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A POLÍCIA FEDERAL, por intermédio, do Delegado de Polícia Federal 

subscritor, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, através do GRUPO DE ATUAÇÃO 

ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO), por intermédio dos 

Promotores de Justiça que este subscrevem, e com base no disposto nos arts. 

1º, § 4º, da Lei Complementar nº 105/01 art. 2º, § 1º, da Lei 12.830/2013; arts. 

13, IV,  241,  282, § 2º e 311, todos do Código de Processo Penal, e art. 144, § 

1º, da Constituição Federal, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

representar por medidas de: 

PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO E SEQUESTRO DE BENS 



 

Tendo em vista as razões a seguir articuladas: 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

Os relatórios de análise investigativa que instruem esta representação, 

ora em anexo, revelam fatos atuais e de extrema gravidade relacionados à 

contratação de empresas para coleta de lixo do município de Cabedelo/PB, a 

demandar o deferimento de medidas cautelares para contenção das atividades 

da organização criminosa alvo de investigações e de ações penais já em curso. 

Com efeito, as irregularidades que orbitam em torno dos contratos de 

coleta de lixo do citado município revelam novos e importantes aspectos 

relacionados às atividades financeiras da organização criminosa objeto de 

investigação. 

A presente representação, portanto, tendo por objeto as contratações 

relacionadas à coleta do lixo de Cabedelo/PB, presta-se a abordar, 

juntamente com a representação pelo afastamento dos sigilos bancário e fiscal 

que a acompanha, a vertente financeira da organização criminosa.       

A rigor, esta representação criminal deriva da decisão lançada pelo 

Eminente Ministro Félix Fischer, Relator da operação Xeque-Mate junto ao 

Superior Tribunal de Justiça, em que, nos autos do Pedido Cautelar nº 5 – DF 

(2018/0294041-7), determina, atendendo a manifestação do Ministério Público 

Federal, que a representação ali formulada pela Autoridade Policial, em razão 

da perda do objeto determinada pela cisão da competência, seja refeita, em 

pedido distinto, a este Nobre Juízo de Primeira Instância, senão vejamos: 



 

  

Registre-se, por oportuno, que as investigações cujas conclusões 

encontram-se condensadas nesta Representação permitem vincular as 

negociações relacionadas aos contratos de coleta de lixo da Prefeitura de 

Cabedelo/PB, por exemplo, à compra do mandato do ex-prefeito Luceninha 

(que permitiu a assunção do prefeito afastado Leto Viana, atualmente sob prisão 

preventiva, e que tem como figura nucelar o empresário Roberto Santiago), e 

ao impedimento da construção do Shopping Pátio Intermares, conforme se 

extrai do Relatório Parcial de Análise de Mídia Apreendida 04, ora em anexo. 

Imperioso ressaltar, ainda, que a maior parte dos relatórios investigativos 

que instruem esta representação derivam da análise do telefone celular do 

empresário Roberto Santiago (item 01 da equipe 33 – Auto de Apreensão nº 



094/2018). Referido smartphone, após a extração de seu conteúdo pela perícia 

da Polícia Federal, gerou um relatório de dados de mais de 39 mil páginas, 

circunstância que implica na necessidade de elaboração de relatórios parciais 

de análise pelos investigadores da Polícia Federal. Todo o conteúdo do referido 

aparelho encontra-se digitalmente inserido na mídia eletrônica que acompanha 

esta Representação, de modo a possibilitar a ampla defesa dos investigados. 

 

II. ANÁLISE DAS CONVERSAS REFERENTES AOS RELATÓRIOS 

PARCIAIS 02 E 03 

 

A sequência de imagens abaixo revela diálogos entre o empresário 

Roberto Santiago e a pessoa de Maykel Alexandre Alves da Filgueira, 

identificado como “Bnb Maykel Ii”, o que indica sua vinculação com o Banco do 

Nordeste, instituição financeira responsável pelas operações bancárias de 

financiamento das obras de reforma e construção de shopping centers de 

propriedade do empresário1. 

Nas conversas entre Maykel e Roberto é possível constatar que aquele, 

em duas oportunidades, fornece contas bancárias de terceiros ao empresário 

para possíveis transferência financeiras.  

 

                                                           
1 Ressalte-se que eventuais irregularidades na obtenção de empréstimos junto ao Banco do Nordeste pelo 

empresário Roberto Santiago não fazem parte do objeto desta representação. 



 
Fig. 01. Maykel fornece conta de terceiro para Roberto Santiago 

 

 
Fig. 02. Maykel fornece conta de terceiro para Roberto Santiago 

 



As conversas prosseguem, e Maykel faz reiteradas cobranças a Roberto 

Santiago, que, por sua vez dá a entender que cobraria de outra pessoa, 

conforme revela o seguinte excerto: “ficou de ver como fazia, (vou cobrar) tem 

que ser pessoalmente”.   

Em março de 2017, Maykel começa a cobrar Roberto Santiago a 

resolução de “um assunto”, um “negócio”, que inicialmente parece estritamente 

confidencial. As tratativas se estendem por mais de seis meses, conforme 

imagens abaixo: 

 

Fig. 03. Maykel cobra de Roberto Santiago “alguma novidade daquele assunto” 

 



 

Fig. 04. Maykel cobra de Roberto Santiago “alguma novidade daquele assunto” 

 

 

Fig. 05. Maykel cobra de Roberto Santiago “alguma novidade daquele assunto” e pergunta se sua vaga 

em show que aconteceria na Domus Hall, estabelecimento situado dentro do Manaíra Shopping, está 

reservada. 



 

 
Fig. 06. Maykel cobra reunião com Roberto Santiago. 

 

 
Fig. 07. Maykel encaminha notícia sobre redução da taxa SELIC e ambos comemoram, dizendo que a 
redução dos juros “mais REFIS e mais liberação da fiançca” “completa tudo” e que “o bolso de Robertinho 
agradece”. 

 



 
Fig. 08. Continuidade da conversa anterior 

  

 
Fig. 09. Maykel e Roerto comemoram redução da CDI. 

 



 

Fig. 10. Maykel volta a cobrar “alguma novidade daquele negócio”. 

 

 

Fig. 11. Maykel pede reunião com Roberto 



 

 

Fig. 12. Maykel volta a perguntar se Roberto tem “alguma novidade’, e diz que “está com medo dele se 

antecipar e renovar”, ao que Roberto diz que “ele não fará isso, tenho certeza”. 

 

 

Fig. 13. Maykel volta a perguntar se Roberto tem “alguma novidade’, e diz estar preocupados pois já 

estão em meados de setembro. 

 



 

Fig. 14. Maykel pergunta a Roberto se pode receber “seu amigo”, que estará em João Pessoa naquela 

próxima terça-feira, ao que Roberto responde para combinar com ele a hora e avisar. 

 

 
Fig. 15. Maykel avisa a Roberto que seu amigo passará no dia seguinte às 10h. 

 

 Observem-se, a propósito, o teor dos áudios enviados por Maykel a 

Roberto, nos dias 24.07.2017 e 26.09.2017: 



 

Áudio de MAYKEL – 21:40:37: “Meu querido, eu sei que você é muito 

ocupado aí, mas quando você tiver um tempinho, veja com nosso outro amigo 

lá aqueles dados, que ficou de ser providenciado. Valeu meu amigo. Obrigado. 

Boa Noite”. 

Áudio de Maykel – 16:01:24 – “Meu querido, boa tarde. Meu amigo me ligou 

dizendo que esteve com você e marcou uma reunião para mais tarde com tido 

mundo. Pelo andar da carruagem, as coisas caminham para que não se 

concretizem, não é? As coisas. Conforme a gente planejou. É, eu queria ver 

com você e até foi um pedido dele, se...” 

Áudio de Maykel – 16:02:48 – “Se ao final da conversa for esse resultado 

mesmo, se havia outra alternativa, sei lá, alguma outra coisa que pudesse ser 

colocado como uma compensação por não ter tido o que era o objetivo, não é? 

Então assim, de acordo com o andar da conversa, no final, lógico que a gente 

vai ouvir ele, mas se puder colocar isso na mesa, de repente poderia ser uma 

solução que ficasse pelo menos equalizada para todo mundo. Não ero objetivo, 

mas pelo menos não saiu do zero. Aí você ver ai de acordo com o andar da 

conversa, eu sei que a relação está meio estremecida, mas dentro do possível, 

eu acho que era possível até que ele proponha isso também. Então vamos 

aguardar e ver no que vai dar. Beleza meu irmão”.  

 

A finalidade da intermediação do “negócio” entre os “amigos” de Roberto 

e Maykel, ao que indicam as mensagens de whatsapp encontradas no celular 

de Roberto Santiago, diz respeito ao contrato do lixo da Prefeitura de 

Cabedelo/PB, conforme revelam mensagens de setembro de 2016, em que 

Roberto conversa com Maykel no número antigo por este utilizado, qual seja, 

83-88023085 (a partir da análise das conversas mantidas com este número, 

observa-se que as negociações sobre o assunto tiveram início em setembro de 

2016): 

 



 
Fig. 16. Maykel encaminha para Roberto imagem de pesquisa eleitoral que mostra Leto Viana à frente 
da disputa para a Prefeitura de Cabedelo/PB e em seguida pergunta se Roberto tem “alguma posição 
do nosso amigo lá”. 

 

 
Fig. 17. Ampliação da Imagem objeto da conversa mostrada na figura anterior. 

 



 
Fig. 18. Maykel deixa claro que a reunião pretendida seria entre Leto Viana e um amigo seu. 

 

 
Fig. 19. Maykel pergunta explicitamente se no contrato do lixo Leto já teria compromisso com alguém. 



