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RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO Nº. 021.2019 – FL7 

 
O presente relatório tem por principal escopo corroborar as informações 

contidas em termo de colaboração (ANEXO 7 – Relação com Ivan Burity) do senhor 

LEANDRO NUNES AZEVEDO, CPF nº. 007.645.204-23, no curso da Operação Calvário. 

Com a intenção de verificar a veracidade das informações colhidas em termo 

de colaboração premiada do senhor LEANDRO NUNES AZEVEDO, colacionamos alguns 

pontos de acordo com a narrativa do colaborador, conforme seguem expostos nos tópicos 

abaixo. 

1. Participação de IVAN BURITY DE ALMEIDA (CPF: 288.753.114-04)  

no esquema de arrecadação e distribuição de valores monetários; 

O colaborador diz que conheceu IVAN BURITY DE ALMEIDA na Prefeitura 

Municipal de João Pessoa, quando o mesmo foi Secretário, mas que não tinha 

aproximação. Relata que no Governo do Estado, IVAN BURITY DE ALMEIDA teve uma 

reaproximação com o ex-governador RICARDO VIEIRA COUTINHO e começou a dialogar 

com LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS.  

 

Ivan Burity – Fonte: internet 
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 IVAN BURITY DE ALMEIDA, portador do CPF nº 288.753.114-04, 

nascido em 03.02.62, filho de NELY BURITY DE ALMEIDA e de 

SEVERINO TALIAO DE ALMEIDA, domiciliado no(a) RUA IRACEMA 

GUEDES LINS, nº 400, ALTIPLANO CABO BRAN, CEP 58046-135, 

cidade de JOAO PESSOA/PB; 

Segundo LEANDRO, IVAN BURITY DE ALMEIDA tinha diversos contatos 

com fornecedores, a exemplo de fardamentos, livros etc, principalmente relacionados à 

Secretaria de Educação, relacionando como exemplo a empresa BRINK MOBIL. 

LEANDRO diz que com a aproximação de LIVÂNIA e IVAN BURITY o mesmo começou a 

trazer algumas empresas para fornecer para a Secretaria de Educação. LEANDRO diz 

que IVAN fazia a intermediação com a empresa, a respeito do valor a ser acertado. IVAN 

levava as informações para LIVÂNIA, sobre empresas que dariam “retorno”.  

 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 79.788.766/0001-

32, com sede na RUA NAPOLES, 149 -  ATUBA – COLOMBO – PR. 

Segundo a Receita Federal do Brasil a mesma encontra-se ativa e 

iniciou suas atividades em 09/01/1997, possuindo capital social de 

R$21.000.000,00. O quadro societário é composto conforme podemos 

ver a seguir: 
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LEANDRO diz que na Secretaria de Educação existiam os processos de 

adesão a ata de preços, principalmente a materiais como fardamentos, kits escolares etc. 

LEANDRO reforça que IVAN BURITY fazia a intermediação além de acompanhar o 

fornecimento do material e o recebimento do dinheiro pela empresa. LEANDRO diz que 

LIVÂNIA sempre acompanhava e às vezes pedia para que LEANDRO entrasse em 

contato com IVAN para que o mesmo fosse falar com ela e tratar sobre os supracitados 

assuntos. Segundo LEANDRO, LIVÂNIA inclusive informava a IVAN quando as empresas 

recebiam os pagamentos e cobrava do mesmo uma posição.  

 

Resumidamente, LEANDRO diz que IVAN sempre mantinha contato com 

LIVÂNIA, tanto relacionado com o fornecimento de material como ao pagamento das 

empresas contratadas. 
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LEANDRO diz que as conversas que participava eram para combinar as 

viagens, mas que referente aos “acertos” o mesmo não participou. LEANDRO menciona 

que em conversa com LIVÂNIA a mesma o informou que os fornecedores de livros 

pagavam comissão de 30% e que não sabe informar os valores dos acertos que IVAN fez 

com LIVÂNIA, pois não participava das reuniões que tratavam de tal assunto, participando 

apenas das reuniões referentes as viagens para o recebimento dos recursos (dinheiro). 

LEANDRO menciona que várias empresas forneciam livros, inclusive a 

EDITORA GRAFSET LTDA, CNPJ: 03.242.250/0001-26, que tem como sócio VLADIMIR 

DOS SANTOS NEIVA (CPF: 321.745.514-20). 

 VLADIMIR DOS SANTOS NEIVA, portador do CPF nº 321.745.514-

20, nascido em 09.01.59, natural de CAMPINA GRANDE - PARAÍBA, 

filho de MARIA EULALIA NEIVA e de JOSE NEIVA FREIRE, 

domiciliado no(a) RODOVIA BR 101 KM 1 7, nº S/N, DISTRITO 

INDUSTRIAL, CEP 58088-200, cidade de JOAO PESSOA/PB  
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VLADIMIR DOS SANTOS NEIVA (Fonte: Facebook) 
 

 EDITORA GRAFSET LTDA, CNPJ nº 03.242.250/0001-26, 

iniciou suas atividades em 28/06/1999. Possui como atividade 

econômica principal a edição de livros. VLADIMIR DOS 

SANTOS NEIVA figura como sócio administrador com 

participação de 30% do capital social da empresa. 

 

 

Fonte: https://editoragrafset.com/ 
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LEANDRO afirma que os pagamentos efetuados em outros Estados 

referiam-se a contemplação de dívidas de campanha. Os pagamentos constavam em 

levar os fornecedores/colaboradores onde estava o dinheiro. Em algumas situações IVAN 

BURITY trazia em avião particular os recursos.  

 

2 – Primeira viagem – SÃO PAULO – 19/03/2015; (09:40) 

LEANDRO diz que a primeira viagem ocorreu no dia 19 de março de 2015 

para a cidade de São Paulo/SP. Relata que ficou hospedado no hotel MERCURY TIMES 

SQUARE e que encontrou IVAN BURITY já em São Paulo. 

