
EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DA PARAÍBA. 

 

GAECO – SIGILOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENÚNCIANTE ANÔNIMO, vem a honrada e 

digna presença de Vossa Excelência apresentar NOTÍTIA CRIMINIS, 

em face de: 

 

1- ODAÍSA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA 

NÓBREGA – Prefeita Constitucional do Município 

de São Domingos– PB, podendo ser encontrada 

na sede da Prefeitura de São Domingos, 

 

2- FRANCÍSCO NÓBREGA ALMEIDA – 

ESPOSO DA PREFEITA – ATUAL SECRETÁRIO 

DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

DOMINGOS- PB, podendo ser encontrado na 

sede da Prefeitura de São Domingos; e  

 

3- EMPRESA - AF AMARO & FELINTO E 

CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita com CNPJ de nº 

29.107.599/0001-49, com sede na Rua Domingos 

de Medeiros, s/n, Centro, CEP 58.840-000, 

telefone: (83) 9869-1610, na pessoa de seu 

representante legal, 

 

o que se faz nos termos adiante citados: 
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Cuida-se de NOTÍTIA CRIMINIS evidenciando 

atos praticados pela Senhora ODAÍSA DE CASSIA QUEIROGA DA 

SILVA NÓBREGA, Prefeita Constitucional do Município de São 

Domingos– PB, FRANCÍSCO NÓBREGA ALMEIDA – esposo da 

prefeita – atual secretário de finanças do Município de São Domingos- 

PB e a EMPRESA - AF AMARO & FELINTO E CONSULTORIA LTDA, 

devidamente qualificados na exordial. 

 

Na presente NOTÍTIA CRIMINIS, imputa-lhe a 

conduta descrita no art. 1, I, II e III do Decreto Lei 201/67 e art. 90 da Lei 

8.666/93, por estar usando máquinas e servidores do município, ou 

remunerando os trabalhadores da obra com empenhos emitidos pela 

prefeitura para realizar obra licitada a empresa privada (supostamente 

fantasma), que está atuando na obra da construção de prédio da 

prefeitura com recursos próprios do município orçado em R$ 413.852,35 

(quatrocentos e treze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e 

cinco centavos), o que teria causado prejuízo aos cofres públicos. 

 

Pois bem. 

 

Na data de 13 de maio de 2020, a Sra. ODAÍSA 

DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA NÓBREGA anunciou o início de 

uma importante obra de construção do centro administrativo do 

Município de São Domingos- PB, com recursos próprios do 

município orçado em R$ 413.852,35 (quatrocentos e treze mil, 

oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos). 

 

Obra que será realizada nas vésperas da 

campanha eleitoral de 2020 e às pressas tendo como prazo para 

execução de apenas 90 dias; 

 

Alguns fatos curiosos estão acontecendo na 

execução da obra. A empresa ganhadora da licitação AF AMARO & 

FELINTO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 29.107.599/0001-49, 

localizado a rua Domingos de Medeiros, S/n, centro, Pombal-PB, CEP: 

58840-000, não está presente na obra e os trabalhadores que estão 

executando a obra são todos empregados contratados ou recebem 

alguma verba pela prefeitura, conforme se pode observar pelos 
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documentos anexos, (folha de pagamento e empenhos constantes no 

sagres-PB). 

 

A maioria do material que chega ao local da obra 

está sendo transportado por máquinas da prefeitura e carros locados 

pelo município de São Domingos- PB. 

 

Outro fato estranho é que o secretário de 

articulação política da prefeitura JUAN DOUGLAS NOBREGA DE 

SOUZA, que também é dono de uma outra empresa de construção, a 

empresa SD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LDTA, juntamente com o 

seu irmão SILVINO NOBREGA DE SOUZA é que vem acompanhando a 

obra e realizando o pagamento dos trabalhadores. 