 

 
Fig. 20. Maykel tenta, mais uma vez, agendar a reunião entre Leto e seu amigo através de Roberto, e 
em seguida conversam sobre nomeações no Banco do Nordeste. 

 

 Dessa forma, Maykel, funcionário do BNB, estaria interessado em se 

encontrar com Leto Viana, por intermédio de Roberto Santiago, e pergunta se 

o então prefeito já teria compromisso com alguém no contrato do lixo. 

 O contrato de lixo da Prefeitura de Cabedelo/PB, pelo que se depreende 

das conversas a seguir, ficaria a cargo de Mário Sérgio (amigo de Maykel 

referido nas conversas anteriores; na agenda de Roberto, Mário é descrito como 

“Maykel (bnb) Amigo Mario Sergio”), proprietário da empresa M Construções e 

Serviços Ltda. - ME. Conforme revelam os chats abaixo reproduzidos, Mário 

cobra insistentemente de Roberto Santiago uma posição do prefeito afastado 

Leto Viana quanto ao acordo. As conversas se estendem até o final de março 

de 2018 (o telefone celular de Roberto foi apreendido em 03 abril de 2018, data 

da deflagração da Operação Xeque-Mate):  

 



 
Fig. 21. Mario se identifica para Roberto como “Mario” “Lixo”, e em seguida combinam de se encontrar. 

 

 
Fig. 22. Mario, que diz estar passando por Bayeux, e Roberto combinam de se encontrar.  



 

 
Fig. 23. Mario e Roberto combinam de se encontrar no escritório deste. 

 

A propósito das relações de Mário Sérgio com a Prefeitura de Bayeux/PB 

(na conversa da figura 29, Mário diz a Roberto que está passando por 

Bayeux/PB), observe-se o seguinte trecho do Relatório de Análise 03: 

 

Consultando os bancos de dados, constatamos que MARIO SERGIO é sócio 

nas seguintes empresas: 

 

 

A M CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – ME (02.823.335/0001-35), por 

exemplo,  possui os seguintes empenhos municipais com a prefeitura de Bayeux/PB. 



 
 

Em pesquisa livre na internet, podemos observar que a empresa M 

CONTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – ME foi alvo de procedimento no MPPB, 

relacionado a irregularidades no contrato de coleta de lixo do município de 

Bayeux/PB. 

 
http://blogdoandersonsoares.com.br/2018/06/05/lixo-em-bayeux-mppb-determina-que-berg-luiz-antonio-e-expedito-

devolvam-r-11-milhoes-aos-cofres-publicos/ 

 

 

Prosseguindo na análise das conversas entre Roberto e Mario Sergio, 

os chats abaixo revelam o evidente interesse deste no contrato de lixo de 

Cabedelo/PB e a tentativa de Roberto Santiago intermediar sua contratação 

junto a Leto: 

http://blogdoandersonsoares.com.br/2018/06/05/lixo-em-bayeux-mppb-determina-que-berg-luiz-antonio-e-expedito-devolvam-r-11-milhoes-aos-cofres-publicos/
http://blogdoandersonsoares.com.br/2018/06/05/lixo-em-bayeux-mppb-determina-que-berg-luiz-antonio-e-expedito-devolvam-r-11-milhoes-aos-cofres-publicos/


 
Fig. 24. Mario encaminha para Roberto print de mensagens enviadas a Leto Viana e reclama que o então 
Prefeito de Cabedelo/PB não responde. 

 

 
Fig. 25. Print da conversa encaminhada no chat mostrada na figura anterior. 



 

 
Fig. 26. . Mario encaminha para Roberto print de mensagens enviadas a Leto Viana e reclama que o 
então Prefeito de Cabedelo/PB não responde, dizendo que não tem mais como esperar e pedindo a 
Roberto para que, por favor, resolvam. 

 

 
Fig. 27. Print da conversa encaminhada no chat mostrada na figura anterior. 



 

  

 
Fig. 28. Mario pergunta a Roberto se conseguiu falar com “o homem”. 

 

 
Fig. 29. Roberto responde que não, e Mário diz que arranjou uma saída boa para ele, que “na hora que 
ele mais precisou chegamos”, e que “agora é hora de retribuir”, ao que Roberto responde “vc está 
certíssimo”.  



 

 
Fig. 30. Mario reclama para Roberto que “seu amigo” não o atende mais, e que tem uma 3ª sugestão 

“fácil, lógica e rápida”, ao que Roberto responde: “estou a disposição, conte comigo”. 

 

 
Fig. 31. Mario e Roberto remarcam reunião. 

 



 
Fig. 32. Mario e Roberto combinam reunião. 

 

 
Fig. 33. Mario pergunta se Roberto tem alguma novidade. Roberto diz que não, e Mario pede que ele 
não deixe de resolver a solução amanhã, pois tem uns negócios pendentes e precisa se programar. 



 

 
Fig. 34. Arquivo tipo “Print” da conversa anterior 

 

 

 
Fig. 35. No dia seguinte, Mario pergunta como foi a reunião, e Roberto diz que “foi boa, vai pagar, ficou 
de me dizer como, amanhã eu cobro”. 

 



 
Fig. 36. Mario cobra Roberto para resolver a situação e pede urgência 

 

 
Fig. 37. Mario pede a Roberto ajuda para resolver a situação, e Roberto diz estar ajudando. 



 

 
Fig. 38. Mario diz a Roberto que chegou na hora em que Leto mais precisava, e que agora ele “vem com 
essa indiferença”. 

 

Cumpre ainda trazer a lume conversa entre Mário Sério e Roberto 

Santiago datada de 14.12.2017, em que Mário, contrariado, revela possíveis 

acordos espúrios engendrado nos bastidores da Prefeitura de Cabedelo/PB, 

dizendo que “os caras da Light estão vindo para a licitação aqui de Parnamirim 

(onde faço a mais de 6 anos). Esses caras estão de brincadeira e se eles vierem 

para a licitação daqui de Parnamirim, vou querer o compromisso do lixo de 

Cabedelo de volta. Vou cobrar de vcs. Vamos resolver essa questão da light e 

após resolver as pendências” (sic). 

Diante da gravidade da mensagem de Mário Sérgio, acima transcrita, 

Roberto Santiago escreve: “Eu acho que vc mandou essa mensagem para a 

pessoa errada”, sugerindo, ao que tudo indica, que a revolta de Mário Sérgio 

seja endereçada a outra pessoa, possivelmente Leto Viana.  



 

 
Fig. 39. Mário, contrariado, revela possíveis acordos espúrios engendrado nos bastidores da Prefeitura 
de Cabedelo/PB 

   

A empresa Light Engenharia e Comércio Ltda., CNPJ 24.222.762/0001-

09, é a atual contratada para execução, dentre outros, dos serviços de coleta de 

lixo do município de Cabedelo/PB. 

Assim, Mario Sergio estaria explicitando a Roberto Santiago sua 

indignação com o fato de a empresa Light, que já é parte no contrato de lixo de 

Cabedelo, desejar também o contrato da Prefeitura de Parnamirim/RN, 

informando ao empresário que se tal ocorresse, ele reivindicaria de volta o 

contrato do lixo do município de Cabedelo/PB2. 

Tais circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, injunções no 

sentido da prévia escolha da empresa beneficiária do contrato de lixo do 

município, servindo o procedimento licitatório correspondente como mero 

                                                           
2 A empresa M Construções, de Mário Sérgio, é beneficiária do Contrato nº 005/2017, junto à Prefeitura 
de Parnamirim/RN, cujo objeto é a coleta do lixo municipal. 



simulacro formal de concorrência para dar aparência de legalidade à contratação 

previamente definida. 

Ademais, conforme ressaltado pelo vereador afastado Junior Datele em 

seu acordo de colaboração premiada3, o contrato de lixo renderia uma propina 

mensal de R$ 100.000,00 no âmbito da Prefeitura de Cabedelo/PB. 

Importante registrar, a propósito, que no celular de Kelnner Maux Dias 

(Relatório de Análise de Mídia da Equipe 35), apontado nas investigações como 

operador financeiro do prefeito afastado Leto Viana, foram encontradas duas 

imagens que revelam o que seria o repasse periódico de R$ 100.000,00 da 

empesa Light para conta corrente de Kelnner, não se podendo descartar, diante 

desse contexto, a evidente possibilidade de que seja Kelnner o responsável por 

operar a propina do contrato de lixo em benefício de Leto Viana ou de terceiros: 

 
Fig. 40. Light transfere, em 28.12.2017, R$ 100.000,00 para a conta corrente de Kelnner Maux 
Dias no Itaú Personalite. 

 

                                                           
3 Processo nº 000635-60.2018.815.0000, Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 



 
Fig. 41. Light transfere, em 28.03.2018, R$ 100.000,00 para a conta corrente de Kelnner Maux 
Dias no Itaú Personalite 

 

Registre-se, ainda, que no celular de Roberto Santiago (Relatório de 

Análise de Mídia da Equipe 33) foi encontrada conversa em que Leto Viana 

incumbe Kelnner de se encontrar com emissário de Roberto chamado Valdecir: 

 

 

 
 
 
Fig. 42. Leto e Roberto promovem encontro entre seus emissários, Kelnner e Valdecir, 
respectivamente. 