Relata que IVAN BURITY passou no hotel que estava, e ao descer para 

tomar café da manhã encontrou com o mesmo que deixou o dinheiro acondicionado numa 

bolsa. LEANDRO diz que IVAN já estava em São Paulo e que o mesmo não estava no 

mesmo hotel. LEANDRO diz que informou a IVAN o hotel que estava e o mesmo foi até lá 

onde entregou o dinheiro e foi embora. Segundo LEANDRO, IVAN foi à Brasília/DF. 

LEANDRO diz que dentro da bolsa entregue por IVAN BURITY tinha em 

média R$500.000,00(quinhentos mil reais) Menciona ainda que antes da viagem tinha 

combinado com duas pessoas, WEBER JULIO PAIVA VASCONCELOS (CPF 

047.164.354-82) da empresa PLASTFORT – INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 

LTDA (CNPJ 07.796.243/0001-27) e JOHN LUCIO DA SILVA (CPF nº 504.735.574-87), 

ex vice prefeito de São Bento, que é liderança na região e tinha dinheiro a receber 

referente a débitos de campanha.  

 WEBER JULIO PAIVA VASCONCELOS (CPF 047.164.354-82), RG 

2644774 SSDS/PB, data de nascimento 06/07/1983, natural de 

Brasília/DF, sexo masculino, título de eleitor nº. 034576711210, CNH 

02607847307 (Categoria AB), filho de MARTHA OZANEIDE PAIVA 

VASCONCELOS e de ERALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, 
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endereço residencial cadastrado na Rua Júlio Ferreira Tavares, nº. 

252, Sandra Cavalcante, Campina Grande/PB. 

 

Fonte: Facebook 
 

 PLASTFORT – INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 

(CNPJ 07.796.243/0001-27), de nome fantasia “GMF 

CONSTRUÇÕES”, iniciou suas atividades em 19 de janeiro de 

2006. Possui como principal atividade econômica, fabricação de 

embalagens de material plástico, (Fonte: CNAE 222-6-00 

Classificação Nacional de Atividade Econômica). No rol de suas 

atividades secundárias estão: recuperação de materiais não 

especificados anteriormente. 

 O capital social (baliza para a responsabilização do [s] sócio [s]) da 

empresa é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e seu 

atual quadro societário é composto da seguinte forma: 

 WEBER JULIO PAIVA VASCONCELOS (CPF 047.164.354-82), é 

sócio administrador com participação de 80% no capital social da 

empresa e o senhor   WESLLEY PETERSON PAIVA 
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VASCONCELOS (CPF 060.191.434-14), é sócio com participação 

de 20% no capital social da empresa.  Tendo os mesmos 

ingressados naquela atividade em 19/01/2006 (RFB), situação que 

ostentam até a presente data. Não existem sócios excluídos. 

 WESLLEY PETERSON PAIVA VASCONCELOS (CPF 060.191.434-

14) RG 3022233 SSDS/PB, data de nascimento 01/03/1986, natural de 

Brasília/DF, sexo masculino, título de eleitor nº. 034576631201, CNH 

04141168071 (Categoria AB), filho de MARTHA OZANEIDE PAIVA 

VASCONCELOS e de ERALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, 

endereço residencial cadastrado na Rua Júlio Ferreira Tavares, nº. 

252, Sandra Cavalcante, Campina Grande/PB (SIAP). 

 

 

FONTE: https://www.facebook.com/pg/plastfortcg/photos/?ref=page_internal 

 

 JOHN LUCIO DA SILVA, portador do CPF nº 504.735.574-87, 

nascido em 05.12.67, filho de GENI MARIA DA SILVA e de JACI 

CLEMENTINO DA SILVA, domiciliado no(a) RUA MARIA MADALENA 
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DA CONCEICAO, nº 141, SAO BENTINHO, CEP 58865-000, cidade 

de SAO BENTO/PB. 

 

LEANDRO diz que WEBER JULIO PAIVA VASCONCELOS e JOHN LUCIO 

DA SILVA ficaram hospedados em um hotel vizinho. Ressalta que encontrou WEBER no 

restaurante onde era servido o café da manhã do hotel MERCURY TIMES SQUARE e 

JOHN LÚCIO no apartamento desse no hotel vizinho. 

LEANDRO informa que o acionamento das pessoas que viajariam com ele 

para receber os recursos (dinheiro) sempre eram acionadas por ele.  Ressalta que em 

determinadas situações IVAN BURITY acionava fornecedores, mas apenas quando 

viajava sozinho. Quando as viagens eram feitas em conjunto, LEANDRO e IVAN, aquele 

acionava os fornecedores. 

LEANDRO menciona como exemplo uma viagem que IVAN BURITY fez 

sozinho e acionou HENRIQUE DE MATTOS BRITO da empresa PRÁTICA 

SINALIZAÇÃO LTDA – EPP e resolveram entre si. 

 HENRIQUE DE MATTOS BRITO, portador do CPF nº 323.519.924-15, 

nascido em 08.09.61, filho de ARLENE HOLANDA DE MATTOS BRITO 

e de HUGO VARELLA DE MATTOS BRITO, domiciliado no(a) 

AVENIDA CABO BRANCO, Nº 4248, AP. 102-B – CABO BRANCO, 

cidade de João Pessoa/PB; 
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Fonte: Infoseg/Renach 

 PRÁTICA SINALIZAÇÃO LTDA (CNPJ 03.052.872/0001-91), 

microempresa que iniciou suas atividades no dia 21/03/1999, cuja sede 

possui endereço cadastrado na Dist. Ind. Mangabeira, João Pessoa/PB, 

CEP 58020-388. Utiliza como nome de fantasia “PRÁTICA 

SINALIZAÇÃO”. 

