldo da Costa
Palmeira, desde 22/01/2015, fl.

1049)

Ivaldo Antônio Pereira Lopes
(ART de fl. 1040, contrato

administrativo de fl. 1050/1052 e
documento de fl. 1053)

2º BM (fl. 1016/1019) Não assinou

(OBS. No CREA-PB, o responsável
pela obra era Geraldo da Costa
Palmeira, desde 22/01/2015, fl.

1049)

Não assinou

(OBS. No CREA-PB, o responsável pela
fiscalização era Ivaldo Antônio Pereira

Lopes, desde 14/05/2015, fl. 1040,
contrato administrativo de fl.

1050/1052 e documento de fl. 1053)

3º BM (fl. 1005/1008) Geraldo da Costa Palmeira
(ART de fl. 1049)

Não assinou

(OBS. No CREA-PB, o responsável pela
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fiscalização era Ivaldo Antônio Pereira
Lopes, desde 14/05/2015, fl. 1040,

contrato administrativo de fl.
1050/1052 e documento de fl. 1053)

4º BM (fl. 997/1000) Não assinou

(OBS. No CREA-PB, o responsável
pela obra era Geraldo da Costa
Palmeira, desde 22/01/2015, fl.

1049)

José Girson Gomes dos Santos
(ART de fl. 1044/1045)

5º BM (fl. 987/990) Não assinou

(OBS. No CREA-PB, o responsável
pela obra era Denis Ricardo

Guedes Filho, desde
21/08/2017, fl. 1046/1047)

José Girson Gomes dos Santos 
(ART de fl. 1044/1045)

Sobre os dados acima apresentados, percebe-se que a Prefeitura de São
José do Bonfim empregou, ao menos formalmente, os engenheiros José Girson Gomes
dos Santos e Ivaldo Antônio Pereira Lopes, os quais, ouvidos na sede desta PRM Patos
(fl.  915  e  922),  informaram  desconhecer  a  existência  das  flagrantes  ilegalidades
apontadas pela CGU no relatório de fl. 11/49, bem como afirmam não terem elaborado
os Boletins de Medição que possibilitaram os saques dos valores superfaturados.

Por sua vez, o engenheiro da  Millenium,  Geraldo da Costa Palmeira (fl.
919 e 1069/1070) afirma que nunca foi efetivamente o engenheiro da empresa, tendo
assinado  os  documentos  para  abertura  da  empresa  como  um  favor  a  Dineudes
Possidônio, uma vez que ambos são membros da Maçonaria e do Encontro de Casais
com  Cristo  da  Igreja  Católica.  Afirma,  todavia,  que  nunca  recebeu  pagamento  da
empresa, nem assinou proposta ou boletim de medição para a Millenium. Em arremate,
afirma que qualquer assinatura sua que conste de documentos da Millenium são falsos.

Por  sua  vez,  o  engenheiro  Denis  Ricardo  Guedes  Filho8,  mesmo  não
assinando o 5º Boletim de Medição, afirmou que trabalhou para a empresa Millenium na

8 Denunciado no processo n. 0800020-38.2019.4.05.8205 (“Esquema EMN”), no âmbito desta “Operação 
Recidiva”, por integrar organização criminosa em torno da empresa EMN.
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obra de São José do Bonfim e que também não tinha conhecimento sobre as ilegalidades
apontadas pela CGU (fl. 944).

2.1.1. Superestimativa de Área de Cobertura

Diante da omissão do município de São José do Bonfim em apresentar a
documentação completa do que foi solicitado e com o objetivo de analisar a planilha de
custos  do  contrato  administrativo  decorrente  da  TP  n.  03/2014, a  CGU  efetuou  o
levantamento das informações disponíveis no site do FNDE referente aos projetos que
compõem  a  estrutura  da  cobertura  em  aço,  constatando  uma  superestimativa  nos
quantitativos do orçamento básico (e consequentemente nos quantitativos da proposta
de preços), referentes a itens da cobertura da quadra (fl. 35).

De acordo com os projetos disponibilizados no sítio do FNDE, constatou-se
que a área total da cobertura da quadra corresponde a 1.096,29 m² (28,85m do arco
superior x 38,00m de comprimento), evidenciando uma superestimativa de 17,71 m²
nos  quantitativos  desses  itens  relacionados  à  cobertura,  com  reflexo  financeiro  no
montante de R$ 2.467,07 sobre o valor contratado, conforme discriminado na planilha
de fl. 35.

Os  valores  descritos  nos  itens  6.1  e  6.2,  somando  R$  2.271,49,  foram
efetivamente pagos pelo Município de São José do Bonfim à Construtora Millenium por
meio do Boletim de Medição nº 05, datado de 03 de novembro de 2017. Os itens 10.4 e
10.5 ainda não haviam sido pagos até a data de início dos trabalhos de fiscalização da
CGU. Nesse BM, conforme quadro apresentado acima, os engenheiros responsáveis pela
obra eram  Denis Filho e  José Girson,  responsáveis,  com  Dineudes Possidônio,  pelo
desvio de recursos públicos.

2.1.2. Pagamento Ilegal na Execução de Cobertura da Quadra Escolar

Da  análise  do  orçamento  e  da  proposta  de  preços  para  a  execução  da
quadra  escolar  coberta  em  São  José  do  Bonfim,  observou-se  que  os  serviços
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materialmente  mais  relevantes  se  referem  à execução  da  cobertura  da quadra
(item 6.1 – Estrutura de aço em arco vão de 30m, no valor de R$ 102.643,96, e item 6.2 –
Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm, no valor de R$ 40.242,58). Esses dois
itens somam R$ 142.886,52 e representam 28,36% do valor total das obras, contratadas
junto à Construtora Millenium. 

A planilha orçamentária utilizada na licitação prevê a execução do serviço
da cobertura com um vão de 30m, em que pese o projeto da quadra definir que o vão
será inferior a 25m (o vão livre horizontal da cobertura é de cerca de 21m no projeto),
demonstrando a incompatibilidade entre o orçamento e os projetos (fl. 36).