 

Há informações ainda que a empresa que ganhou 

a licitação não tem estrutura para tocar obra desse porte e tem se 

tornado conhecida como empresa que entra em licitações apenas com 

vendas de notas fiscais, as famosas empresas fantásmas. 

 

Há indícios que a EMPRESA - AF AMARO & 

FELINTO E CONSULTORIA LTDA seria uma empresa fictícia, servindo 

ao único propósito de fornecimento de notas fiscais "frias" pela 

participação irregular na presente licitação, fornecendo documentos para 

promover a lavagem de R$ 413.852,35 (quatrocentos e treze mil, 

oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos). 

 

Ressoa ainda suspeitas, ainda, e há a 

necessidade de investigar se que tal empresa não teria registrado 

empregados durante os seus anos de funcionamento, não adquiriram 

insumos compatíveis com a obra pela qual é responsável nem declarara 

lucros perante a Receita Federal do Brasil, informando, inclusive, que 

estariam inativas em alguns exercícios. 

 

Como é cediço, empresas fantasmas são 

constituídas para participarem de licitações fraudadas, atribuindo-lhes a 

execução de obras públicas, para esconderem os reais beneficiários dos 

recursos públicos – pessoas ligadas à administração municipal, 

portanto, impedidas de licitar regularmente. 
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Nesse tipo de situação, o núcleo criminoso age 

nos municípios da seguinte forma: contrata os serviços de uma terceira 

pessoa que, através de suas empresas "fantasmas", participa da 

licitação e fornece toda a documentação legal para dar esteio à despesa 

pública, sendo o dono da empresa fantasma remunerado por esse 

serviço em valor variável entre 02 a 04% do valor da nota fiscal. 

 

A Operação Andaime deflagrada no Sertão 

Paraibano com repercussão nacional evidenciou esse modus operandi. 

 

Há fortes suspeitas da existência de uma 

organização criminosa no Município de São Domingos que age da 

seguinte forma: havia a utilização de empresa fantasma, cujos 

executores das obras vencidas por tal empresa é a própria prefeita, seu 

esposo e atual secretário de finanças do município de São Domingos- 

PB. 

 

A obra é então executado com as máquinas, 

veículos e mão de obra tudo custeada diretamente pelo Município de 

São Domingos de Pombal- PB, e os valores objetos do contrato são 

possivelmente desviados em benefício dos verdadeiros executores da 

obra. 

 

Para se ter uma melhor visualização do fato em 

tela, cite-se alguns dos trabalhadores que estão trabalhando na obra em 

tela e sua respectiva relação com o Poder Público Municipal: 

 

1- PEDREIRO: JOSE DEODATO DA SILVA – PRESTA SERVIÇO HÁ 

ANOS A PREFEITURA. SEGUE UM DOS EMPRENHOS EM ANEXO, 

OS DEMAIS É POSSÍVEL O PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CONSULTAR NO SAGRES PB. 
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Fotos do JOSE DEODATO DA SILVA trabalhando na obra em tela. 

 

Esses são os empenhos que o Sr. JOSE 

DEODATO DA SILVA recebeu da Prefeitura de São Domingos somente 

entre o período de janeiro de 2020 a abril de 2020: 
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Empenho JOSE DEODATO DA SILVA 15-01-2020 
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Empenho JOSE DEODATO DA SILVA 29-01-2020 
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Empenho JOSE DEODATO DA SILVA 27-02-2020 
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Empenho JOSE DEODATO DA SILVA 26-03-2020 

 

 

Em 2019, o Sr. JOSE DEODATO DA SILVA 

recebeu R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) divididos em 07 

empenhos, conforme documento anexo. 

 

Percebe-se, pois, que o Sr. JOSE DEODATO DA 

SILVA é conhecido na cidade como empregado do município de São 

Domingos- PB, tendo empenhos em seu nome quase que todos os 

meses (alguns meses até por duas vezes) por uma prestação de 

serviços. 
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2- AJUDANTE DE PEDREIRO: GENILDO FERREIRA GUEDES – 

PRESTA SERVIÇO HÁ ANOS A PREFEITURA, SEGUE UM DOS 

EMPRENHOS EM ANEXO, OS DEMAIS É POSSÍVEL O PROPRIO 

MINITÉRIO PÚBLICO CONSSULTAR NO SAGRES PB. 
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Fotos do GENILDO FERREIRA GUEDES trabalhando na obra em tela. 