 O capital social (baliza para a responsabilização do[s] sócio[s]) da 

empresa) é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 Seu quadro societário, atualmente, é composto pelos senhores 

HENRIQUE DE MATTOS BRITO (CPF 323.519.924-15), o qual iniciou 

suas atividades na referida empresa no dia 21/03/1999, situação que 

ostenta até a presente data e pelo senhor PEDRO HENRIQUE SANTOS 

DE MATTOS BRITO (CPF 009.940.634-90), o qual iniciou suas 

atividades na refida empresa no dia 21/03/1999. 
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Fonte: http://e-pratica.com.br/ 

LEANDRO afirma que a definição dos fornecedores que viajariam para 

receber valores em outros Estados eram feitas em reuniões com LIVÂNIA MARIA DA SILVA 

FARIAS.  

Sobre as definições dos fornecedores que iriam à São Paulo, a própria 

LIVÂNIA falou com JOHN LÚCIO, pois a mesma estava devendo um dinheiro a ele referente à 

campanha eleitoral. LEANDRO informa que entrou em contato com WEBER.  

LEANDRO informa que a sistemática para o pagamento dos fornecedores era 

elaborada por LIVÂNIA. Ao saber o montante que iria receber, a mesma nominava e já 

realizava a divisão dos valores a serem recebidos por cada fornecedor.  

LEANDRO diz que ligou para WEBER solicitando que o mesmo viajasse a 

São Paulo e ficasse hospedado em hotel próximo aio MERCURY TIMES SQUARE. 

LEANDRO confirma mais uma vez que entregou o recurso (dinheiro) a WEBER e foi no 
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apartamento do hotel de JOHN LÚCIO, que ficava vizinho ao dele, para entregar a parte do 

mesmo. 

LEANDRO afirma que WEBER e JOHN LÚCIO ficaram no mesmo hotel o qual 

estaria localizado vizinho ao MERCURY TIMES SQUARE, separados apenas por uma praça. 

 

 

 

LEANDRO afirma que IVAN BURITY viajou de SÃO PAULO à Brasília e o 

chamou para receber mais recursos(dinheiro). LEANDRO diz que não sabe informar quais 

as empresas repassaram dinheiro para IVAN BURITY, tanto em São Paulo como em 

Brasília. 

LEANDRO ratifica que o encontro com WEBER ocorreu no Fran´s Café, 

localizado no piso térreo do hotel MERCURY TIMES SQUARE.  
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Frans Café – Local de encontro de LEANDRO NUNES AZEVEDO e WEBER JULIO PAIVA VASCONCELOS 
 

Ressalta que a sua ida à Brasília não estava programada e que só ocorreu 

pois IVAN BURITY o informou que teriam recursos naquela cidade. A sua reserva no hotel 

foi realizada através do site de reservas booking e a passagem aérea de São Paulo à 

Brasília foi feita depois de um contato de LEANDRO para o agente de viagens de IVAN. A 
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empresa responsável pela compra da passagem foi à MIRELLA TURISMO. Recorda ainda 

que o aeroporto de embarque para Brasília foi o de Congonhas. 

Em Brasília, LEANDRO, a pedido de IVAN, ficou hospedado no hotel ATHOS 

BULCÃO. LEANDRO informa que IVAN também estava hospedado no supracitado hotel.   

 

Hotel Athos Bulcão – Hospedagem de LEANDRO AZEVEDO e IVAN BURITY em Brasília. 
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LEANDRO diz que em Brasília recebeu de IVAN BURITY aproximadamente 

R$200.000,00 (duzentos mil reais). Desse dinheiro realizou um pagamento de 

R$90.000,00 (noventa mil reais) a PAULO ANDRE LEITE DE CASTRO LEITAO e depois 

realizou vários depósitos em bancos. LEANDRO diz não saber quem entrou em contato 

com PAULO ANDRÉ para que o mesmo viajasse a Brasília e sabe que o mesmo trabalho 

na campanha, na qualidade de coordenador de imprensa. 

 PAULO ANDRE LEITE DE CASTRO LEITAO, portador do CPF nº 

059.852.181-04, nascido em 20.07.54, filho de MARIA ANTONIETA 

LEITE DE CASTRO LEITAO e de RENATO DE CASTRO LEITÃO, 

domiciliado no(a) RUA FUTURO, nº 415, GRACAS, CEP 52050-005, 

cidade de RECIFE/PE. 

LEANDRO afirma que na mesma noite que chegou a Brasília, IVAN BURITY 

passou um valor aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). LEANDRO, 

juntamente com IVAN, na mesma noite, dirigiu-se, a pé, até o hotel que estava hospedado 

PAULO ANDRÉ, para entregar uma quantia aproximada de R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais), fato ocorrido na recepção do hotel do mesmo. 

Na outro dia LEANDRO diz ter ido jantar no Brasília shopping, juntamente 

com IVAN BURITY. LEANDRO diz que IVAN BURITY indagou como PAULO ANDRÉ iria 

transportar o dinheiro. IVAN BURITY pediu para LEANDRO telefonar para PAULO 

ANDRÉ, a fim de saber como o mesmo iria transportar o dinheiro, pois tinha receio do 

mesmo tentar embarcar com o dinheiro. LEANDRO diz que ligou para PAULO ANDRÉ e 

perguntou como o mesmo iria transportar o dinheiro. PAULO ANDRE respondeu que iria 

levar o dinheiro no vôo. LEANDRO diz ao mesmo que não dará certo e a pedido de IVAN 

BURITY o convida para um encontro num restaurante no Brasília Shopping. 

LEANDRO diz que PAULO ANDRÉ foi ao Brasília Shopping e lá foi orientado 

a não embarcar com o dinheiro, pois teria o risco de ser descoberto através dos aparelhos 

de raio x. LEANDRO o aconselhou a efetuar depósitos bancários menores que 
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R$10.000,00 (dez mil reais), em algumas contas. PAULO ANDRÉ disse que pediria ajuda 

da irmã. LEANDRO inclusive disponibilizou-se a ajudar PAULO ANDRÉ na realização dos 

depósitos porém o mesmo telefonou no outro dia dizendo que fizera o depósito. 