Ainda em relação à cobertura, apesar de o projeto disponível no sítio do
FNDE conter um quadro resumo do aço que será aplicado na estrutura, não constam
informações sobre o peso total dessa estrutura,  tampouco há informações quanto ao
peso linear de cada uma das peças que a compõem. Contudo, essa informação pode ser
obtida no próprio sítio do FNDE junto ao memorial descritivo deste modelo padrão de
quadra (2014), onde consta que a estrutura da cobertura desta quadra tem o peso total
de 12.255 kg (fl. 36).

Por  meio  de  análise  dos  projetos,  referentes  às  peças  que  compõem  a
cobertura,  considerando  o  peso  linear  constante  em  publicações  de  fabricantes  e
fornecedores  para  cada um dos elementos,  a  CGU verificou que  o  peso  total  do aço
orçado  pelo  FNDE  para  a  estrutura  (12.255  kg)  está  compatível  com  os  projetos,
salientando-se que as telhas metálicas foram especificadas como do tipo galvanizada e
com 0,5mm de espessura. 

Todavia, constatou-se que a Construtora Millenium executou a cobertura da
quadra completamente em desobediência aos projetos disponibilizados pelo FNDE, ou
seja,  foram empregadas peças metálicas com comprimentos e espessuras divergentes
das especificadas nos projetos para os perfis e para as telhas metálicas. 

Após  o  levantamento  in  loco das  dimensões  dos  perfis  e  das  telhas
utilizados na estrutura da quadra de São José do Bonfim, a CGU,  utilizando os pesos
lineares dos perfis constantes em publicações de fabricantes e fornecedores, verificou
que o total de aço utilizado na cobertura foi de apenas 7.723,26 kg. Portanto, a taxa de
aço da estrutura construída foi de 63% em relação ao projeto original. Quanto à
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telha metálica da cobertura,  verificou-se que foram empregadas telhas de zinco,  sem
pintura, com 0,4mm de espessura, o que  corresponde a 80% da espessura prevista
em projeto e em material diferente do especificado (fl. 36).

Os itens referentes à cobertura, no valor de R$ 142.886,52, foram atestados
pelo  engenheiro  fiscal  José  Girson,  tendo  sido  parcialmente  pagos  por  meio  de
transferência  eletrônica  à  Construtora  Millenium,  conforme  dados  de  pagamento
disponibilizados pelo município, relacionados a seguir:

Nota de
Empenho

Nota Fiscal
(NFS-e)

Valor da
NFS-e (R$)

Valor Pago
(R$)

Data do
Pagamento

Conta creditada

05194 118 117.070,58
2.341,41 01/11/2017 ISSQN / Prefeitura (retenção)

114.729,17 03/11/2017 Construtora MILLENIUM

Nesta data, o engenheiro da empresa Millenium era Denis Filho, conforme
quadro  apresentado  inicialmente,  o  qual  embora  não  assine  o  Boletim  de  Medição,
afirmou que trabalhou para a empresa Millenium na obra de São José do Bonfim (fl. 944).

Portanto,  considerando  que  os  serviços  da  estrutura  metálica  foram
atestados irregularmente pelo engenheiro responsável pela fiscalização das obras,  José
Girson,  e que o contrato de obras com a  Construtora Millenium encontra-se expirado,
resta caracterizado o prejuízo ao erário na totalidade paga por estes serviços, executados
sem obedecer às especificações do projeto.

Por oportuno, faz-se necessário registrar que as obras estavam paralisadas
no momento da inspeção física e que a Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB
não apresentou documentos comprobatórios de que o contrato de execução dos serviços
tenha  sido  prorrogado  ou  rescindido.  Além  disso,  também  não  foram  apresentadas
evidências da aplicação de sanções contratuais à empresa contratada para executar as
obras, em especial pelo descumprimento dos prazos contratuais.

Seguem algumas fotos que evidenciam as irregularidades encontradas na
execução da estrutura metálica da cobertura da quadra:
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Foto: Vista interna da cobertura da quadra. São 
José do Bonfim/PB. 01 de agosto de 2018.

Foto: Treliça principal de sustentação da 
cobertura executada com 66cm de altura. O 
projeto especifica essa treliça com 80cm. São 
José do Bonfim/PB. 01 de agosto de 2018.

Foto: Perfil da treliça com 127mm de largura. O 
projeto especifica esse perfil com 150mm de 
largura (Perfil 2). São José do Bonfim/PB. 01 de 
agosto de 2018.

Foto: Contraventamento executado com cabo de 
4,4mm de espessura. O projeto especifica a 
utilização de varão de 10mm de espessura (item 
CX2). São José do Bonfim/PB. 01 de agosto de 
2018.
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Foto: Terça executada com 100mm. O projeto 
especifica esse perfil com 150mm de largura 
(Perfis T1 e T2). São José do Bonfim/PB. 01 de 
agosto de 2018.

Foto: Ausência da placa em chapa de 12.5mm de 
espessura para o apoio da estrutura da coberta nos
pilares (Perfil D – CH#12.5X150X1970). São 
José do Bonfim/PB. 01 de agosto de 2018.

2.1.3. Desvio de Recursos por Pagamento por Encargos Sociais não Recolhidos

Ao  apresentar  sua  proposta  de  preços  (fl.  572/577),  a  Construtora
Millenium embutiu em seu preço de R$ 503.912,49 as despesas com encargos sociais e,
ao  firmar  o  contrato  administrativo  (fl.  599/610),  recebeu  recursos  públicos  para
adimplir essas despesas em particular.

De fato, em relação às obrigações assumidas pela  Construtora Millenium
no Contrato nº 40301 (fl. 599/610), firmado em 24 de novembro de 2014, no valor de R$
503.912,49,  destacamos  as  seguintes  alíneas  da  Cláusula  Décima:  “(...)  b  -
Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista,  bem como por todas as despesas e compromissos assumidos,  a
qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto
contratado; (…) d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os
informes e esclarecimentos solicitados (…) g - Manter, durante a vigência do contrato, em
compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado”.

No que pertine aos recursos públicos que a Construtora Millenium recebeu,
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segundo o orçamento que ela própria apresentou (proposta de preços de fl. 572/577),
para obrigações trabalhistas  assumidas no  contrato de obras,  a CGU requisitou que a
Prefeitura  Municipal  de  São  José  do  Bonfim/PB  apresentasse  os  comprovantes
referentes  aos  recolhimentos  dos  encargos  sociais  devidos  pela  referida  empresa, a
exemplo da contribuição para o INSS, bem como para o FGTS do pessoal contratado para
execução das obras. Todavia, tais documentos não foram apresentados pela Prefeitura e
não foi dada qualquer justificativa a respeito (fl. 38/42).