 



Ainda que o contrato do lixo, até data da deflagração da Operação Xeque-

Mate, não tenha sido repassado às empresas de Mário Sérgio, tal circunstância 

não mitiga a influência e a ingerência de Roberto Santiago, responsável por 

repassar o dinheiro para compra do mandato de Leto Viana, na Prefeitura de 

Cabedelo/PB4. A propósito, o jornalista Fabiano Gomes da Silva, que chegou a 

ser preso preventivamente no âmbito desta investigação, em depoimento 

prestado ao GAECO/MP/PB no dia 27.04.2018, asseverou que Roberto 

Santiago teria lhe oferecido o contrato de lixo da Prefeitura de Cabedelo/PB, 

numa demonstração de que o empresário seria a pessoa que, de fato, 

comandaria esse lucrativo setor da administração municipal, e utilizaria de sua 

influência junto a Leto Viana para fazer negociatas em que promete a 

interessados o contrato de lixo do município. 

Importante registrar, ainda, que mensagens encontradas no celular de 

Roberto Santiago revelam que ele e o também empresário Lavanério de 

Queiroz Duarte Junior tratam-se, reciprocamente, pela alcunha de “sócio”, 

conforme imagens abaixo5: 

 
Fig. 43. Lavanério trata Roberto Santiago por “sócio”. 

 

                                                           
4 Conforme revela o áudio das 16:02:48 do dia 26.09.2017, acima transcrito, Maykel chega a pedir a 
Roberto uma “compensação” caso o “objetivo” não seja alcançado. 
5 Relatório de Polícia Judiciária nº 408/2018. 



 
Fig. 44. Lavanério e Roberto tratam-se, reciprocamente, por “sócio”. 

 

 Ora, consultando-se os quadros societários de todas as empresas de que 

fazem parte Roberto e Lavanério, não se encontram relações societárias 

formais entre ambos, circunstância que faz suscitar a possibilidade de existência 

de uma sociedade oculta, informal, entre os empresários6. 

A suspeita se revela de especial gravidade quando se constata que 

Lavanério, através das empresas ECOTEC Engenharia Ambiental, Rumos 

Engenharia Ambiental e Foxx URE-JP Ambiental S/A, é beneficiário 

contumaz de verbas públicas oriundas de contratos firmados com a Prefeitura 

de Cabedelo/PB, tendo recebido, entre os anos de 2014 e 2018 (gestão Leto 

Viana), o montante de R$ 7.281.713,937.  

Como se não bastasse, a Rumos Construções Ambientais Ltda., em 

que Lavanério também figura como sócio, aparece como vencedora de licitação 

(Concorrência nº 02/2003) da Prefeitura de Cabedelo/PB cujo objeto é a 

“concessão com exclusividade dos serviços públicos de implantação e operação, 

com ônus, da conclusão do aterro sanitário municipal”, no montante de R$ 

103.020.000,00 (cento e três milhões e vinte mil reais), conforme imagem abaixo: 

                                                           
6 Roberto Santiago e Lavanério Queiroz são concunhados, casados, respectivamente, com as irmãs 
Valdívia Farias Rodrigues Nóbrega e Valdete Farias Rodrigues Duarte. 
7 Dados da CGU referentes ao período de janeiro de 2014 a abril de 2018, não compreendendo, portanto, 
pagamentos efetuados às empresas FOXX e ECOTEC posteriores à deflagração da Operação Xeque-Mate. 



 
Fig. 45. Concorrência 002/2203 

  

A propósito, a Controladoria Geral da União, na Nota Técnica nº 

2613/2018, aponta que, sem aparente explicação plausível, os pagamentos 

oriundos de tal contratação tiveram início no ano de 2014, embora se refiram a 

processo de contratação que remonta a 2003 (Concorrência nº 02/2003).   

No mesmo documento é possível constatar dados que revelam ausência 

de impessoalidade nas contratações das empresas de Lavanério pela Prefeitura 

de Cabedelo/PB, senão vejamos: 

[...] os sistemas corporativos disponíveis na CGU indicam que a irmã dos 

sócios da ECOTEC (SÉRGIO AUGUSTO DUARTE RAMOS e LAVANÉRIO DE 

QUEIROZ DUARTE JÚNIOR), LAVÍNIA DUARTE DE ALMEIDA (CPF 

414.534.764-15) foi nomeada pelo Prefeito WELLINGTON VIANA FRANÇA, em 

03/02/2014, para ocupar o cargo comissionado de Supervisor de Compras na 

Central de Compras da Secretaria de Administração da Prefeitura de Cabedelo, 

ocasião em que foi contratada com remuneração mensal de R$ 5.040,00 no período 

de fevereiro de 2014 a setembro/2015, de R$ 4.886,00 (de outubro/2015 a 

junho/2016), e de R$ 9.500,00 a partir de julho/2016 (dados da RAIS).  

 

A partir de Julho/2017, consta registro no Sistema SAGRES-TCE/PB que 

LAVÍNIA DUARTE DE ALMEIDA passou a ocupar a função de Chefe de Auditoria 

e Controle, vinculada ao Gabinete do Prefeito do Município de Cabedelo, 

recebendo remuneração de R$ 9.500,00 mensais. A seguir, dados do SAGRES-

TCE/PB, referente ao pessoal comissionado da Prefeitura de Cabedelo, no cargo 

de supervisor de compras e de chefe de auditoria e controle: 

 

 



 
Fonte: SAGRES-TCE/PB. 

  

Já a sobrinha dos sócios da ECOTEC e filha de LAVÍNIA DUARTE DE 

ALMEIDA, JULIANA DUARTE DE ALMEIDA (CPF 080.443.054-32), ocupou o 

cargo de Assessor Especial de Administração no período de 02/01/2013 a 

21/11/2013, com salário base de R$ 10.000,00. Entretanto, não sendo possível 

averiguar se referidas contratações eram situações similares aos “cargos-

fantasmas”, denunciados na Operação Xeque-Mate.  

  

Ressalte-se o fato de que a irmã dos sócios da ECOTEC, LAVÍNIA DUARTE 

DE ALMEIDA, por ocupar função na Central de Compras da Prefeitura de 

Cabedelo pode ter facilitado a participação da empresa ECOTEC nos orçamentos 

da pesquisa de mercado, que resultaram nas dispensas de licitação vencidas pela 

empresa LIGHT ENGENHARIA e nas dispensas e licitações que teve por vencedora 

a própria ECOTEC, conforme abordado nos itens 5.5.1 e 6.3.1 desta Nota Técnica. 

 

No diagrama a seguir, faz-se um resumo dos vínculos entre as empresas e 

respectivos sócios:  

 
Figura: Vínculos entre as empresas ECOTEC, FOXX-URE-JP, RUMOS ENGENHARIA e Prefeitura 

de CABEDELO: 

 
Fonte: Sistemas corporativos da CGU. 

 



 

Como se não bastasse, ainda em relação às nebulosas negociatas que 

envolvem a coleta do lixo municipal em Cabedelo/PB, o Relatório de Análise 

02/2018 (anexo a esta representação) informa que no aparelho telefônico de 

Roberto Santiago foram encontradas conversas em que Maykel pede ao 

empresário que transfira R$ 55.000,00 para “Dudu da COMPECC”, ao que 

Roberto responde: “faço a transferência amanhã”: 

 
Fig. 46. Maykel pede a Roberto para transferir dinheiro para Dudu da COMPECC 

 

Em continuidade à troca de mensagens acima, Roberto parece 

efetivamente realizar duas transferências, porém totalizando o montante de R$ 

460.000,00, para Dudu da COMPECC a pedido de Maykel, conforme conversas 

abaixo reproduzidas: 



 

 

 



 

 
 

 



 

 
Fig. 47. Roberto transfere dinheiro para Dudu da COMPECC a pedido de Maykel 

 

Importante registrar, Excelência, conforme apontado na Informação de 

Polícia Judiciária em anexo, que a empresa COMPECC, de propriedade de 

Eduardo Ribeiro Victor, que prestou serviços na obra de construção do 

Mangabeira Shopping, de propriedade de Roberto Santiago, teve seus 

caminhões flagrados, em fevereiro de 2014, recolhendo o lixo do município de 

Cabedelo/PB8, apesar de não figurar, formalmente, como responsável pela 

execução de tal serviço público. A propósito, um dos caminhões utilizados na 

“coleta informal do lixo” está registrado em nome do Supermercado Assis, cujo 

proprietário teria sido, de acordo com o depoimento de Olívio Oliveira à Polícia 

Federal, um dos destinatários do dinheiro repassado por Roberto Santiago a 

Luceninha no episódio da compra do mandato9:  

[...] os veículos da empresa COMPECC, que são utilizados para a 

construção do MANGABEIRA SHOPPING, foram utilizados em um “mutirão” de 

                                                           
8 Relatório de Polícia Judiciária nº 464/2018. 
9 Processo nº 0001087-70.2018.815.0000 – TJ/PB. 



limpeza na cidade de Cabedelo/PB, quando da “crise” do recolhimento do lixo naquela 

municipalidade. Vide imagens extraídas do vídeo: 

 

 
Seta em destaque 1: indica o símbolo da empresa COMPECC – Caminhão passando ao lado 
de uma viatura da guarda municipal de Cabedelo. Seta em destaque 2: adesivo “Verão dez 
lixo zero” da Prefeitura de Cabedelo. 



 
Detalhe aproximado do adesivo – RNTC indica a propriedade conforme imagens abaixo 

 

 

 

 

 

 



 Abaixo tem-se imagens do canteiro de obras quando da construção do 

SHOPPING MANGABEIRA, com destaque para a frota presente no local, segundo a 

reportagem. 

 





 

 

 
Imagem de caminhão da COMPECC recolhendo lixo urbano na cidade de Cabedelo, 
conforme noticiado. Detalhe para o endereço virtual “www.compecclocacoes.com.br”, 

inserido acima do parabrisas. 