LEANDRO diz que no outro diz continuou fazendo depósitos bancários. 

Ressalta não lembrar de todos mas recorda ter feito depósito para a empresa de fogos de 

artifício, cujo proprietário chama-se IRANILDO. 

 JOSÉ IRANILDO DA FRANÇA BEZERRA, portador do CPF nº 

441.578.004-00, nascido em 12.04.66, filho de VALDETE DE 

FRANCA BEZERRA e de IVANILDO DAMIAO BEZERRA, domiciliado 

no(a) RUA SENHOR DO BONFIM, nº 87, CENTRO, CEP 58306-230, 

cidade de BAYEUX/PB. 

 

Fonte: SINESP 
 

Identificamos que JOSÉ IRANILDO DA FRANÇA BEZERRA é proprietário 

da empresa JOSÉ IRANILDO DA FRANÇA BEZERRA ME (CNPJ: 03.877.236/0001-07) 

que tem como atividade econômica principal FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS e 

como atividade secundária COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E 

ARTIGOS PIROTÉCNICOS.  
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Em pesquisas na rede social facebook, no perfil de VAMBERTO FRANÇA 

(JOSÉ VAMBERTO DE FRANÇA BIZERRA), irmão de JOSÉ IRANILDO DA FRANÇA 

BEZERRA, percebemos uma fotografia de uma barraca de fogos de artifício, localizada às 

margens da BR 230, próximo ao estádio Almeidão, de nome BAZAR NOITE 
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MARAVLHOSA. Na fachada da barraca identificamos um número de telefone (marcado 

com seta) que de acordo com o sistema SIAP encontra-se vinculado a JOSÉ IRANILDO. 

 

Fonte :Facebook (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1950691265026061&set=a.380558978705972&type=3&theater) 
 

Em pesquisa ao sistema SAGRES, do Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba, identificamos que a empresa JOSÉ IRANILDO DA FRANÇA BEZERRA ME 

(CNPJ: 03.877.236/0001-07) aparece como credora do Estado da Paraíba nos anos de 

2009 a 20011, conforme podemos ver a seguir:  
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LEANDRO afirma ter feito depósitos em duas ou três contas informadas por 

JOSÉ IRANILDO DA FRANÇA BEZERRA, em valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil 

reais). Menciona ainda que antes de viajar pegou as contas com JOSÉ IRANILDO, sendo 

todas de pessoas físicas e de pessoas ligadas ao mesmo, como seu irmão. Leandro diz 

que não lembra o valor total depositado. Utilizou duas agências do Banco do Brasil, sendo 

uma no Brasília Shopping, utilizando envelopes e outra fora do referido estabelecimento, 

utilizando a “boca” do caixa. LEANDRO acredita ter transferido, juntando todos os 

depósitos, R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) para JOSÉ IRANILDO DA FRANÇA 

BEZERRA. 

LEANDRO diz que deve ter trazido uns R$10.000,00 (dez mil reais) que é o 

permitido de transportar no avião e que voltou à João pessoa sozinho, sem a companhia 

de IVAN BURITY. A passagem de retorno de Brasília a João Pessoa, segundo LEANDRO, 

provavelmente foi paga e reservada por IVAN BURITY. 

LEANDRO diz que só falou com LIVÂNIA pessoalmente, depois do seu 

retorno a João Pessoa. 

 

3 – Segunda viagem – RIO DE JANEIRO/RJ – 21/04/2015; (46:50) 
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LEANDRO diz que viajou para o RIO DE JANEIRO na data de 21 de abril de 

2015 e ficou hospedado no Hotel Atlântico, localizado no Centro do Rio de janeiro/RJ. A 

sua passagem aérea foi paga por IVAN BURITY assim como o seu hotel. Viajaram no 

mesmo avião apenas na ida. Ressalta ainda que viajou no mesmo avião e ficou 

hospedado no mesmo hotel de IVAN BURITY. 

 

 

IVAN BURITY comunicou a LIVÂNIA que tinha um dinheiro a receber no RIO 

DE JANEIRO. LIVÂNIA então o chamou para saber como fariam. LEANDRO diz que pela 

quantidade de fornecedores acredita que a quantia recebida no Rio de janeiro foi de 

aproximadamente R2.000.000,00 (dois milhões de reais). 
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LEANDRO diz que os fornecedores que viajaram para o Rio foram: JOSÉ 

NILSON DE LIMA (ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA – EPP, CNPJ 

70.092.630/0001-19), LOURENCO ROMAO DOS SANTOS FILHO (LOURENÇO ROMÃO 

DOS SANTOS FILHOS-ME (L. R. PRODUCOES E EVENTOS - CNPJ nº 

04.265.531/0001-67), JOAO FREIRE FILHO (JÚNIOR DO CARRO DE SOM), (J.R. SOM 

E PUBLICIDADE LTDA – ME, CNPJ 09.677.016/0001-08), MARCELO LAGO 

CARVALHEIRA (MCREPRE LTDA, CNPJ nº 28.941.746/0001-19), MARINA LUIZA 

MOSER, (CIPEC – CENTRO INTEGRADO DE PESQUISA E COMUNICAÇÃO LTDA – 

EPP – CNPJ: 09.045.102/0001-06) 

 JOSÉ NILSON DE LIMA (CPF 171.147.803-20), data de nascimento 

29/12/1959, sexo masculino, natural de Campina Grande/PB, filho de 

Dalva de Sousa Lima e de José Justino de Lima, com endereço 

residencial localizado à Av. Rui Carneiro, 1221, Tambaú, João 

Pessoa/PB, CEP: 58039-000.  
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De acordo com o sistema SIAP, identificamos que a empresa ADESIVO 

DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA – EPP, CNPJ 70.092.630/0001-19, sociedade 

empresária limitada, cujas atividades tiveram início em 01/10/1993, tem como sócias 

MARIA CRISTINA PINTO DA COSTA, possível companheira de JOSÉ NILSON DE 

LIMA, e FERNANDA FERREIRA LIMA, filha de JOSE NILSON DE LIMA e de MARIA 

NILDA WANDERLEY LIMA. 