Por essa razão, diante da ausência de informações pela edilidade municipal
e com o propósito de verificar os valores concernentes aos encargos sociais embutidos
nos  preços  dos  serviços,  a  CGU  realizou  um  levantamento  de  custo  dos  itens  mais
representativos da proposta de preços da empresa contratada, equivalentes a 66,30% do
montante total contratado.

Em seguida,  por meio de consulta ao Sistema Nacional de Pesquisas de
Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, da Caixa Econômica Federal (referência
junho/2014),  foram encontradas  composições  unitárias  de  serviços  equivalentes  aos
itens contratados pela Prefeitura de São José do Bonfim. Na consulta ao SINAPI, buscou-
se  detalhar,  para  cada  item,  os  valores  correspondentes  aos  preços  da mão-de-obra,
conforme mostrado nas tabelas a seguir:

Tabela: Amostra de itens representativos do Contrato nº 40301/2014-CPL (São José do Bonfim/PB)

Item Descrição Unid.  Quant.
 Valor
Unit.
(R$)

 Valor 
Total
(R$)

3.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp - 12mm útil 5x m2 260,60 47,51
 12.381,1

1 

3.2.2 Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive lançamento m3 34,30 929,19
 31.871,2

2 
4.1.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp - 12mm útil 5x m2 185,50 47,51  8.813,11 

4.1.2 Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive lançamento m3 18,00 929,19
 16.725,4

2 
4.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp - 12mm útil 5x m2 110,00 47,51  5.226,10 
4.2.2 Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive lançamento m3 7,50 929,19  6.968,93 

5.1
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0.09m, com 
argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

m2 331,00 25,35  8.390,85 

5.2
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com 
argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

m2 183,00 50,18  9.182,94 

5.5
Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva 
assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)

m2 148,10 44,39  6.574,16 
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Item Descrição Unid.  Quant.
 Valor
Unit.
(R$)

 Valor 
Total
(R$)

6.1 Estrutura de aço em arco vão de 30 m m2 1.114,00 92,14
102.643,9

6 

6.2 Telha metálica em chapa galvanizada e-0,5mm m2 1.114,00 36,12
 40.237,6

8 

8.3
Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência 
para tinta epóxi esp-5mm p/ parede

m2 551,00 17,26  9.510,26 

8.4
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20x20cm, 
incl. Rejunte, conforme projeto

m2 328,00 28,36  9.302,08 

9.2 Piso em concr. arm. com tela e juntas de dilatação (esp - 10 cm) m2 633,20 44,47
 28.158,4

0 
10.4 Esmalte sintético em estr. de aço carbono 50 micra com revólver m2 1.114,00 5,31  5.915,34 

10.5
Pintura c/ primer epóxi em estrut. de aço carbono 25 micra com 
revólver

m2 1.114,00 5,79  6.450,06 

10.6 Pintura de acab. com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica m2 847,20 8,83  7.480,78 
10.7 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi m² 480,00 8,42  4.041,60 

16.1
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 DWG, malha 
2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"

m2 147,00 96,78
 14.226,6

6 

Valor da amostra analisada (R$)
334.100,6

4

Valor do Contrato (R$)
503.912,4

9
% Analisado 66,30%
Fontes: Proposta de preços do Contrato nº 40301/2014-CPL. Consultas ao SINAPI (Base Nacional/Paraíba. Mês de 
referência: Junho/2014).

Tabela: Percentual de mão-de-obra nas composições do SINAPI para os itens pesquisados

Item Descrição do serviço
Código
SINAPI

Custo de
Mão-de-
obra (R$)

(A)

Custo Total
da

Composição
(R$) (B)

Perc. de Mão-de-
Obra s/ o total da
composição (R$)

(A) / (B)

3.2.1
Forma plana chapa compensada plastificada, 
esp - 12mm útil 5x

84219 9,65 23,99 40,23%

3.2.2
Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, 
inclusive lançamento

74138/3 32,35 374,53 8,64%

4.1.1
Forma plana chapa compensada plastificada, 
esp - 12mm útil 5x

84219 9,65 23,99 40,23%

4.1.2
Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, 
inclusive lançamento

74138/3 32,35 374,53 8,64%

4.2.1
Forma plana chapa compensada plastificada, 
esp - 12mm útil 5x

84219 9,65 23,99 40,23%

4.2.2
Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, 
inclusive lançamento

74138/3 32,35 374,53 8,64%

5.1
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, 
e=0.09m, com argamassa (traço 1:2:8 - 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

73987/1 23,76 37,88 62,72%
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Item Descrição do serviço
Código
SINAPI

Custo de
Mão-de-
obra (R$)

(A)

Custo Total
da

Composição
(R$) (B)

Perc. de Mão-de-
Obra s/ o total da
composição (R$)

(A) / (B)

5.2
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 
0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

73935/2 20,52 45,28 45,32%

5.5
Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) 
anti-chuva assentados com argamassa (cimento 
e areia traço 1:3)

73937/3 16,42 83,71 19,62%

6.1 Estrutura de aço em arco vão de 30 m 72114 22,1 87,81 25,17%
6.2 Telha metálica em chapa galvanizada e-0,5mm 75381/1 4,86 31,61 15,37%

8.3
Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de 
alta resistência para tinta epóxi esp-5mm p/ 
parede

5995 10,12 10,77 93,96%

8.4
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - 
cerâmica 20x20cm, incl. Rejunte, conforme 
projeto

73912/1 5,54 23,29 23,79%

9.2
Piso em concreto armado com tela e juntas de 
dilatação (esp - 10 cm)

72182 13,84 41,12 33,66%

10.4
Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 
50 micra com revólver

74145/1 3,15 12,68 24,84%

10.5
Pintura c/ primer epóxi em estrutura de aço 
carbono 25 micra com revólver

73865/001 1,18 6,91 17,08%

10.6
Pintura de acabamento com aplicação de 02 
demãos de tinta acrílica

70995/1 10,37 13,69 75,75%

10.7 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi 73872/1 9,24 19,43 47,56%

16.1
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 
12 DWG, malha 2", revestido em pvc, fixada 
com tubos de ferro galvanizado 2"

74244/1 15,15 107,75 14,06%

Fontes: Consultas ao SINAPI (Base Nacional/Paraíba. Mês de referência: Junho/2014).