 



  

Ademais, a empresa COMPECC e seu proprietário, Eduardo Victor, 

foram apontados pelo Relatório de Inteligência Financeira nº 

35508.2.2239.3533, do COAF, como responsáveis por movimentações 

financeiras atípicas no montante de R$ 54.740.000,00, tendo inclusive 

vinculações com as investigações das Operações Lava Jato e Irerês (esta 

última destinada a apurar possível desvio de recursos públicos em obra no 

Parque Solon de Lucena, em João Pessoa/PB).  

Tem-se, portanto, uma incomum triangulação, em que Maykel, 

funcionário do Banco do Nordeste, pede a Roberto que transfira dinheiro para 

Eduardo, construtor responsável pela edificação de um shopping center do 

empresário. Ademais, a possível vinculação dos caminhões da COMPECC à 

colheita informal do lixo de Cabedelo/PB, reforça os indícios de vinculação 

espúria de Roberto Santiago às irregularidades que rondam os contratos de lixo 

da referida Prefeitura.  

As suspeitas se tornam ainda mais graves quando se observa o seguinte 

excerto da Nota Técnica nº 2613/2018 da CGU, a revelar um possível elo entre 

as empresas COMPECC e as firmas de Lavanério, quais sejam, FOX URE-JP 

e RUMOS AMBIENTAL: 

A empresa FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A é Gerente do Aterro 

Metropolitano de João Pessoa, sendo responsável pelo recebimento e destino final 

dos resíduos sólidos urbanos, decorrentes de contratos firmados entre as prefeituras 

paraibanas e diversas empresas responsáveis pela coleta nos municípios e transporte 

àquele aterro sanitário. Nos relatórios de auditoria de acompanhamento do TCE/PB, 

há informações de que a operação de recebimento e pesagem dos caminhões é feita 

de forma eletrônica pela empresa que administra o aterro, devendo tal fato ser 

averiguado ao se analisar a execução dos serviços de limpeza urbana de Cabedelo, 

executados pela empresa LIGHT ENGENHARIA, no período de 2014 a 2018. 

 

Conforme abordado no item 6.2 desta Nota Técnica, as empresas RUMOS 

AMBIENTAL e FOXX URE-JP AMBIENTAL foram contratadas pela Prefeitura de 

Cabedelo, para receber os resíduos sólidos decorrente dos contratos de coleta e 

transportes, executados desde 2014 pela LIGHT ENGENHARIA. Cabe lembrar que 

a empresa FOXX URE-JP AMBIENTAL é também confundida por RUMOS 

ENGENHARIA AMBIENTAL, apesar de possuírem CNPJ distintos, e identificou-

se, pelos sistemas corporativos, que um dos ex-diretores, JOSÉ LYNDON 

JOHNSON DE FIGUEIREDO, foi servidor da Secretaria de Finanças da Prefeitura 

de João Pessoa-PB, no período de 12/05/1988 a 02/11/2015, no cargo de assistente 

administrativo, e, simultaneamente, foi empregado da empresa RUMOS 



ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (CNPJ 73.034.746/0001-90), no cargo de 

engenheiro civil, no período de 01/11/2006 a 01/08/2014. Desde 01/11/2006, é 

registrado como empregado da empresa FOXX URE-JP AMBIENTAL, ora 

analisada, porém, atuou como diretor da empresa, no período de 22/07/2014 a 

21/07/2015. 

 

É importante citar que o engenheiro JOSÉ LYNDON JOHNSON DE 

FIGUEIREDO foi ouvido pelo Ministério Público Federal nos desdobramentos da 

Operação Irerês, deflagrada pela Polícia Federal em 02/06/2017, cuja investigação 

foi resultado de um relatório emitido por esta CGU-R/PB, que teve como objeto a 

reforma do Parque Solon de Lucena. A seguir, o trecho do Termo de Declaração nº 

20/2016, disponível na internet: 
 

 
Fonte: http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/operacao-da-pf-investiga-dano-de-r-64-

milhoes-nas-obras-da-lagoa.html 

 

 



Ora, dada a evidente relação de proximidade entre Lavanério e Roberto, 

que se tratam reciprocamente como “sócio”, bem como a ingerência deste nas 

questões atinentes à contratação do lixo de Cabedelo/PB, demonstrada nas 

mensagens encontradas em seu aparelho celular, tem-se a inegável 

possibilidade de que as contratações de que são beneficiárias as empresa de 

Lavanério em Cabedelo/PB carecem da necessária impessoalidade que deve 

pautar a atuação da Administração Pública e se revelam ofensivas ao caráter 

competitivo das licitações.   

Parece haver, portanto, Excelência, uma influência inequivocamente 

deletéria do empresário Roberto Santiago sobre contratos de grande monta da 

Prefeitura de Cabedelo, sobretudo aqueles referentes à coleta do lixo municipal, 

que ainda estão em pleno vigor e cujos pagamentos ainda continuam sendo 

realizados10. 

O empresário, responsável pelo pagamento indevido referente à compra 

do mandato do ex-prefeito Luceninha, ato nuclear que possibilitou a gênese da 

administração criminosa de Leto Viana, conforme revelam os canhotos dos 

cheques apreendidos em seu escritório (Itens 06 e 08 do Auto de Apreensão da 

Equipe 34 e Laudo Pericial nº 253/2018), parece valer-se de nichos da Prefeitura 

municipal para fazer negociatas de seu interesse, oferecendo, por exemplo, o 

contrato de lixo da Prefeitura ora a Fabiano Gomes, ora ao empresário Mário 

Sérgio. 

Dessa forma, apesar de a compra do mandato, ao que indicam as 

investigações, ter como desiderato primordial o impedimento da construção do 

Shopping Pátio Intermares11, também teria possibilitado a Roberto Santiago 

assumir a posição de negociador, em benefício próprio, do contrato de lixo do 

município de Cabedelo/PB. 

Os contratos sobre os quais incidem as digitais espúrias das negociações 

de Roberto Santiago ainda se encontram em pleno vigor, e o fato de a empresa 

                                                           
10 O sistema SAGRES acusa pagamentos até dezembro de 2018 para a empresa ECOTEC e até março de 
2019 para a empresa FOXX URE-JP. 
11 A análise do celular de Roberto Santiago (item 01, equipe 33) revelou que o empresário continuamente 
monitora, junto ao Prefeito, o processo administrativo referente ao alvará de construção comercial do 
Shopping Pátio Intermares. 



de Mário Sérgio não haver sido contratada, tampouco de Fabiano Gomes não 

ter, de acordo com seu depoimento, aceitado a oferta do contrato de lixo de 

Cabedelo/PB, não diminuem a importância do empresário sobre a organização 

criminosa ora investigada, sobretudo em se considerando as suspeitíssimas 

relações financeiras que decorrem do contrato de lixo do município, e que, 

conforme se demonstrará adiante, podem ter em Kelnner Maux Dias, operador 

financeiro do prefeito afastado, uma figura de proeminência. 

 

III. A FUNÇÃO DE KELNNER MAUX DIAS ENQUANTO OPERADOR 

FINANCEIRO DE LETO VIANA 

 

A análise do telefone celular de Kelnner Maux Dias (Relatório de Análise 

de Mídia Apreendida da Equipe 35) revela imagens de transferências bancárias 

de Kelner para a conta bancária de Jacqueline e de Felipe Monteiro, esposa 

e filho de Leto Viana, senão vejamos: 

 
Fig. 48. Kelnner (ao que tudo indica) transfere, em 08.09.2017, R$ 130.000,00 para a conta 
de Jacqueline na CEF.  

  



 
Fig. 49. Em 12.01.2018, Kelnner transfere R$ 100.000,00 para a conta de Felipe na CEF. 

  

Embora os pagamentos digam respeito, muito provavelmente, à compra 

de um veículo Land Rover Evoque e de um veículo BMW, respectivamente, por 

parte de Kelnner à família Viana é importante registrar, conforme relatado pelo 

vereador Júnior Datele em seu acordo de colaboração premiada, que “o 

KELNNER, tanto como o LETO, eles tem uma paixão muito grande por carros e eles 

tem muitos carros em comum. Ninguém sabe diferenciar o carro que é de KELNNER e 

que é de LETO”, o que, aliás, restou comprovado durante a deflagração da 

primeira fase da Operação Xeque-Mate, em que veículo da propriedade fática 

de Leto, porém registrado em nome de Kelnner12, foi encontrado e apreendido 

na casa do prefeito afastado. 

Ademais, o arquivo de áudio call_15-12-29_OUT_01583988848485.amr, 

também encontrado no celular de Kelnner, revela uma incomum naturalidade na 

ocultação da propriedade de seus carros, como uma possível forma de simular 

vendas para forjar um patrimônio inferior àquele que, de fato, ostenta: 

 

JOSELITO: Meu patrão forte, que é que manda? 

KELNNER: Doutor, como é que tá JOSELITO? Tudo em paz meu velho? 

                                                           
12 Veículo GOLF GTI 2017 (item 23 do auto de apreensão nº 114/2018). 



JOSELITO: (incompreensível) amigo? 

KELNNER: E a saúde? Como é que tá? 

JOSELITO: Primeira. E a sua tá boa? 

KELNNER: Tá tudo em paz. Meu filho, tu ainda tá com a EVOQUE? 

JOSELITO: Tô, tô com ela.  

KELNNER: Ainda tá né? Tá certo. Eu queria... 

JOSELITO: Quer ver? Foi bem uma multa que chegou aí, num foi? 

KELNNER: Não. Não foi nem isso. Foi uma... uma eu queria liberar 

do meu imposto de renda sabe? 

JOSELITO: Sim.  

KELNNER: Podia liberar. 

JOSELITO: Eu tô... eu tô usando ela. Tu quer que eu transfira? 

Alô. 

KELNNER: JOSELITO? Diz meu filho, tô te escutando. 