 

FOTO DE JOSE NILSON E MARIA CRISTINA (Fonte: facebook) 

A sociedade é distribuída de forma igualitária entre MARIA CRISTINA 

PINTO DA COSTA, CPF: 360.231.674-20, (50% do capital social) e FERNANDA 

FERREIRA LIMA, CPF: 012.158.754-10, (50% do capital social). 

De acordo com o próprio site da empresa, a ADESIVO DOIS está situada à 

Avenida Beira Rio, 3000, Tambauzinho, nesta capital, e é prestadora de serviços de 

sinalização computadorizada e plotagem, desenvolvendo projetos para sinalização de 
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feiras, congressos e eventos, trabalhando diretamente com as Promotoras e 

Organizadoras de eventos. 

Cabe ressaltar que no portfólio disponibilizado no mesmo site, constam 

diversos trabalhos envolvendo candidatos políticos e prédios públicos: 
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(Fonte: Facebook) 

 LOURENCO ROMAO DOS SANTOS FILHO, portador do CPF nº 

309.149.224-91, nascido em 12.04.53, filho de TEREZA ALVES DOS 

SANTOS e de LOURENCO ROMAO DOS SANTOS, domiciliado no(a) 

RUA PIQUET CARNEIRO, nº 140, CENTRO, CEP 63430-000, cidade 

de ICO/CE. 
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 LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHOS-ME (L. R. 

PRODUCOES E EVENTOS - CNPJ nº 04.265.531/0001-67, iniciou 

suas atividades em 05 de fevereiro de 2001, e de acordo com a 

Receita Federal do Brasil encontra-se Inapta . Possuía como principal 

atividade econômica, a produção musical. 
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 JOAO FREIRE FILHO (JÚNIOR DO CARRO DE SOM), portador do 

CPF nº 032.652.894-60, nascido em 14.08.79, filho de MIRTES 

ALVES FREIRE e de JOÃO FREIRE, domiciliado no(a) RUA DOM 

CARLOS GOUVEIA COELHO, nº 159, CENTRO, CEP 58011-030, 

cidade de JOAO PESSOA/PB. 
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 J.R SOM E PUBLICIDADE LTDA – ME, CNPJ 09.677.016/0001-08, 

de nome fantasia “J.R SOM E PUBLICIDADE”, iniciou suas 
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atividades em 03 de julho de 2008. Possui como principal atividade 

econômica, outras atividades de publicidade não especificadas 

anteriormente (Fonte: CNAE – Classificação Nacional de Atividade 

Econômica). No rol de suas atividades secundárias estão: produção 

musical; atividades de sonorização e de iluminação, aluguel de outras 

máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados 

anteriormente, sem operador; artes cênicas, espetáculos e atividades 

complementares não especificadas anteriormente. 
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 O capital social (baliza para a responsabilização do [s] sócio [s]) da 

empresa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e seu atual quadro 

societário é composto da seguinte forma: 

 JOÃO FREIRE FILHO, CPF nº 032.652.894-60, é sócio 

administrador com participação de 50% no capital social da 

empresa. A referida pessoa física figura no quadro societário como 

sócio titular (sócio administrador), tendo ingressado naquela 

atividade em 03/07/2008 (RFB), situação que ostenta até a presente 

data. 

 LUINALDO FLOR CAVALCANTE, CPF nº 759.565.004-68, é sócio 

com participação de 50% no capital social da empresa. A referida 

pessoa física figura no quadro societário como sócio, tendo 

ingressado naquela atividade em 03/07/2008 (RFB), situação que 

ostenta até a presente data. 

Fato relevante identificado durante pesquisa ao sistema do T.S.E, o senhor 

JOÃO FREIRE FILHO recebeu R$ 9.000,00 (nove mil reais) da campanha do candidato 

a governador, JOÃO AZEVEDO LINS FILHO (eleições 2018), referente ao pagamento 

de locação de veículo para publicidade. Já o senhor WILLINGTON ALVES FREIRE, 

irmão do senhor JOÃO FREIRE FILHO, recebeu R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da 

campanha do candidato a governador, JOÃO AZEVEDO LINS FILHO (eleições 2018), 

referente ao pagamento de locação de veículo para publicidade. 

 MARCELO LAGO CARVALHEIRA, portador do CPF nº 025.311.574-

41, nascido em 24.01.68, filho de MIRTHYS LAGO CARVALHEIRA e 

de GERALDO PINTO CARVALHEIRA, domiciliado no(a) RUA BARAO 
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DE BEBERIBE, nº 155, BOA VIAGEM, CEP 51030-560, cidade de 

RECIFE/PE. 

 
 

 

 MCREPRE LTDA, (CNPJ sob o nº 28.941.746/0001-19), iniciou suas 

atividades em 26 de outubro de 2017 e de acordo com a Receita Federal do 

Brasil encontra-se ATIVA. Possui como principal atividade econômica a 

impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. 
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 MARINA LUIZA MOSER, portadora do CPF nº 038.560.954-03, 

nascida em 08/09/1981, filha de Maria das Graças Milagres Moser e 

de Marino Moser, com endereço residencial localizado a Rua Magina 

Pontual, 147, apt 1002, bloco C, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-

510. 
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 CIPEC CENTRO INTEGRADO DE PESQUISA E COMUNICAÇÃO 

LTDA , CNPJ 09.045.102/0001-06, iniciou suas atividades em 20 de 

agosto de 2007. Possui como principal atividade econômica, 

atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 

técnica especializada (Fonte: CNAE – Classificação Nacional de 

Atividade Econômica).  