Considerando que as composições do SINAPI utilizadas no levantamento
adotam o percentual de 116,37% para os encargos  sociais (junho/2014), isso significa
que, no custo relativo à parcela da mão-de-obra, 53,78% referem-se aos encargos sociais
devidos, conforme cálculo a seguir:

% Encargos =               encargos                x 100  =      116,37      x 100 = 53,78%
          (mão-de-obra + encargos)                  100 +116,37

A título  exemplificativo,  na  composição  do SINAPI  84219  (forma  plana
chapa compensada plastificada) que totaliza R$ 23,99 (Ref. junho/2014), cuja mão-de-
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obra representa R$ 9,65 (valor do serviço + encargos), R$ 4,46 referem-se à mão-de-
obra propriamente dita e R$ 5,19 representam os encargos sociais de (53,78% x 9,65).
Assim, o valor de R$ 9,65 é a soma de R$ 4,46 (mão-de-obra) e R$ 5,19 (encargos).

Para a obtenção do percentual que corresponde aos encargos sociais sobre
o valor bruto dos itens da amostra analisada, multiplicou-se o percentual dos encargos
sociais (53,78%) pela proporção representativa da mão-de-obra em cada composição do
SINAPI (% mão-de-obra), conforme cálculo demonstrado na tabela a seguir:

Tabela: Percentual dos encargos sociais sobre a mão-de-obra nas composições do SINAPI

Item Descrição do serviço
Código
SINAPI

% Mão-de-Obra
sobre o total da
composição (A)

% de Encargos
Sociais s/ valor
total do item 
(A x 53,78%)

3.2.1 Forma plana chapa compensada plastif., esp - 12mm útil 5x 84219 40,23% 21,63%
3.2.2 Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive lançam. 74138/3 8,64% 4,65%
4.1.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp - 12mm útil 5x 84219 40,23% 21,63%
4.1.2 Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive lançamento 74138/3 8,64% 4,65%
4.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp - 12mm útil 5x 84219 40,23% 21,63%
4.2.2 Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive lançamento 74138/3 8,64% 4,65%

5.1
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0.09m, com 
argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

73987/1 62,72% 33,73%

5.2
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com 
argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

73935/2 45,32% 24,37%

5.5
Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva 
assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)

73937/3 19,62% 10,55%

6.1 Estrutura de aço em arco vão de 30 m 72114 25,17% 13,54%
6.2 Telha metálica em chapa galvanizada e-0,5mm 75381/1 15,37% 8,27%

8.3
Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência 
para tinta epóxi esp-5mm p/ parede

5995 93,96% 50,53%

8.4
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20x20cm, 
incl. Rejunte, conforme projeto

73912/1 23,79% 12,79%

9.2 Piso em concr. arm. com tela e juntas de dilatação (esp - 10 cm) 72182 33,66% 18,10%
10.4 Esmalte sintético em estrut. de aço carbono 50 micra com revólver 74145/1 24,84% 13,36%

10.5
Pintura c/ primer epóxi em estrut. de aço carbono 25 micra c/ 
revólver

73865/1 17,08% 9,18%

10.6 Pintura de acab. com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica 70995/1 75,75% 40,74%
10.7 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi 73872/1 47,56% 25,58%

16.1
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 DWG, malha 2",
revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"

74244/1 14,06% 7,56%

Fontes: Planilha de custos do Contrato nº 40301/2014-CPL. Consultas ao SINAPI (Base Nacional/Paraíba. Mês de 
referência: Junho/2014).
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Finalmente,  o  valor  dos  encargos  foi  calculado  multiplicando-se  o
percentual de encargos sobre o item pelo valor bruto dos itens da proposta de preços,
conforme apresentado na tabela a seguir:

Tabela: Valor dos encargos sociais da amostra analisada (Contrato nº 40301/2014-CPL)

Item Discriminação
Valor Total do

item (R$)
% dos Encargos

Sociais 
Valor dos

Encargos (R$)

3.2.1
Forma plana chapa compensada plastificada, esp 
- 12mm útil 5x

12.381,11 21,63% 2.678,03

3.2.2
Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive 
lançamento

31.871,22 4,65% 1.482,01

4.1.1
Forma plana chapa compensada plastificada, esp 
- 12mm útil 5x

8.813,11 21,63% 1.906,28

4.1.2
Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive 
lançamento

16.725,42 4,65% 777,73

4.2.1
Forma plana chapa compensada plastificada, esp 
- 12mm útil 5x

5.226,10 21,63% 1.130,41

4.2.2
Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive 
lançamento

6.968,93 4,65% 324,06

5.1
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, 
e=0.09m, com argamassa (traço 1:2:8 - 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

8.390,85 33,73% 2.830,23

5.2
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 
0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

9.182,94 24,37% 2.237,88

5.5
Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) 
anti-chuva assentados com argamassa (cimento e 
areia traço 1:3)

6.574,16 10,55% 693,57

6.1 Estrutura de aço em arco vão de 30 m 102.643,96 13,54% 13.897,99
6.2 Telha metálica em chapa galvanizada e-0,5mm 40.237,68 8,27% 3.327,66

8.3
Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de 
alta resistência para tinta epóxi esp-5mm p/ 
parede

8.733,71 50,53% 4.805,53

8.4
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - 
cerâmica 20x20cm, incl. Rejunte, conforme 
projeto

7.977,58 12,79% 1.189,74

9.2
Piso em concreto armado com tela e juntas de 
dilatação (esp - 10 cm)

27.519,28 18,10% 5.096,67

10.4
Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 
micra com revólver

15756,25 13,36% 790,29

10.5
Pintura c/ primer epóxi em estrutura de aço 
carbono 25 micra com revólver

9.199,30 9,18% 592,12

10.6
Pintura de acabamento com aplicação de 02 
demãos de tinta acrílica

6.634,59 40,74% 3.047,67

10.7 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi 10.463,69 25,58% 1.033,84
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16.1
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 
DWG, malha 2", revestido em pvc, fixada com 
tubos de ferro galvanizado 2"

15.452,46 7,56% 1.075,54

Total (R$) 48.917,24
Fontes: Cálculos realizados pela Equipe de Fiscalização com base na planilha de custos do Contrato nº 40301/2014-
CPL e Consultas ao SINAPI (Base Nacional/Paraíba. Mês de referência: junho/2014).