JOSELITO: Eu tô usando ela, tu quer que eu transfira, Doutor 

KELNNER? 

KELNNER: Dá certo... Tu acha que dá certo eu botar que... 

JOSELITO: Dá, porque o documento... ela... ela... ela... ela vai 

vencer no final de abril agora 

KELNNER: Agora né? 

JOSELITO: (incompreensível). 

KELNNER: Não, eu tava pensando assim: tu acha que dá certo eu... 

eu... porque eu posso botar no... declarar no meu imposto de 

renda a tua, entendeu? Que vendi a você ou senão posso declarar 

que... que... que... vendi ao cara mesmo da... aquele ex-dono da 

SW4 né? Que é que tua acha? 

JOSELITO: Mas tua acha que pra fazer sem combinar com a pessoa 

não dá problema não? 



KELNNER: Pode ser né? Pode ser. Então manda teus dados pra eu 

descarregar pra ti. Boto quanto? Cento e cinquenta, cento e 

sessenta? 

JOSELITO: Eu posso botar numa pessoa minha? 

KELNNER: Pode. Do jeito que você quiser. 

JOSELITO: Eu vou fazer o seguinte: eu vou botar em nome da pessoa 

que eu vou botar né?  

KELNNER: É, aí tu só me dá o nome... 

JOSELITO: É até quando? É até quando? 

KELNNER: Não, pode... não tem pressa não. Pode ser segunda, terça. 

JOSELITO: Tem não né? 

KELNNER: Tem não.  

JOSELITO: Então tá bem. 

KELNNER: Eu só preciso do nome, do CPF dele e do valor que a 

gente bota. 

JOSELITO: Pronto. Deixe comigo. 

KELNNER: Pra eu dar descarga e dar entrada na outra. 

JOSELITO: Na hora. 

... 

 

Registre-se, ainda, que poucos dias após a deflagração da primeira fase 

da Operação Xeque-Mate, Kelnner realizou a transferência da propriedade do 

veículo BMW que era utilizado por Leto Viana e estava em nome de Tarcisio 

Fagundes de Sousa Junior (provável laranja), conforme imagem abaixo, para 

o seu nome (Kelnner): 



 
Fig. 50. Imagem extraída do Relatório de Vigilância 04/2017, Leto utilizando o veículo BMW 
registrado em nome de Tarcísio e transferido para Kelnner logo após a deflagração da 
Operação Xeque-Mate. 

 

A sequência de imagens abaixo revela que, não obstante ter comprado o 

carro em 12 de janeiro de 2018 (figura 50), Kelnner somente repassou o veículo 

para o seu nome após visitar o prefeito afastado na prisão: 

 
Fig. 51. Embora registrado em nome de Tarcísio, o veículo era pago por Felipe, filho de Leto, 
a comprovar que a propriedade fática do bem não se compatibilizava com seu registro formal. 

 



 
Fig. 52. Quatro dias após a prisão de Leto, Kelnner o visita no estabelecimento prisional. 

 

 
Fig. 53. Alguns dias depois, o veículo é registrado em nome de Kelnner. 

 

  

 Em semelhante sentido, também se revelam nebulosas as relações entre 

Leto e Kelnner no que diz respeito aos imóveis em que ambos parecem figurar 

como sócios, senão vejamos o seguinte excerto do Relatório de Análise de Mídia 

Apreendida da Equipe 35: 



 

 

A imagem acima mostra um documento bancário (Solicitação de 

envio de TED) identificando uma transferência de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 

de ANACLETO GROSBELLI, CPF n. 340.980.389-00, para KELNNER, com os 

dizeres “pagamento de compra de terreno”. 

ANACLETO foi mencionado na Informação de Polícia Judiciária n. 

137/2018 DELECOR/DRCOR/SR/PF/PB, cujo objeto foi analisar documentos 

colhidos no Cartório de Registro de Imóveis de Cabedelo/PB. 

A Certidão de Inteiro Teor de matrícula n. 10.846 registra que o Lote 

de terreno próprio em Jacaré, sob o n. 02 da quadra B, Loteamento Verdes Mares, 

Cabedelo/PB, foi adquirido em 29/01/2018 por KELNNER e LETO, em sociedade, 

pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). De acordo com o documento, em 

27/03/2018, KELNNER e LETO venderam 16,67% (cada) das suas quotas para 

ANACLETO, pelo valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), de 

modo que todos os sócios passaram a possuir 33,33% do imóvel. 

O valor constante da imagem é de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais), não condizente, portanto, com os termos da negociação registrada pelo serviço 

notarial. 

Utilizando outra ferramenta disponibilizada pela Perícia da Polícia 

Federal, o programa UFEDReader, foi possível extrair, ainda as mensagens (SMS) 

recebidas/encaminhadas do aparelho de KELNNER.  



Especificamente sobre a imagem acima, há uma conversa relevante 

entre KELNNER e LETO, iniciada em 21/03/2018, tratando da compra do terreno. Às 

11:08:06 KELNNER recebe uma mensagem de LETO contendo o número de telefone 

de ANACLETO. Em seguida pede que KELNNER ligue para ANACLETO pois ele 

estaria aguardando. Depois LETO avisa que ANACLETO está aguardando e pede 

que KELNNER ordene a ANACLETO que faça um TED, no valor de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais) na conta de KELNNER. Então LETO pede que KELNNER venha 

com ANACLETO ao Hotel Manaíra para almoçar. KELNNER responde “Ok”, mas, em 

seguida, diz que ANACLETO agendou para o dia seguinte, às 09 horas na COPY 

LINE. LETO responde “Ok”. 

No dia seguinte, 22/03/2018, a conversa continua e LETO diz que o 

valor tem que ser “40.000” “a vista”. Depois o próprio LETO corrige o montante ao 

afirmar que “A sim não não bate” e envia a mensagem “34.500 avise a ele para Itbi”. 

 

[...] 

 

  

Registre-se, ainda, que Gilvan Oliveira Lima do Rêgo Monteiro, laranja 

a serviço do grupo de Leto Viana, aparece em imagem de cheque extraída do 

celular de Kelnner como beneficiário nominal de um cheque de R$ 158.294,00 

emitido por Ádria Maria da Costa em 26.10.2017, conforme excerto abaixo 

transcrito do mesmo relatório: 

 

 

 

IMG-20171026-WA0311.jpeg 



 

IMG-20171214-WA0124.jpeg 



A primeira fotografia mostra um cheque no valor de R$ 158.294,00 

(cento e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais) nominal a GILVAN 

OLIVEIRA LIMA RÊGO MONTEIRO, assinado por ADRIA MARIA DA COSTA. 

 

Conforme já informado na Representação que deu ensejo à 

deflagração da Operação Xeque-Mate (vide tópico 3.12), GILVAN se prestava 

a figurar como “laranja” do Vereador Josué Góes, na medida em que o veículo 

JEEP COMPASS placa QFT 8436, cuja propriedade, de fato, era de Josué, 

estava registrado em nome do próprio GILVAN. Este era servidor 

comissionado da Câmara Municipal de Cabedelo/PB na qualidade de 

Assessor Parlamentar PL-AL1. 

 

O nome de GILVAN aparece também no Relatório de Análise 

de Material Apreendido pela Equipe 24 na deflagração da Operação Xeque-

Mate. Através do Auto de Apreensão n. 112/2018 SR/PF/PB, foram 

apreendidos os itens arrecadados na residência do alvo Tércio de Figueiredo 

Dornelas. Dentre eles destacam-se uma Nota Promissória no valor de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais), acompanhada de um recibo em nome de 

TERCIO atestando que este recebeu de GILVAN a quantia de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) para ser utilizada em campanha eleitoral. 

 

Segundo consta no mencionado Relatório (Equipe 24), “no e-mail 

de ADEILDO BEZERRA, pessoa que exerce, de fato, a gerência das finanças da 

família FRANÇA VIANA, foi encontrada uma imagem de um cartão bancário de 

GILVAN MIRANDA LIMA MONTEIRO (filho de GILVAN OLIVEIRA LIMA DO REGO 

MONTEIRO), conforme Relatório de Interceptação Telemática nº 004/2018”. Essa 

constatação levou o signatário do Relatório de Análise de Material Apreendido a 

conclusão de que “pode ocorrer, na verdade, que a dívida contraída por TERCIO 

DORNELAS tenha como credor o próprio LETO VIANA, e seria paga, também, com 

o valor de um cargo comissionado na Câmara Municipal”. 

 

A segunda imagem apresentada identifica ADRIA como 

procuradora da empresa COPY LINE, cujo representante é KELNNER. Vale destacar 

que ADRIA foi servidora comissionada, nos anos de 2014 e 2015, contratada pela 

Prefeitura Municipal de Cabedelo.  



O nome de ADRIA aparece também como testemunha do Contrato 

de Compra e Venda celebrado entre FELIPE MONTEIRO FRANÇA, filho de LETO, e 

KELNNER MAUX DIAS, cujo objeto era a venda do veículo BMW 135 M, placas OET-

0901 daquele para este (vide Relatório de Análise de Material Apreendido – LETO 

VIANA EQUIPE 01 – referente ao Auto de Apreensão 114/2018 SR/PF/PB).  

 

As informações cadastrais de ADRIA nos sistemas disponíveis 

estão a indicar que ela não possui capacidade financeira para emitir um cheque no 

valor acima descrito. 

 

 

 Prosseguindo, o Relatório de Análise da Equipe 35 ainda revela que 

Kelnner Maux Dias transferiu, no dia 14.11.2017, o montante de R$ 500.000,00 

à pessoa de Maryland Cabral Teotônio Pereira, sendo R$ 300.000,00 oriundos 

de sua conta junto à UNICRED e R$ 200.000,00 de depósito em espécie:  

  

 

 

Fig. 54. transferência bancária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de KELNNER 

para MARYLAND CABRAL TEOTONIO PEREIRA, ocorrida no dia 14/11/2017, às 10:09:31. 