 

 

Em pesquisa ao banco de dados do ministério do Trabalho e Emprego 

(RAIS), identifica-se que MARINA MOSER foi admitida no cargo de supervisora 

administrativa no dia 01/06/2016 na empresa CIPEC, com salário contratual de 
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R$6.420,51 (seis mil, quatrocentos e vinte reais e cinqüenta e um centavos), conforme 

pormos ver a seguir:   

 

 

LEANDRO diz que chegaram dia 21/04/2015 no período da noite e no outro 

dia ocorreu o encontro com os fornecedores. No dia 22/04/15, LEANDRO juntamente com 

IVAN BURITY após o café, esperaram sentados numa mesa na entrada do Hotel por um 

nacional que iria trazer o dinheiro. LEANDRO diz que um homem, aparentando 45 anos, 

altura mediana, com cabelos pretos, chegou com duas malas e o entregou. Ato contínuo 

LEANDRO subiu ao quarto com as duas malas e IVAN BURITY ficou conversando com o 

nacional que entregara as malas. 

LEANDRO diz que IVAN BURITY posteriormente subiu e pegou umas malas. 

A referida mala seria para pagar a MARCELO CARVALHEIRA LEANDRO diz que foi IVAN 

BURITY quem combinou e fez o pagamento a MARCELO CARVALHEIRA, de 

aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 

Menciona que LOURENÇO foi de carro para o Rio de Janeiro apenas para 

pegar o dinheiro. LEANDRO diz que o mesmo recebeu aproximadamente R$ 600.000,00 
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(seiscentos mil reais). JOSÉ NILSON, que estava hospedado no hotel defronte recebeu 

R$200.000,00 (duzentos mil reais), JÚNIOR DO CARRO DE SOM recebeu 

aproximadamente R$100.000,00 ou R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). 

LEANDRO diz que não recorda quanto MARINA recebeu mas foi algo em torno de 

R$200.000,00 (duzentos mil reais); 

LEANDRO diz que orientou JÚNIOR DO CARRO DE SOM a fazer depósitos 

do dinheiro recebido. LEANDRO diz que LOURENÇO utilizou uma caminhonete S10 para 

a viagem e quem atuou como motorista foi JOELSON FERREIRA DE ARAUJO, portador 

(CPF nº 854.544.864-34), seu sócio. JOSÉ MILSON comentou que faria depósitos através 

de uma agência bancária que existia próxima ao hotel. 

 JOELSON FERREIRA DE ARAUJO, portador do CPF nº 

854.544.864-34, nascido em 02.02.73, filho de ADELITA FERREIRA 

DE ARAUJO e de JOSE ANTONIO DE ARAUJO, domiciliado no(a) 

AVENIDA SAO JOAO, nº 47, SAO BENTO, CEP 58305-110, cidade 

de BAYEUX/PB. 

 

LEANDRO diz que os pagamentos foram dívidas com fornecedores da 

campanha de 2014. LEANDRO diz que depois desse pagamento as dívidas de campanha 

com JOSÉ NILSON e JÚNIOR DO CARRO DE SOM foram quitadas. LEANDRO diz que 

LIVÂNIA que combinava os pagamentos com MARINA por isso não sabe dizer se 

restaram dívidas. Já MARCELO CARVALHEIRA, os pagamentos não oficiais foram pagos 

porém, até hoje restam dívidas referentes a contratos oficiais. LEANDRO afirma que a 

dívida passou para o partido o que fez com que MARCELO CARVALHEIRA entrasse na 

justiça para receber. 

LEANDRO diz que almoçou com IVAN BURITY e como seu vôo só partiria 

por voltas das 21 horas, acompanhou IVAN BURITY até um hotel em Copacabana o qual 

o mesmo teria uma reserva. Diz ainda que IVAN BURITY permaneceu no Rio de Janeiro. 
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4 – Terceira viagem – Belo Horizonte/MG – 09/06/2015; (01:07:13) 

LEANDRO diz que viajou para Belo Horizonte/MG na data de 09 de junho de 

2015 e ficou hospedado no Hotel Boulevard Plaza. 

 

Hotel Boulevard Plaza (Fonte: Google Earth) 
 

 LEANDRO diz que LIVÂNIA reuniu-se com IVAN BURITY e depois o 

chamou comunicando da viagem. LEANDRO diz que juntamente com LIVÂNIA decidiram 

qual fornecedor iria viajar para receber os recursos(dinheiro). Ficou decidido que o 

fornecedor THIAGO (THIAGO AURELIANO TOSCANO SILVA) da HTV (HTV 

PRODUCOES EIRELI) viajaria. LEANDRO afirma que THIAGO também recebeu dinheiro 

do fornecedor JÚNIOR (EXPEDITO DE CARVALHO JUNIOR) da empresa ANTARES 

(ANTARES PUBLICIDADES LTDA – EPP). Por fim, LEANDRO realizou alguns depósitos 

para JOSÉ IRANILDO DA FRANÇA BEZERRA proprietário da empresa JOSÉ IRANILDO 

DA FRANÇA BEZERRA ME (CNPJ: 03.877.236/0001-07) a qual comercializa fogos de 

artifício. (Já qualificado no item 2 – primeira viagem) 
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 THIAGO AURELIANO TOSCANO SILVA, portador do CPF nº 

044.327.584-06, nascido em 20.09.82, filho de MARIA DO SOCORRO 

AURELIANO SILVA e de TARCIO ARY TOSCANO SILVA, domiciliado 

no(a) AVENIDA OCEANO INDICO, nº 828, INTERMARES, CEP 

58102-222, cidade de CABEDELO/PB. 