Assim, considerando a inexistência de comprovantes do recolhimento dos
encargos sociais pela  Construtora Millenium, referente aos recursos públicos recebidos
para o pagamento dos encargos sociais dos empregados que trabalharam na construção
da Quadra Escolar Coberta, calcula-se um favorecimento à referida empresa na quantia
de R$ 48.917,24, correspondente a 9,7 % do valor do Contrato nº 40301/2014-CPL.

Cabe  destacar  que  o  levantamento  da  CGU  foi  realizado  sobre  uma
amostra de 66,30% dos serviços contratados mais representativos.  Sendo assim,
para o valor global dos serviços, o montante do prejuízo relacionado aos encargos sociais
trabalhistas deve superar o valor apontado nessa constatação.

Essa  constatação  apresentada  pela  CGU  em  seu  relatório  de  fl.  38/42,
amolda-se à constatação de que a Millenium nunca possuiu trabalhadores para executar
essas obras e recebeu recursos públicos para adimplemento de encargos sociais com
base em uma proposta de preços fictícia nesse aspecto (fl. 572/577).

Efetivamente,  os  dados  fiscais  juntados  à  ação  penal  n.  0800019-
53.2019.4.05.8205 e oriundos do pedido de quebra n.  0800087-37.2018.4.05.8205 dão
conta de que  Dineudes Possidônio, na Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS), nos anos calendários de 2013, 2014, 2016 e 2017, informou que não
teve nenhum ganho de capital,  não teve nenhum empregado9,  nem recolheu nenhum
tributo sobre sua atividade10.

O  depoimento prestado à  autoridade  policial,  Edioberto  Vieira  Santana,
vulgo  “Nego”  (fl.  1068),  confirma  que  os  trabalhares  empregados  por  Dineudes
Possidônio em São José do Bonfim não possuíam vínculos formais e, consequentemente,
não geraram o recolhimento de encargos sociais, os quais foram pagos ao denunciado

9 Exceto quatro empregados admitidos no final do ano-calendário de 2017.
10 Exceto parcos recursos ao INSS em 2014 que não atingem R$ 2,5 mil reais.

Av. Dr. Pedro Firmino, n. 55, Centro, Patos, PB, CEP 58700-070
(83) 3422-1753 – WWW.MPF.MP.BR/PB  

25/38

http://www.mpf.mp.br/pb


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PPROCURADORIAROCURADORIA  DADA R REPÚBLICAEPÚBLICA  EMEM P PATOSATOS - PB - PB

por  força  de  proposta  de  preços  fictícia  da  Millenium  e  embolsados  em  desvio  de
recursos públicos (fl. 572/577). 
##/AnaliseControleInterno##

2.1.4. Execução Irregular de Superestrutura da Quadra

Segundo  dados  disponíveis  no  Sistema  Integrado  de  Monitoramento
Execução e Controle do FNDE, a CGU verificou (fl. 42/46) que o órgão concedente, por
meio de empresa de consultoria, realizou inspeções físicas nas obras da quadra escolar
do município de São José do Bonfim/PB, tendo notificado a Prefeitura, no próprio SIMEC,
para que fossem tomadas providências para as seguintes restrições encontradas:

Data do
registro da
ocorrência

Restrição/Inconformidade Encontrada

21/08/2015
Impermeabilização não executada ou executada em desconformidade com a especificação. 
-Vigas baldrames não possuem aplicação de impermeabilizante.

09/08/2017
Faltam dados de pagamentos e medições na aba execução orçamentária e/ou os dados 
apresentam incorreções.

11/11/2017

Implantação executada em desconformidade com o projeto:
- Foi construída em uma das laterais uma parede de muro junto da quadra, não havendo o recuo 
projetado na fachada dos vestiários em relação ao terreno vizinho.
Tipo de risco: 
-Apresentar solução para as ventilações dos vestiários que estão na parede limitada a terreno 
particular, não havendo o recuo projetado.

11/11/2017

Pilares executados em desconformidade com o projeto.
- Há adaptações com peças metálicas não previstas nas ancoragens entre pilares estruturais 
(trapezoidais) e arcos. A chapa metálica especificada não foi visualizada.
Tipo de risco: - Solicitar projeto de fixação da estrutura metálica da cobertura aos pilares, com 
ART que garanta a estabilidade do empreendimento.

11/11/2017
Vigas executadas em desconformidade com o projeto. 
-Viga V12 executada no mesmo alinhamento das vigas V10 e V11, divergindo do projeto onde 
está desalinhada (EST 04).

11/11/2017
Vigas executadas em desconformidade com o projeto. 
- Há vigas rompidas para passagens de tubulações.

11/11/2017

Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação.
- Paredes divisórias das áreas de lavatórios com os sanitários e as áreas de banho projetadas até 
altura de 2.10m e executadas até a altura da laje – ARQ 03/05.
- Os vãos dos painéis de cobogós da fachada posterior dos Sanitários/ Vestiários/ Depósito 
foram executados com altura inferior à de projeto, que prevê 50cm.
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11/11/2017

Cobertura executada em desconformidade com o projeto. 
- Arcos projetados totalmente apoiados nas chapas fixadas nos pilares trapezoidais e executados 
apoiados em um ponto das chapas sobrepostas aos pilares trapezoidais, divergindo do projeto-
EST 01/11.
- Os contraventamentos estão projetados instalados de terça a terça com duas diagonais se 
cruzando e foram aplicados a cada 2 terças com uma diagonal; 
- Projetadas 16 linhas de terças longitudinais (incluindo a terça dupla da cumeeira) e executados
18 linhas de terças. 
- As terças estão projetadas com aplicação de perfil U 200x75x25#2,66 mas foram executados 
com perfis divergentes do projeto.