 

 



 

Fig. 55. Depósito em conta corrente, em dinheiro, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), também de KELNNER para MARYLAND, ocorrido no mesmo dia 14/11/2017, porém 

às 10:37:43. 

 

Os valores teriam sido transferidos, alegadamente, para aquisição de um 

imóvel13. Todavia, as transações se tornam suspeitas quando se constata que 

Maryland é representante da empresa Resíduos Sólidos Serviços Ltda., a 

qual participou juntamente com a LIGHT Engenharia e com a ECOSOLO 

Gestão Ambiental de Resíduos, do Processo Licitatório nº 312/1414 para a 

contratação emergencial de prestação de coleta de lixo para o Município de 

Cabedelo/PB, vencido pela LIGHT, empresa que, conforme visto nas figuras 47 

e 48, transfere periodicamente a quantia de R$ 100.000,00 para Kelnner, tido 

como operador financeiro do prefeito afastado Leto Viana.  

                                                           
13 Relatório de Inteligência Financeira nº 34108.2.2239.3533. 
14 As mesmas empresas participaram da Dispensa de Licitação nº 31/2014, que beneficiou a Light num 

montante final de R$ 3.535.319,45. 



Os procedimentos licitatórios e de dispensa de licitação que beneficiaram 

a empresa Light no município de Cabedelo/PB durante a gestão Leto Viana 

encontram-se invariavelmente eivados de gravíssimas irregularidades, conforme 

apontado esmiuçado na Nota Técnica nº  2613/2018 da Controladoria-Geral da 

União15. 

Destaque-se que a LIGHT tem como sócios as pessoas de Maria Eliane 

de Araújo Medeiros e Severino Medeiros Ramos Filho, que são exatamente 

os mesmos sócios da empresa Resíduos Sólidos Serviços Ltda., representada 

por Maryland. Como se não bastasse, a empresa ECOSOLO tem como sócio a 

pessoa de Pedro Paulo Araújo Medeiros, filho do casal Maria Eliane e 

Severino16.     

Importante registrar que a RAIS da empresa RESÍDUOS SÓLIDOS 

(PAPA ENTULHO) registrou apenas dois empregados, desde sua abertura em 

2002 até novembro de 2012. Ou seja, a partir de 09/11/2012 não há registro de 

quaisquer empregados na RAIS, além de a empresa ter o mesmo contador e 

estar registrada no mesmo endereço da Light Engenharia, gerando indícios de 

que seja empresa de “fachada”. 

As suspeitas sobre as transações que envolvem Kelnner e as citadas 

empresas tornam-se ainda mais evidentes quando se constata o teor da imagem 

abaixo, em que aparentemente nove cheques, cada um no valor de R$ 

50.000,00, emitidos pela empresa Resíduos Sólidos Serviços Ltda. (da qual, 

reitere-se, Maryland é representante), aparecem em cima de papéis, podendo-

se inferir que, logo abaixo dos cheques, estaria a cópia do RG de Kelnner, e 

que, abaixo da cópia do RG, estaria um documento aparentemente relacionado 

a imóvel, tendo em vista as expressões “RESIDEN” (possivelmente 

“RESIDENCIAL”) e “promisso” (possivelmente “compromisso”), tratando-se, ao 

que tudo indica, de um contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. 

                                                           
15 Itens 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, e respectivos subitens, da Nota Técnica. 
16 Além dos vínculos com as empresas LIGHT ENGENHARIA, RESÍDUOS SÓLIDOS-PAPA ENTULHO 

e ECOSOLO, SEVERINO MEDEIROS RAMOS FILHO é sócio (ou ex-sócio) de mais três empresas 

sediadas na Paraíba (em Campina Grande-PB e Pedras de Fogo-PB) e duas empresas no Município de 

Eusébio-Ceará (GOLDEN LIGHT TRANSPORTES LTDA e LIGHT TRANSPORTES LTDA). Além 

disso, a empresa LIGHT ENGENHARIA abriu uma filial em Cabedelo-PB, e também participou do quadro 

societário da empresa LIGHT TRANSPORTES LTDA - CNPJ 05.111.990/0001-59 (nome fantasia LIGHT 

TRANSPORTES), aberta na RFB em 20/06/2002, no município de Eusébio-CE. 



Ora, tem-se, portanto, a possibilidade de que o dinheiro repassado por Kelnner 

a Maryland (figuras 54 e 55), representante da empresa Resíduos Sólidos, 

esteja a ele parcialmente retornado (figura abaixo) ou ainda uma improvável 

coincidência de negociações imobiliárias simultâneas entre Kelnner e Resíduos 

Sólidos.  

 

Fig. 56. (nove) cheques de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais cada) emitidos pela empresa 

RESÍDUOS SÓLIDOS SERVIÇOS LTDA. 

   

Tem-se, portanto, um conjunto de empresas de um mesmo grupo familiar 

evidentemente utilizado para fraudar licitações em Cabedelo/PB, e que opera 

transferências financeiras recorrentes junto à pessoa de Kelnner, apontado 

como operador financeiro do prefeito afastado Leto Viana.  

Importante registrar, a propósito, a observação lançada pela CGU na Nota 

Técnica 2613/208, em que se revela a possibilidade de que os processos de 

pagamento das empresas responsáveis pelo lixo de Cabedelo/PB sejam meras 

formalidades para dar suporte ao grupo beneficiado pelas concorrências 

fraudulentas do setor: 



 

Observou-se que o último Empenho, de nº 5416, emitido em 21/11/2017, se 

reporta ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 209/2015 e à Concorrência nº 02/2003 

(primeiro processo de contratação da RUMOS), porém, o Contrato nº 209/2015 foi 

firmado com empresa LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, vencedora da 

Concorrência nº 03/2014. 

  

A rigor, apenas na gestão Leto Viana (janeiro de 2014 a abril de 2018, 

com a eclosão da Operação Xeque-Mate), a Light Engenharia recebeu dos 

cofres de Cabedelo o impressionante montante de R$ 36.223.400,05, entre 

contratos para drenagem e pavimentação de ruas do município e serviços de 

limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. 

Somente para os contratos de serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos, relativos à coleta, transporte e destinação final do lixo, inclusive lixo 

hospitalar, durante a gestão de Leto Viana, a Prefeitura de Cabedelo/PB 

destinou o impressionante montante de R$ 42.421.699,37 para empresas 

citadas nesta representação, conforme detalhado a seguir (Nota Técnica nº 

2613/2018): 

 

Objeto 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Processo de 

Contratação 

Valor 

Contratado (R$) 

Valor Pago a 

partir de 

Jan/2014 (R$) 

Fonte de 

Recursos 

Limpeza urbana 

(destinação final do 

lixo) 

RUMOS 

ENGENHARIA 

AMBIENTAL LTDA 

(73.034.746/0001-90) 

CONC 02/2003 103.020.000,00 557.917,03* municipais 

Limpeza urbana 

(destinação final do 

lixo) 

FOXX URE-JP 

AMBIENTAL S/A  

(16.731.167/0001-62) 

Adesão-ARP 

02/2017 
10.000.000,00 5.594.383,95 municipais 

Coleta, transporte e 

tratamento de 

resíduos sólidos de 

saúde (lixo 

hospitalar) 

LAVIERI 

EMPREENDI-

MENTOS LTDA  

(07.575.881/0001-18) 

Adesão-ARP 

01/2014 
374.400,00 884.676,00 federais 

Limpeza urbana e 

manejo de resíduos 

sólidos (coleta e 

transporte) 

LIGHT ENGENHARIA 

E COMÉRCIO LTDA 

(24.222.762/0001-09) 

DISP 10027/2014 

(Contrato 43/2014) 
3.543.058,46 3.310.351,51 municipais 

DISP 31/2014  

(Contrato 

289/2014) 

3.552.743,68 3.535.319,45 municipais 

DISP 30/2015  

(Contrato 

107/2015) 

2.056.112,66 1.756.305,21 municipais 

CONC 03/2014 

(Contrato 

209/2015) 

25.004.655,60 26.782.746,22 municipais 

Subtotal - Light 34.156.570,40 35.384.722,39  

TOTAL GERAL 147.550.970,4 42.421.699,37  

 



A mudança na gestão municipal, atualmente chefiada por Vitor Hugo 

Casteliano, não representou a cessação dos vultosos pagamentos em benefício 

da Light Engenharia. Com efeito, registra-se da data de 11.02.2019 o 

pagamento de R$ 1.091.391,30, através da nota de empenho nº 664/2019, para 

a mencionada empresa, em virtude da prestação de serviços de coleta de 

resíduos sólidos. O pagamento foi feito através do cheque nº 022001, Banco do 

Brasil (C/C nº 12.596-2), conforme imagem abaixo: 

 

    

 

 IV. DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA DE MARCOS 

ANTÔNIO DA SILVA 

 

Marcos Antônio da Silva, popularmente conhecido como “Marcos da 

Fort”, preso preventivamente no âmbito desta Operação Policial, firmou com a 

Polícia Federal e o GAECO/MP/PB Termo de Acordo de Colaboração premiada, 

no qual, dentre outros fatos, afirma ter sido responsável por fazer a segurança 



do transporte de dinheiro em espécie, oriundo de Leto Viana, para o empresário 

Roberto Santiago em mais de uma oportunidade. 

Marcos, que exercia informalmente a função de segurança pessoal do 

Prefeito e de sua família, embora remunerado pelos cofres públicos municipais, 

esclareceu que sempre era convocado para acompanhar o transporte de 

dinheiro destinado a pagamentos clandestinos de interesse de Leto Viana.   