 

 

Fonte: RENACH/SINESP 
 

 HTV PRODUCOES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 10.673.116/0001-45, com sede na 

AV. COREMAS, Nº 141 – JOÃO PESSOA-PB. 
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 EXPEDITO DE CARVALHO JUNIOR, conhecido como JUNIOR 

GUERREIRO, portador do CPF nº 288.410.504-20, nascido em 

31.05.61, filho de MARIA DE LOURDES FERNANDES DE 

CARVALHO e de EXPEDITO DE CARVALHO, domiciliado no(a) 

AVENIDA EPITACIO PESSOA, nº 4050, MIRAMAR, CEP 58045-900, 

cidade de JOAO PESSOA/PB. 
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Fonte: RENACH/SINESP 

 ANTARES PUBLICIDADES LTDA - EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.682.977/0001-15, 

com sede na AV PRINCESA ISABEL, Nº 150 – CENTRO – 

JOÃO PESSOA-PB. 
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LEANDRO diz que a viagem foi complicada pois o avião quebrou e teve que 

sair de Recife/PE. Ao chegar no Hotel em Belo Horizonte/MG, IVAN BURITY falou que a 

pessoa que entregaria o dinheiro teve um problema devido a greve dos ônibus, já que os 

recursos eram oriundos das empresas de transporte público coletivo. Dessa forma IVAN 

BURITY só conseguiu receber e repassar a LEANDRO aproximadamente R$300.000,00 

(trezentos mil reais) a R$400.000,00(quatrocentos mil reais) dos R$600.000,00 

(seiscentos mil reais) esperados. 

LEANDRO diz que quando viaja com o intuito de receber recursos (dinheiro) 

para já sabe a quantia e quanto será destinado a cada fornecedor.  

LEANDRO diz que passou uma parte do dinheiro, que não se recorda bem 

mas acredita que foi aproximadamente R$200.000,00 (duzentos mil reais)/R$250.000.00 

(duzentos e cinqüenta mil reais) para THIAGO AURELIANO TOSCANO SILVA, referente 

ao pagamento da empresa HTV e ANTARES além de ter realizado depósitos para JOSÉ 

IRANILDO DA FRANÇA BEZERRA, referente aos fogos, através de um Banco do Brasil 

localizado defronte ao hotel, tanto em envelopes como na “boca” do caixa. 

LEANDRO diz que na mesma noite foi jantar com THIAGO AURELIANO 

TOSCANO SILVA e o mesmo informou que tinha realizado os depósitos, inclusive para a 

empresa ANTARES. 

Ressalta que retornou para João Pessoa no outro dia, 10/06/2015. Porém 

THIAGO continuou em Belo Horizonte pois não tinha dado tempo de realizar todos os 

depósitos. 

  

5 – Quarta viagem – Rio de Janeiro/RJ – 21/07/2016; (01:16:13) 

LEANDRO diz que viajou para o RIO DE JANEIRO na data de 21 de julho de 

2016 e ficou hospedado no Hotel Astória, localizado em Copacabana.  
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Fonte: Google Earth 
 

Ressalta que o planejamento da supracitada viagem foi realizado em 

conjunto com IVAN BURITY e LIVÂNIA FARIAS e os fornecedores escolhidos dessa vez 

foram THIAGO AURELIANO TOSCANO SILVA da empresa HTV PRODUCOES EIRELI 

(CNPJ sob o nº 10.673.116/0001-45) E ALBERTO que tem uma agência de mídias digitais 

e presta serviços para o clickpb.  

Afirma que viajou no mesmo vôo de THIAGO e ALBERTO, porém ficaram em 

hotéis diferentes. IVAN BURITY já estava no Rio de Janeiro quando LEANDRO chegou.  

LEANDRO informa que ficou responsável pelo repasse de dinheiro à THIAGO e IVAN 

BURITY ficou responsável de repassar dinheiro para ALBERTO e outro 

fornecedor/colaborador que não lembra o nome.  
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 LEANDRO diz que na mesma noite que chegou no Rio de Janeiro, IVAN 

BURITY foi ao seu quarto e deixou a quantia aproximada de R$200.000,00 (duzentos mil 

reais) para que o mesmo realizasse o pagamento a THIAGO. 

Informa que repassou os R$200.000,00 (duzentos mil reais) a THIAGO e no 

outro dia retornou a João Pessoa/PB. Afirma não ter feito depósitos e desconhecer os 

valores repassados por IVAN BURITY a ALBERTO e outros fornecedores. 

 

6 – Entrega de dinheiro por avião particular – Ivan Burity – hangar do 

Governo. (01:23:45) 

 

1ª - ENTREGA 

LEANDRO informa que IVAN BURITY alugava um avião particular e pousava 

no Aeroporto Internacional Castro Pinto. LIVÂNIA FARIAS com a ajuda do falecido 

Coronel FERNANDO CHAVES, à época Chefe da Casa Militar, autorizavam IVAN BURITY 

a utilizar o Hangar do Governo do Estado da Paraíba. LEANDRO afirma que tal estratégia 

era feita para evitar o ingresso no aeroporto, evitando qualquer risco da identificação do 

dinheiro transportado. As três entregas foram realizadas entre os anos de 2012 e 2014. 

LEANDRO diz que em três ocasiões IVAN BURITY transportou dinheiro em 

aviões particulares, sendo que em duas utilizou o hangar do Governo do Estado da 

Paraíba. Na primeira vez LEANDRO disse que não pode estar presente, pois estava 

participando de um casamento.  

LEANDRO informa que a dinâmica ocorria da seguinte forma: ia pro hangar e 

ligava para Coronel CHAVES, para o mesmo abrir e autorizar a permeância no local. 

Depois aguardavam IVAN chegar, onde o mesmo previamente autorizado, encaminhava-

se para o hangar. 

Apesar de não estar presente na primeira vez, LEANDRO afirma que a 

entrega do dinheiro ocorreu. Informa que a missão de receber o dinheiro foi passada a 
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BERNARD. LEANDRO diz que LIVÂNIA também foi, porém não recorda se a mesma 

adentrou o hangar ou ficou nas proximidades. Por fim Coronel Chaves além de abrir o 

Hangar fez a escolta de BERNARD quando o mesmo recebeu o dinheiro de IVAN 

BURITY. 