 

Esses são os empenhos que o Sr. GENILDO 

FERREIRA GUEDES recebeu da Prefeitura de São Domingos somente 

entre o período de janeiro de 2020 a abril de 2020: 
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Empenho GENILDO FERREIRA GUEDES 15-01-2020 
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Empenho GENILDO FERREIRA GUEDES 12-02-2020 
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Empenho GENILDO FERREIRA GUEDES 07-04-2020 
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Empenho GENILDO FERREIRA GUEDES 23-04-2020 

 

Em 2019, o Sr. GENILDO FERREIRA GUEDES 

recebeu R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) divididos em 09 

empenhos, conforme documento anexo. 

 

Percebe-se, pois, que o Sr. GENILDO FERREIRA 

GUEDES é conhecido na cidade como empregado do município de São 

Domingos- PB, tendo empenhos em seu nome quase que todos os 

meses (alguns meses até por duas vezes) por uma prestação de 

serviços. 

 

 

3- AJUDANTE DE PREDEIRO: FANCISCO FELIX FERREIRA– 

PRESTA SERVIÇO HÁ ANOS A PREFEITURA COMO GUARDA  

MUNICIPAL, SEGUE CÓPIA DA FOLHA DO PAGAMENTO DA 

PREFEITURA EM ANEXO ONDE CONSTA O NOME DO SERVIDOR.  
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Essa é a folha de pagamento no qual consta que 

o Sr. FANCISCO FELIX FERREIRA é servidor do município, atuando 

como guarda municipal: 
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Em anexo segue farta documentação, com fotos 

da obra e dos trabalhadores citados, consulta do sagres onde consta o 

nome dos mesmos, bem como documentos referentes a obra objeto da 

presente denúncia. 

 

Os referidos prestadores de serviços e servidores 

municipais estão trabalhando na obra sem qualquer fardamento, nem 

tampouco qualquer identificação que são funcionários da empresa 

vencedora da licitação. 

 

Todos esses elementos levam a ilação de que se 

trata de uma farsa elaborada pela gestão, sendo que a obra está sendo 

executado, de fato, pela prefeita e seu esposo, secretário de finanças, 

com auxílio de pessoas da própria gestão. 

 

DO DIREITO 

 

Os atos em tese criminosos definidos na presente 

peça, enquadrando suas condutas, respectivamente, nos tipos penais 

previstos nos Na presente NOTÍTIA CRIMINIS, imputa-lhe a conduta 
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descrita no art. 1, I, II e III do Decreto Lei 201/67 e art. 90 da Lei 

8.666/93: 

 
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, 

sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente 

do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em 

proveito próprio ou alheio; 

Il - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de 

bens, rendas ou serviços públicos; 

Ill - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas 

públicas; 

 

 

Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 

procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para 

outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 

licitação:  

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  

 

No caso do art. 1º, deve a conduta imputada ser 

praticada com dolo. Por outro lado, o dolo reclamado é genérico, não 

sendo exigida a comprovação de intenção específica de violar princípios 

administrativos. 

 

Veja precedentes do Superior Tribunal de Justiça:  

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA, FRAUDE E 

FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DE PROCEDIMENTOS 

LICITATÓRIOS DIVERSOS. MOVIMENTAÇÃO DE 

DINHEIRO PÚBLICO EM CONTA-CORRENTE 

PARTICULAR. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE 

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO DE BENS 

PÚBLICOS PARA FINS PARTICULARES. MUNICÍPIO 

DE JARDINÓPOLIS-SP. VIOLAÇÃO DO ART. 47 DO 

CPC E DO ART. 19 DA LEI N. 7.347/1985 NÃO 

CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 

PRETENSÃO RECURSAL RELACIONADA AOS 

ARTIGOS 330 DO CPC E 10, 11 E 12 DA LEI N. 