Nessa condição, revelou, com riqueza de detalhes, que acompanhou, em 

uma oportunidade, a pessoa de Fabrício Magno, a pedido de Leto Viana, ao 

escritório de Roberto Santiago no bairro de Manaíra para que Fabrício fizesse 

um pagamento ao empresário. A motivação do pagamento não foi revelada a 

Marcos, que descreve a forma como Fabrício transportava o dinheiro, entregue 

a Roberto Santiago na sua presença: dentro de envelopes do tamanho de uma 

folha A4, em cédulas de R$ 50,00 e R$ 100,00. 

Marcos ainda revelou que em outras oportunidades (“várias vezes”) 

acompanhou Leto Viana, com a pasta em que costumava carregar dinheiro em 

espécie, numa média de R$ 100.000,00 a R$ 120.000,00, ao escritório de 

Roberto Santiago. O colaborador, ao final, afirma categoricamente que havia 

repasses periódicos de dinheiro em espécie, por parte de Leto Viana, a Roberto 

Santiago.   

Pois bem. Corroborando o depoimento de Marcos Antônio, policiais 

federais lograram encontrar, em arquivo excel extraído do HD do computador 

utilizado pela Secretária Aline Lacerda, apreendido no escritório de Roberto 

Santiago17, os seguintes registros da agenda do empresário: 

                                                           
17  



 



 

 

 

 

É possível constatar, dessa forma, que a agenda do empresário corrobora 

as alegações do delator, revelando registros de Fabrício Magno (setas em 

verde) e de Leto Viana (setas em vermelho). Ainda que não se descarte a 

possibilidade de haver incorreções nos registros da agenda eletrônica elaborada 

pela secretária de Roberto Santiago, a proximidade do empresário com as 

pessoas apontadas por Marcos Antônio como responsáveis por lhe entregar 

dinheiro em espécie resta devidamente evidenciada.     

Tem-se, portanto, a inequívoca possibilidade de que o dinheiro fornecido 

por Roberto Santiago para compra do mandato de Luceninha não tenha sido 

uma via de mão única. As revelações de Marcos Antônio sugerem que Roberto 

era destinatário de recursos financeiros oriundos do então prefeito de Cabedelo, 

Leto Viana, no que poderia ser considerada uma espécie de ressarcimento das 

despesas efetuadas pelo empresário para alçá-lo à chefia do poder municipal.   



As revelações de Marcos ainda permitem concluir pela absoluta 

necessidade de manutenção das prisões preventivas decretadas no âmbito da 

Operação Xeque-Mate.  

Com efeito, especificamente em relação a Leto Viana, Marcos esclarece 

que somente no que diz respeito à arrecadação de salários de servidores 

municipais em benefício do então prefeito (Marcos era um dos arrecadadores), 

aproximadamente R$ 100.000,00 eram embolsados ilegalmente por Leto Viana 

mensalmente através dos serviços de uma legião de arrecadadores18. Ora, não 

é de somenos que a análise dos dados fiscais do então prefeito revelou 

movimentações financeiras, entre os anos de 2012 a 2017, 132,6% superiores 

ao total de seus rendimentos, num montante de R$ 2.977.110,17 movimentados 

sem que suas rendas formais o permitissem19. 

A mesma análise permitiu ainda que se constatasse o impressionante 

montante de R$ 10.273.927,50 em transações imobiliárias, “com parcela 

substancial transacionada sem passar por qualquer conta bancária do 

investigado, o que nos leva a crer que o montante foi negociado em dinheiro em 

espécie e obtido por meios escusos” (Relatório de Informação nº 007/2015 – 

GAECO/MP/PB). 

Há, portanto, Excelência, graves indícios que apontam no sentido de que 

o grande volume de dinheiro desviado dos cofres públicos por parte de Leto 

Viana tenha sido direcionado à formação de um patrimônio imobiliário 

extraordinário e incompatível com suas rendas declaradas, e que seria 

composto, atualmente, por vinte imóveis (sendo um deles um prédio composto 

por doze salas) com valor de mercado total de aproximadamente R$ 

5.660.000,0020, senão vejamos: 

 

                                                           
18 Marcos aponta os nomes de Fabrício Magno, Anselmo, Adeildo Bezerra, Aliberto, Junio Ferreira Sales, 
Clevelândio, Luan Paulo, Luana, Aninha Guedes e Jéssica Guedes como arrecadadores em benefício do ex-
prefeito.  
19 Relatório de Informação nº 007/2018 – GAECO/MP/PB. 
20 Informação de Polícia Judiciária nº 73/2019. 



 

 



 

 

Referido patrimônio imobiliário, conforme revelado na colaboração 

premiada de Marcos Antônio e na Informação de Polícia Judiciária nº 73/2019, 

constitui a fonte através da qual Leto Viana, não obstante preso, segue 

exercendo seu poder na cidade de Cabedelo/PB, ora arcando com as despesas 

de seus asseclas, ora oferecendo imóveis para que outros presos da Operação 

Xeque-Mate mantenham seu silêncio. 

Para Marcos Antônio, por exemplo, teria sido oferecido, em troca de seu 

silêncio, o imóvel situado na Rua Estudante Paulo Maia Guimarães, 276, 

matrícula 4.354, imagem abaixo: 



 

 

Observe-se que o mesmo imóvel oferecido a Marcos para comprar seu 

silêncio, foi objeto de uma tentativa recente de alienação, por parte de Cláudia 

Monteiro, conforme revelado na Informação de Polícia Judiciária nº 73/2019 e 

no Relatório de Corroboração nº 001/2019. 

 



 

 



 

 

   

Cláudia, irmã da então primeira-dama e vereadora Jacqueline Monteiro, 

não há dúvidas, vem sendo a pessoa incumbida de gerir o patrimônio imobiliário 

de seu cunhado, cabendo-lhe, sob as ordens do ex-prefeito transmitidas a partir 



do cárcere, alugar e vender seus imóveis. Cláudia é casada com Ricardo da 

Silva Costa, pessoa esta que teria adquirido, em dezembro de 2018, o imóvel 

abaixo descrito:  

 

  

Há inegáveis suspeitas, Excelência, de que se trate de negociação cujo 

único objetivo é realizar a transferência formal do imóvel, retirando-o do nome 

de Leto Viana com a finalidade de que seu patrimônio pareça inferior ao que 

realmente ostenta, sobretudo em se considerando que o ex-prefeito foi 

responsável por murar recentemente todos os imóveis ressaltados pelas setas 

na figura abaixo, inclusive o terreno formalmente repassado a Ricardo, 

destacado pela seta na cor preta: 

 



 

 

Em semelhante sentido, há indícios de que imóvel registrado em nome de 

Ione Ribeiro dos Santos (indicado na figura abaixo pela seta de cor azul) 

pertença, de fato, a Leto Viana, responsável por murar recentemente o terreno 

e em nome de quem o bem está registrado junto à CAGEPA:  

 

 



A propósito, a Informação de Polícia Judiciária nº 137/2019 revela que o 

terreno mostrado na figura acima (lote de terreno registrado sob o nº 10 da 

quadra “s”, Loteamento Jardim Atlântico, Cabedelo/PB), encontra-se envolto em 

negociação extremamente nebulosa, tendo sido adquirido por Leto Viana em 

2015 pelo montante de R$ 65.000,00 e vendido a Ione, aproximadamente um 

ano depois, pelo valor de R$ 280.000,00, ou seja, quase o triplo da negociação 

anterior, não obstante ainda pareça persistir, de fato, sob a propriedade do ex-

prefeito. 

Ora, este imóvel (lote de terreno registrado sob o nº 10 da quadra “s”, 

Loteamento Jardim Atlântico, Cabedelo/PB), juntamente com outros dois21, 

foram envolvidos numa permuta imobiliária, com evidentes indícios de 

manipulação de valores contratuais em benefício de Leto Viana, que permitiu ao 

ex-gestor adquirir um terreno avaliado em R$ 900.000,0022 em troca dos três 

terrenos acima citados, que Ione teria recebido por valores muito superiores aos 

adquiridos por Leto Viana. 

Um mês após a permuta, Leto Viana vendeu 50% do imóvel a Francisco 

Leonel Pereira Freire por R$ 450.000,00, tendo, no ano seguinte, vendido os 

demais 50% por R$ 649.230,00 para a mesma pessoa.        

Têm-se, portanto, inequívocos indícios de que o vultoso patrimônio 

imobiliário de Leto Viana, não compatível com suas rendas formais, seja 

decorrente das atividades ilícitas aqui investigadas ou mesmo objeto de lavagem 

de dinheiro. 

Ademais, as recentes tentativas de alienação de seu patrimônio23, com 

potenciais prejuízos à futura reparação ao erário e utilização das rendas ali 

decorrentes para corrupção de possíveis testemunhas, impõem, com fulcro nos 

artigos 125 a 132 do Código de Processo Penal, a decretação da medida 

cautelar de sequestro dos imóveis listados na tabela acima.      

                                                           
21 Rua Estudante Paulo Maia Guimarães, 373, Praia Formosa, Cabedelo/PB, e lote nº 16, quadra 12, Jardim 

Manguinhos, Cabedelo/PB – Informação de Polícia Judiciária nº 137/2018.  
22 Lote terreno desmembrado do lote 2-AB, correspondente à área remanescente do sítio de terras próprias, 

situado na Rua Cleto Campelo, esquina com a Rua Juscelino Kubitschek, na margem da linha férrea da 

REFESA, desmembrado do lote 02-A, sob letra “2C” da quadra s/n, Camalaú/ Cadebelo/PB, Matrícula n° 

20.547. 
23 Informação de Polícia Judiciária nº 73/2019. 