11/11/2017

Cobertura executada em desconformidade com o projeto. 
- Não foram executadas as mãos francesas do primeiro e do último arco, em uma das terças da 
cumeeira e sobre os pilares trapezoidais -EST 02/11.
- Não foram instalados nas bordas dos arcos (frontal e posterior) os espaçadores de bordas EB 
para finalização da coberta (ver projeto EST 01/11).
- Os Espaçadores Diagonais - ED e ED1 centrais não foram aplicados - EST 01/11.
- Entre os arcos foram projetados 3 espaçadores com varões de ferro 12.5 (E1 a E4) e PEL U 
50x1,56 (E5 e E6) e foram aplicados elementos divergentes e em quantidade inferior (1).

11/11/2017
Instalações da rede pluvial executadas em desconformidade com o projeto. 
- Tubos de 75mm projetados transpassando as vigas acima das lajes para drenagem de águas 
pluviais nas lajes não foram aplicados - ARQ 04.

Em que pese o período de nove meses desde o registro da restrição pelo
concedente (no SIMEC), a CGU (fl. 42/46) constatou que as irregularidades apontadas
ainda  não  haviam  sido  sanadas,  confirmando  que  os  serviços  foram  executados  em
desacordo  com  as  especificações.  Ao  ser  requisitada  formalmente  para  apresentar
esclarecimentos, no período de campo da fiscalização da CGU, a Prefeitura Municipal de
São José do Bonfim/PB não apresentou justificativas.

Algumas  das  situações  observadas  pela  CGU  estão  evidenciadas  nas
fotografias a seguir:
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Foto: Arco executado apoiado em um ponto no pilar trapezoidal, sem utilização da chapa metálica 
especificada no projeto. São José do Bonfim/PB, 01 de agosto de 2018.

Foto: Não execução da mão francesa em uma das 
terças na cumeeira. São José do Bonfim/PB, 01 de 
agosto de 2018.

Foto: Contraventamento aplicado com uma 
diagonal a cada 2 terças. São José do Bonfim/PB, 
01 de agosto de 2018.
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Foto: Vigas rompidas no meio do vão para a passagem de tubulações. São José do Bonfim/PB, 01 de 
agosto de 2018.

Foto: Piso executado com 8 cm, enquanto no 
orçamento foi prevista uma espessura de 10cm. São
José do Bonfim/PB, 01 de agosto de 2018.

Foto: Estrangulamento da seção do pilar P18 acima
da laje (sobre os vestiários). São José do 
Bonfim/PB, 01 de agosto de 2018.

Foto: Concretagem das vigas não respeitando o cobrimento mínimo das ferragens, deixando os ferros 
expostos (laje acima dos vestiários). São José do Bonfim/PB, 01 de agosto de 2018.

Os serviços da superestrutura mostrados nas fotografias, executados em
desacordo  com  as  especificações,  comprometem  a  durabilidade  da  obra  e  a
segurança da estrutura e oferecem risco para os alunos que utilizarão a quadra,
especialmente pela exposição de ferragens às intempéries,  pelo rompimento de vigas
para passagem de tubulações, bem como devido ao estrangulamento da seção de pilares
(P18, por exemplo). A respeito do piso em concreto, executado com a espessura inferior
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à definida no projeto (10cm), sua durabilidade também é reduzida, especialmente em
função do uso contínuo e intenso pelos alunos da escola que será beneficiada com o
empreendimento.

De  acordo com o levantamento  realizado  pela  CGU,  constatou-se  que a
Prefeitura Municipal de São José do Bonfim efetuou pagamentos irregulares por estes
serviços da superestrutura, executados em desacordo com as especificações, que somam
R$ 45.205,17, conforme tabela a seguir:

4 SUPERESTRUTURA  Unid.  Quant.  Unit. (R$) Total (R$) 
4.1 PILARES     

4.1.1
Forma plana chapa compensada 
plastificada, esp.= 12mm util. 5x

m² 185,50 47,51 8.813,11

4.1.2
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, 
inclusive lançamento

m³ 18,00 929,19 16.725,42

4.2 VIGAS     

4.2.1
Forma plana chapa compensada 
plastificada, esp.= 12mm util. 5x

m² 110,00 47,51 5.226,10

4.2.2
Concreto armado fck 25 MPa, usinado, 
inclusive lançamento

m³ 7,50 929,19 6.968,90

4.3 LAJE PREMOLDADA     

4.3.1
Laje premoldada para forro (e=12cm), 
inclusive capeamento (e=4cm) e 
escoramento

m² 88,60 84,33 7.471,64

Total 45.205,17
Fonte: Documentos de liquidação e pagamento do Boletim de Medição nº 01 e do Boletim de Medição 
nº 02. Extratos bancários.

É importante salientar que os serviços da superestrutura não deveriam ter
sido recebidos/aceitos pela fiscalização municipal, nem mesmo parcialmente, devido à
falta de comprovação da sua segurança (inexistência de projetos, falta de ART, etc.), em
função da inobservância aos projetos aprovados,  bem como pelo descumprimento de
normas técnicas, em especial o cobrimento mínimo dos ferros, o rompimento de vigas no
meio  do  vão  para  a  passagem  de  tubulação  e  a  fixação  inadequada  das  treliças  da
cobertura nos pilares trapezoidais.

Diante desses fatos, constatou-se que o engenheiro fiscal do Município à
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época,  conforme  fl.  45  e  quadro  acima  apresentado,  Ivaldo  Lopes  atestou
indevidamente os serviços acima descritos e, em consequência,  os pagamentos foram
realizados irregularmente, causando prejuízo ao erário. Por outro lado, formalmente, o
engenheiro da empresa era Geraldo da Costa Palmeira, o qual,  conforme apresentado
acima,  não  assinou  o  Boletim  de  Medição  nem  emitiu  qualquer  documento  para  a
Millenium.

2.1.5. Cancelamento de Nota Fiscal

Por meio de consulta ao sítio da Prefeitura de Patos/PB, município em que
está  sediada  a  Construtora  Millenium,  foram  realizadas  pesquisas  para  verificar  a
autenticidade das notas fiscais faturadas e apresentadas ao Município de São José do
Bonfim, anexadas nos processos de pagamento do TC nº 7821/2014 (fl. 46/47).