8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-

PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 

(...) 
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5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

pacífico no sentido de que, para o enquadramento de 

condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, é despicienda a 

caracterização do dano ao erário ou do enriquecimento 

ilícito. Precedente: EREsp 654.721/MT, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 01/09/2010. 

(...) 

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

parte, não provido. (REsp 1243334/SP, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 03/05/2011, DJe 10/05/2011). 

 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

IMPROBIDADE. DANO AO ERÁRIO. REEXAME DOS 

ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 

282/STF. ART. 12 DA LIA. SANÇÕES. 

DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 

DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 

(...) 

8. A tese recursal acerca do elemento subjetivo não 

encontra guarida na jurisprudência do STJ, consolidada 

no sentido de que o art. 10 da Lei 8.429/1992 admite a 

modalidade culposa e o seu art. 11 dispensa a 

comprovação de intenção específica de violar princípios 

administrativos, sendo suficiente o dolo genérico. 

(...) 

14. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 

1378210/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 

25/04/2011). 

 

A jurisprudência possui orientação firmada. Nesse sentido: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA EXTRA PETITA - 

INOCORRÊNCIA - ATOS DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA PRATICADOS PELO PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL - CONFISSÃO - FATOS 

SOBEJAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR1. 

Demonstrado o ato de improbidade que acarretou o 

enriquecimento ilícito, impõem-se a aplicação das 

sanções insculpidas no art. 12 , inc. I , da Lei n. 8.429 /92, 

visto que, por ser questão de ordem pública, prescindem 
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do expresso requerimento do autor, inocorrendo, portanto, 

a nulidade da sentença por ser extra petita.2. Restando 

sobejamente comprovados os atos de improbidade 

administrativa, torna-se imperiosa a procedência da 

ação civil pública e a condenação do responsável ao 

ressarcimento dos prejuízos causados ao erário 

municipal. Encontrado em: Segunda Câmara de Direito 

Público Apelante: Airton Oliveira. Apelado: Município de 

Araranguá. (Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC 

- Apelação Cível: AC 38914 SC 2003.003891-4. 

Julgamento 6 de Abril de 2004). 

 

As penalidades previstas para atos de crime de 

responsabilidade são aquelas previstas no §1º do art. 1º do Decreto Lei 

201/67, que diz: 

 

§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, 

punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de 

dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, 

de três meses a três anos. 

 

Dessa forma, por entender que resta configurado 

crime de responsabilidade, pugna que seja instaurado o devido 

procedimento investigativo, com a consequente conversão da presente 

NOTÍTIA CRIMINIS em inquérito penal preparatório para propositura de 

ação penal pública, em face da Senhora ODAÍSA DE CASSIA 

QUEIROGA DA SILVA NÓBREGA, Prefeita Constitucional do Município 

de São Domingos– PB, FRANCÍSCO NÓBREGA ALMEIDA – esposo 

da prefeita – atual secretário de finanças do Município de São 

Domingos- PB e a EMPRESA - AF AMARO & FELINTO E 

CONSULTORIA LTDA, devidamente qualificados na exordial, para 

apuração mais detalhada dos fatos. 

 

A título de sugestão, requer que seja a presente 

ação tramitada em segredo de justiça a fim de garantir a correta coleta 

de provas. 

 

Outra sugestão seria o envio de ofício ao 

Município para fornecimento do procedimento licitatório completo e o 

contrato firmado entre as partes para verificação das supostas 

ilegalidades citadas acima. 
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A oitiva das pessoas apontadas acima e uma 

inspeção in loco de surpresa são essenciais para constatação do fato 

ora noticiado. 

 

Pede providência. 

 

 

 

 

Denunciante Anônimo 

Noticiante 

 