 

V. DA IMPRESCINDIBILIDADE CAUTELAR DAS MEDIDAS ORA 

REQUERIDAS 

  

A atuação de Roberto Santiago no âmbito da administração municipal de 

Cabedelo/PB, desde a compra do mandato do ex-prefeito Luceninha para 

possibilitar a assunção do mandato por Leto Viana, revela um comportamento 

criminoso serial, que culmina com as negociatas envolvendo os contratos de lixo 

da Prefeitura municipal. 

A ordem econômica resta inquestionavelmente aviltada pela liberdade de 

Roberto Santiago, revelando-se imprescindível a decretação de sua prisão 

preventiva como forma de acautelar a persecução penal de sua influência 

econômica – que se tornou, com o passar do tempo, também uma poderosa 

influência política - sobre o município de Cabedelo/PB, e também como forma 

de inibir a sustentação financeira da organização criminosa objeto de 

investigação pela Operação Xeque-Mate. 

Tem-se, sem dúvidas, um quadro extremamente preocupante que revela, 

por parte de Roberto Santiago, uma atuação que vulnera a livre concorrência e 

lhe permitem um monopólio da atividade empresarial na região, constatando-se, 

destarte, e de forma contundente, um panorama de agressão à ordem 

econômica, sobretudo no que diz respeito à matriz da livre concorrência, que 

coloca o citado empresário na condição de sustentáculo financeiro do grupo está 

a exigir a segregação cautelar de sua liberdade.  

O quadro se torna ainda mais grave a partir do conteúdo do depoimento 

prestado pelo jornalista Fabiano Gomes da Silva à Polícia Federal no dia 

16.10.2018, segundo o qual ele (Fabiano) teria sido procurado por emissário de 

Roberto Santiago (jornalista Ruy Dantas), no dia seguinte à eclosão da 

Operação Xeque-Mate, com o objetivo implícito de que fosse comprado o 

silêncio de Olívio Oliveira e do ex-Prefeito Luceninha, pessoas cujos 

testemunhos poderiam ser extremamente prejudiciais ao empresário, senão 

vejamos:  





 

Fig. 59. Depoimento do jornalista Fabiano Gomes da Silva à Polícia Federal (fls. 538/539 do 

IPL 277/2018-4) 

 

Dessa forma, além da evidente agressão à ordem econômica, por si só 

suficiente à decretação da prisão preventiva de Roberto Santiago, há indícios 

de tentativa de cooptação de testemunhas, numa potencial ameaça à 

regularidade da instrução processual. 

Em semelhante sentido, Kelnner Maux Dias, pessoa que figuraria, de 

acordo com as provas angariadas ao longo das investigações, como 

operacionalizador da propina decorrente do contrato de lixo de Cabedelo/PB 

com a empresa Light, associado ao prefeito afastado Leto Viana em atos de 

ocultação e dissimulação patrimonial, revela-se figura de proeminência na 

sustentação financeira da organização criminosa, sendo necessária, a bem da 

higidez da ordem econômica, a decretação de sua prisão preventiva. 

Faz-se necessária, também a expedição de mandados de busca e 

apreensão na forma a seguir especificada, a fim de que sejam angariados 

elementos de prova úteis à elucidação dos fatos sob investigação. 

 

VI. DOS PEDIDOS 

Diante das considerações, articuladas ao longo desta Representação, 

pugna-se a Vossa Excelência no seguinte sentido: 

 

V.1. Prisão Preventiva 

 

Sejam decretadas, com fundamento nos artigos 312 e 312 do Código de 

Processo Penal, as prisões preventivas de:  



(i) Roberto Ricardo Santiago Nóbrega, CPF 123.953.824-34, RG 

383597-SSP/PB, filho de Divaldo Nóbrega e Célia Santiago 

Nóbrega;  

(ii) Kelnner Maux Dias, CPF 517.809.764-53, RG 1148326 – SSP/PB, 

filho de Francisco Eurídice Dias e Gilkea Maux Dias.  

 

V. 2. Busca e Apreensão 

 

Sejam expedidos, com fundamento no art. 240 do Código de Processo 

Penal, mandados de busca e apreensão para os seguintes endereços24: 

 

(i) Residência de Kelnner Maux Dias, situada nana Av. Esperança, 

nº 90, aptº 1601, Manaíra, João Pessoa/PB, devendo ser apreendidos 

documentos, objetos, veículos e mídias eletrônicas (pen drives, smartphones 

e/ou computadores) cuja análise possa revelar o seu eventual envolvimento 

com os fatos aqui investigados;  

(ii) Empresa de Kelnner Maux Dias (COPYLINE, CNPJ 

02.914.690/0001-10), situada na Rua Lauro Torres, nº 50, Tambauzinho, João 

Pessoa/PB, devendo ser apreendidos documentos, objetos, veículos e mídias 

eletrônicas (pen drives, smartphones e/ou computadores) cuja análise possa 

revelar o seu eventual envolvimento com os fatos aqui investigados;  

(iii) Residência de Roberto Ricardo Santiago da Nóbrega, situada na 

Avenida Argemiro de Figueiredo, 4085, Bessa, João Pessoa/PB, devendo ser 

apreendidos documentos, objetos e mídias eletrônicas (pen drives, 

smartphones e/ou computadores) cuja análise possa revelar o seu eventual 

envolvimento com os fatos aqui investigados;  

(iv) Escritório de Roberto Ricardo Santiago da Nóbrega, situado na 

Rua Escritor Sebastião de Azevedo Vastos, s/nº, Manaíra, João Pessoa/PB, 

devendo ser apreendidos documentos, objetos e mídias eletrônicas (pen 

                                                           
24 As buscas referentes aos endereços dos investigados Kelnner Maux Dias e Roberto Santiago, que já foram 

objeto de busca na primeira fase da Operação Xeque-Mate, deverão, desta feita, restringir-se à contratação 

do lixo do município de Cabedelo/PB. 



drives, smartphones e/ou computadores) cuja análise possa revelar o seu 

eventual envolvimento com os fatos aqui investigados;  

(v) Residência de Lavanério Queiroz Duarte Junior, situada na Rua 

Bancário Elias Feliciano Madruga, 300, apto. 201, Ed. Tours Mont Blanc, 

Altiplano Cabo Branco, João Pessoa/PB, devendo ser apreendidos 

documentos, objetos, veículos e mídias eletrônicas (pen drives, smartphones 

e/ou computadores) cuja análise possa revelar o seu eventual envolvimento 

com os fatos aqui investigados; 

(vi)  Residência de Severino Medeiros Ramos Filho, situada na BR 

230, km 10, Loteamento Bela Vista, Condominio Vilas do Atlantico, numero 1 

(casa B11), Cabedelo, Paraiba, devendo ser apreendidos documentos, 

objetos, veículos e mídias eletrônicas (pen drives, smartphones e/ou 

computadores) cuja análise possa revelar o seu eventual envolvimento com 

os fatos aqui investigados; 

(vii) Sede da Light Engenharia, situada na Rua José Emrínio de 

Morais, Distrito Industrial, Campina Grande/PB, devendo ser apreendidos 

documentos, objetos e mídias eletrônicas (pen drives, smartphones e/ou 

computadores) cuja análise possa revelar o seu eventual envolvimento com 

os fatos aqui investigados 

(viii) Residência Maykel Alexandre Alves Filgueira, situada na 

Avenida Joao da Escossia, 1728, Condominio Alphaville, Casa 16, Mossoró, 

Rio Grande do Norte, devendo ser apreendidos documentos, objetos, veículos 

e mídias eletrônicas (pen drives, smartphones e/ou computadores) cuja 

análise possa revelar o seu eventual envolvimento com os fatos aqui 

investigados; 

(ix) Residência de Mário Sérgio Macedo Lopes, situada na Avenida 

Airton Senna, 880, Nova Parnamirim/RN, devendo ser apreendidos 

documentos, objetos, veículos e mídias eletrônicas (pen drives, smartphones 

e/ou computadores) cuja análise possa revelar o seu eventual envolvimento 

com os fatos aqui investigados   

(x) Residência de Fabrício Magno Marques de Melo Silva, situada 

na Rua Golfo fr Finlândia, 110, apto. 101, Intermares, Cabedelo/PB, devendo 

ser apreendidos documentos, objetos, veículos e mídias eletrônicas (pen 



drives, smartphones e/ou computadores) cuja análise possa revelar o seu 

eventual envolvimento com os fatos aqui investigados; 

(xi) Residência de Cláudia Monteiro Costa, Rua Giácomo Porto, 145, 

Apt. 2001, Miramar, João Pessoa/PB, devendo ser apreendidos documentos, 

objetos e mídias eletrônicas (pen drives, smartphones e/ou computadores) 

cuja análise possa revelar o seu eventual envolvimento com os fatos aqui 

investigados;  

V. 3. Sequestro de Bens Imóveis 

 Tendo em vista os fortes indícios de manipulação criminosa de seu 

patrimônio imobiliário, pugna-se, com fundamento nos artigos 125 e 132 do 

Código de Processo Penal, pela decretação da medida cautelar de sequestro 

dos imóveis listados na tabela abaixo, de propriedade de Leto Viana, expedindo-

se ofício de comunicação ao Cartório de Registro de Imóveis competente:  

 



 

  

 

Respeitosamente, 

 

 

João Pessoa/PB, 12 de março de 2019 

 

 

Octávio Celso Gondim Paulo Neto 

  Promotor de Justiça – Coordenador do GAECO  

 

Fabiano Emidio de Lucena Martins 

Delegado de Polícia Federal 
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