Dentre  as  notas  fiscais  consultadas  no  sítio  da  Prefeitura  de  Patos/PB,
verificou-se  que  a  Nota  Fiscal  de  Serviço  Eletrônica  -  NFS-e  nº  2017/00000000118,
emitida em 1º de novembro de 2017, no valor de R$ 117.070,58, referente ao Boletim de
Medição nº 05,  apesar de ter sido emitida por aquela empresa,  havia sido cancelada
posteriormente, ou seja, a referida nota fiscal não é mais válida.

Foto: Nota fiscal cancelada, referente ao Boletim de Medição nº 05.
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Cabe destacar que o pagamento da referida nota fiscal foi realizado pela
Prefeitura de São José do Bonfim e, desse modo, os recursos destinados à  Construtora
Millenium não possuem suporte contábil/fiscal válido. Cabe mencionar também que a
realização de pagamentos sem suporte fiscal é um facilitador para o desvio de recursos
públicos, sobretudo porque, nesse caso, os recursos não transitam necessariamente pela
contabilidade da empresa.

2.1.6. Antecipação dos Prazos de Faturamento e de Pagamento

A cláusula sexta do Contrato nº 40301/2014, firmado em 24 de novembro
de 2014 entre a Prefeitura de São José do Bonfim e a Construtora Millenium, estabelece
que  os  pagamentos  devem ser  efetuados  pela  Prefeitura  mensalmente,  consoante  as
aferições efetuadas pelo Fiscal do Contrato. Além disso, ainda por exigência da referida
cláusula sexta, os pagamentos devem ser efetuados até “10 dias úteis após o recebimento
da nota fiscal/fatura”, acompanhada de todos os documentos exigidos. 

Dentre os documentos exigidos no Contrato nº 40301, cabe mencionar a
exigência de comprovação, por parte da Contratada, do recolhimento das contribuições
sociais  vencidas  (FGTS  e  Previdência  Social),  correspondentes  ao  mês  da  última
competência, referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra.

Constatou-se,  entretanto,  que  o  pagamento  da  primeira  medição dos
serviços ocorreu antes de decorridos os primeiros trinta dias de vigência do contrato,
em 18 de dezembro de 2014, ou seja, 18 dias úteis após a data da ordem de serviço, a
qual foi emitida em 24 de novembro de 2014 (data da celebração do contrato). Além
disso,  nos  processos  de  pagamento  disponibilizados  pelo  município,  não  há
comprovantes de regularidade referente às contribuições sociais (quitação do FGTS e
previdência social do mês anterior). 

Em relação ao Boletim de Medição nº 01,  verificou-se que foram pagos
59,43%  dos  itens  de  serviços  da  superestrutura,  sendo  que,  segundo  o  cronograma
físico-financeiro  do  Contrato  nº  40301/2014-CPL,  a  superestrutura  seria  executada
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apenas a partir do 4º mês de início das obras, conforme figura a seguir:

Figura: Cronograma físico-financeiro da obra.

Fonte: Processo da Tomada de Preços nº 003/2014.

Cabe destacar que, dentre os serviços da superestrutura pagos no Boletim
de Medição nº 01, consta que os pilares foram 100% concluídos antes da execução das
lajes pré-moldadas dos vestiários. Ocorre que essa não é a prática usual na engenharia
para esse tipo de estrutura de concreto armado, uma vez que, do nível L1 ao nível L2
(acima  das  lajes  dos  vestiários),  os  pilares  seriam concretados,  via  de  regra,  após  a
execução da laje de cobertura dos vestiários. Na imagem a seguir, constam os valores
referentes à superestrutura pagos na primeira medição:

Figura: Boletim de Medição nº 01

Fonte: Processo de pagamento disponibilizado pela Prefeitura.

Portanto, com base nos documentos apresentados pela Prefeitura de São
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José  do  Bonfim,  verificou-se  que  a  Construtora  Millenium foi  beneficiada  com  a
antecipação nos prazos  de faturamento e de pagamentos  contratados,  referentes aos
serviços atestados na primeira medição da quadra escolar coberta, bem como não houve
rigor da Prefeitura  para  que a referida empresa apresentasse  a comprovação da sua
regularidade  perante  o  FGTS  e  a  Previdência  Social.  Além  disso,  considerando  o
cronograma físico-financeiro e a prática usual da engenharia civil, há indícios de que a
concretagem dos pilares não tenha sido concluída na data em que foi emitido o Boletim
de Medição nº 01.

Por todos esses elementos,  pode-se afirmar que o BM 01,  assinado por
Ivaldo Lopes foi ideologicamente falsificado para o saque de recursos públicos a maior,
por serviços não executados, contribuindo para o desvio de recursos públicos.

2.2. Da Análise Bancária dos Recursos Públicos Pagos2.2. Da Análise Bancária dos Recursos Públicos Pagos

A análise  dos pagamentos  efetuados à  Construtora Millenium se  mostra
importante na medida em que revela a movimentação financeira relativa aos recursos
públicos (fl. 740/889).

De fato, com a análise bancária (realizada a partir dos dados obtidos por
decisão judicial no processo n. 0800087-37.2018.4.05.8205), os recurso desviados acima
descritos tem revelado os seus destinatários finais – os quais, no caso, reverteram em
sua grande maioria para o próprio Dineudes Possidônio.

Pagame
nto

Data do
Pagamento

Conta de
Pagamento

Valor do
Pagamento11

Destino dos Recursos

11 Excluídas as retenções automáticas de impostos.
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1º 18/12/14 CC n.
605760, Ag.

151, BB

R$
100.187,82

O  valor  do  presente  pagamento  foi  somado  ao
pagamento  da  mesma  prefeitura  de  São  José  de
Bonfim para pintura da prefeitura e R$ 110.000,00
foi  sacado  integralmente  em  19/12/14.  Após
remessa  de  dados  bancários  do  Banco  do  Brasil,
verificou-se  o  numerário  foi  retirado  do  banco
em espécie.

2º 25/01/16 CC n.
321106, Ag.