LEANDRO diz que o dinheiro não ficou com o mesmo e não sabe informar a 

quantidade de dinheiro recebido nessa primeira vez. Informa que nas outras duas vezes a 

quantia girava em torno de R$1.000.000,00 (um milhão)/R$1.500.000,00 (um milhão e 

meio). 

 

2ª - ENTREGA 

LEANDRO diz que foi informado por LIVÂNIA que IVAN BURITY iria trazer 

dinheiro em avião particular e seria necessário o mesmo receber o referido dinheiro no 

hangar do Governo do Estado. LEANDRO, juntamente com BERNARD e o CORONEL 

CHAVES dirigiram-se até o hangar onde o dinheiro seria entregue por IVAN BURITY  

LEANDRO diz que o avião utilizado por IVAN BURITY era um jato com 

turbinas e não hélices. INFORMA que viu a aeronave pousar e entrar no hangar por volta 

das 15:00 horas. Informa ainda que o dinheiro trazido por IVAN BURTY estava 

acomodado numa mala. 

Informa que depois da chegada de IVAN BURITY, juntamente com a mala de 

dinheiro, adentrou no carro alugado que BERNARD estava e tomou destino a sua 

residência. LEANDRO e CORONEL CHAVES foram escoltando durante todo o trajeto. 

IVAN BURITY depois de algum tempo, aproximadamente 1 (uma) hora 

entrou em contato com LEANDRO para que o mesmo fosse buscar o dinheiro. LEANDRO 

diz que parou o carro na garagem do prédio de IVAN BURITY e subiu ao seu 

apartamento. Lá viu a mala de dinheiro, com aproximadamente R$1.500.000,00 (um 

milhão e meio de reais)/ R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). Ato contínuo, LEANDRO 
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colocou a mala de dinheiro no seu veículo e foi pra casa. Ressalta ainda que não se 

recorda o que fez com o dinheiro. 

 LEANDRO recorda-se que em determinado período guardaram dinheiro na 

casa de uma pessoa que trabalhava na CODATA, como diretora administrativa, de nome 

CÉLIA. LEANDRO diz que tal quantia pode ter ficado na casa de CÉLIA.  Lembra ainda 

que CÉLIA trabalhava com LIVÂNIA desde o tempo da prefeitura. 

 

 CÉLIA REGINA ROCHA BARRETO MELO, portadora do CPF nº 

554.199.174-91, nascida em 05.03.1967, filha de CONSUELO 

ROCHA BARRETO e de FRANCISCO LINS BARRETO, domiciliada 

na Av. Ingá, 975, Manaíra, João Pessoa/PB, CEP: 58039-190. 

 

Fonte: RENACH/SINESP 
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3ª - ENTREGA 

LEANDRO diz que a terceira entrega ocorreria da mesma forma das outras, 

porém devido à chuva o avião teve que pousar em Natal/RN. Afirma que IVAN BURITY 

ligou e disse que teve que pousar em Natal, pegaria um taxi com destino a João Pessoa, 

marcando como ponto de encontro o primeiro Posto de Combustíveis (Posto Jacarauna) 

depois da entrada de LUCENA/PB. LEANDRO diz que estava sozinho em um veículo 

sendo acompanhado pelo Coronel CHAVES e um motorista em outro veículo. 

LEANDRO diz que encontrou IVAN BURITY no Posto de combustíveis e o 

mesmo colocou a mala de dinheiro dentro do carro e seguiram com destino a João 

Pessoa. Recorda que IVAN BURITY retirou R$300.000,00 (trezentos mil reais) da mala e 

foram direto para a casa de RÔMULO GOUVEIA, localizado em Ponta de Campina, 

Cabedelo/PB, onde seria entregue a mala com a quantia de R$900.000,00 (novecentos 

mil reais). 

Chegando no prédio de RÔMULO GOUVEIA, LERANDRO diz que o 

assessor de RÔMULO GOUVEIA já estava aguardando. IVAN BURITY desceu do veículo 

e foi entregar o dinheiro ao supracitado assessor enquanto LEANDRO esperava no 

veículo. Após a entrega, IVAN BURITY entrou no carro de LEANDRO e foram embora. 

LEANDRO afirma que IVAN BURITY ficou com os R$300.000,00 (trezentos mil reais). 

Ressalta LEANDRO que o dinheiro foi entregue a ROMULO GOUVEIA no 

dia 26/06/2014, um dia antes ao rompimento político de ROMULO GOUVEIA com o grupo 

do ex governador RICARDO COUTINHO. 

LEANDRO salienta que IVAN BURITY, logo após as eleições de 2018,entre 

os meses de novembro/dezembro o entregou R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

provenientes da empresa GRAFSET de VLADIMIR. LEANDRO diz que a entrega do 

dinheiro ocorreu em um sábado, quando o mesmo voltara de uma viagem a Caruaru/PE. 

LEANDRO diz que passou na casa de IVAN BURITY onde recebeu a quantia de “cento e 

poucos mil”. Ao retornar para sua residência, LEANDRO recebeu um telefonema de IVAN 
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BURITY, o qual informava estar precisando conversar com LEANDRO. O encontro 

ocorreu na residência de LEANDRO momento em que IVAN BURITY entregou 

R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), informando que VLADIMIR da GRAFSET (já 

qualificado no item 1) tinha entregue tal quantia. 

Por fim, LEANDRO informa que IVAN BURITY também realizava o 

pagamento de recursos a LAURA ALMEIDA. 

 MARIA LAURA CALDAS DE ALMEIDA CARNEIRO, portadora do 

CPF nº 161.617.424-20, nascida em 08.02.58, filha de ELOINA LOBO 

CALDAS e de JOAO PESSOA DE MENEZES CALDAS, domiciliada 

no(a) RUA JORNALISTA JOSE RAMALHO, nº 108, COSTA E SILVA, 

CEP 58081-110, cidade de JOAO PESSOA/PB. 

 

         FONTE: RENACH/SINESP 
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É o relatório 