67, Banco
do Nordeste

R$ 50.900,00 O  valor  do  presente  pagamento  foi  integralmente
sacado em duas operações de saque com cartão em
caixa  de  R$  33.000,00  e  R$  19.000,00,  ambas
realizadas  em  25/01/16.  Após  remessa  de  dados
bancários do Banco do Nordeste, verificou-se que os
referidos saques ocorreram no final do expediente
bancário e não foram sucedidos de nenhuma outra
operação,  significando  que  os  numerários  foram
retirados do banco em espécie.

3º 25/01/16 CC n.
321106, Ag.

67, Banco
do Nordeste

R$ 293,06 Pelo pequeno valor, incorporou-se à movimentação
financeira da conta.

4º 02/05/16
Obs. O

empenho
está datado

do dia 05
(fl. 210),

mas o
pagamento
ocorreu dia

02.

CC n.
321106, Ag.

67, Banco
do Nordeste

R$ 20.339,79 Os recursos tiveram os seguintes destinos:
a)  transferência  de  R$  1.961,00  para  Antônio
Batista de Arruda ME (CNPJ n. 14005907000158),
em 23/09/16.  Essa  pessoa  é  proprietária  de  uma
loja  de  material  de  construção  em  Teixeira,  que
afirmou  que  vendeu  material  de  construção  a
Dineudes Possidônio;
b) Transferência de  R$ 17.060,00 para  Bethoven
Nóbrega  de  Assis ,  em 02/05/16. Essa pessoa 
é engenheiro eletricista que trabalhou para a 
empresa Millenium;

5º 29/12/16 CC n.
321106, Ag.

67, Banco
do Nordeste

R$ 15.270,08 O recurso público foi sacado com cartão em caixa no
valor de R$ 15.000,00 em 29/12/16. Após remessa
de dados do Banco do Nordeste, verificou-se que o
saque  não  foi  sucedido  por  outra  operação,
significando  que  o  numerário  foi  retirado  do
banco em espécie.

6º 03/11/17 CC n.
321106, Ag.

67, Banco
do Nordeste

R$
114.729,17

Os recursos tiveram os seguintes destinos:
a)  saque  com  cartão  em  caixa  no  valor  de  R$
39.000,00 em 03/11/17.  Após  remessa  de  dados
bancários do Banco do Nordeste, verificou-se que o
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saque  não  foi  sucedido  por  outra  operação,
significando  que  o  numerário  foi  retirado  do
banco em espécie.
b)  transferência  via  internet  de  R$  2.500,00  para
Erivan Possidônio de Melo , em  03/11/17.  
Erivan  Possidônio  é  irmão  de Dineudes 
Possidônio e trabalhava para ele em uma obra em 
Serra Talhada, PE;
c)  transferência  via  internet  de  R$  1.000,00  para
Enilson de S. Formiga , em 03/11/17. Essa 
pessoa não foi localizada;
d)  transferência  via  internet  no  valor  de  R$
10.000,00  para  Martinho  R.  Soares,  em  
10/11/17.  Essa  pessoa  é fornecedora  de  ma-
terial  de  construção  em  Serra Talhada, PE;
e) transferência via internet no valor de R$ 1.500,00
para  Denis  Ricardo  Guedes  Filho,  em  10/
11/17.  Essa  pessoa  é  o engenheiro da empresa 
Millenium desde 2017;
f) transferência via internet no valor de R$ 4.000,00
para  Iracy Jeane N. Primo, em  10/11/17.  Essa  
pessoa  é  irmã  de  Dineudes Possidônio e reside 
em João Pessoa, PB;
g)  transferência  via  internet  no  valor  de  R$
10.520,00 para  Francisco Cícero da Silva ,  em  
13/11/17.  Essa  pessoa  é trabalhadora de 
calçamento em Serra Talhada, PE;
OBS.: um valor de R$ 54.000,00 foi sacado dois dias
antes do pagamento, em 01/11/17. Na mesma data
em que diversos pagamentos foram realizados.

Como se disse, os dados bancários de fl.  740/889 revelam que os valores
desviados o  foram em benefício  do próprio  Dineudes Possidônio,  seus  familiares  e
fornecedores, revertendo em favor da atividade empresarial por ele desenvolvida.
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3. Da Imputação Penal3. Da Imputação Penal

Ante todo o exposto, Dineudes Possidônio, Denis Ricardo Guedes Filho,
José  Girson  Gomes  dos  Santos  e  Ivaldo  Antônio  Pereira  Lopes,  em  concurso
material,  praticaram o fato típico previsto no  art. 312 do Código Penal – Peculato,
ocasião em que os funcionários públicos José Girson (medições 4 e 5) e Ivaldo Lopes
(medições 1, 2 e 3) desviaram em proveito de terceiro (Dineudes Possidônio), com o
auxílio de Denis Filho (medição 5), recursos do Termo de Compromisso nº 7821/2014
no valor total de R$ 213.660,06.

4. Do Pedido4. Do Pedido

Por tais razões, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL o recebimento
da presente peça inaugural e seu processamento, nos termos da lei processual penal, até
o julgamento final condenatório, no qual pugna por:

a)  a  aplicação  da  pena  privativa  de  liberdade,  em  montante  a  ser
proposto em alegações finais, individualizadamente para cada um dos réus;

b) a aplicação da perda de cargo, emprego, função pública ou mandato
eletivo dos réus como efeito da condenação - art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal
12;

c) a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração,  considerando  os  prejuízos  sofridos  pelo  ente  público  no  valor  total  de  R$
213.660,06(art.  387,  inciso IV,  CPP),  solidariamente entre os réus,  como forma de se
viabilizar o efeito da condenação previsto no art. 91, inciso I, do Código Penal;

12 Art. 92. São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a)
quando  aplicada  pena  privativa  de  liberdade  por  tempo  igual  ou  superior  a  um  ano,  nos  crimes
praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública
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d) o recebimento de mídias físicas contendo os depoimentos gravados em
vídeo  de  todas  as  pessoas  ouvidas  no  Inquérito  Civil  que  deu  origem  à  presente
denúncia;

e) intimar  as  seguintes  pessoas,  para  serem  ouvidas  em  juízo  como
testemunhas da acusação:

e1) 

e2) 

Patos, 25 de fevereiro de 2018.

(assinado eletronicamente)
TIAGO MISAEL DE J. MARTINSTIAGO MISAEL DE J. MARTINS

Procurador da RepúblicaProcurador da República
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