
POLÍCIA FEDERAL 
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 

- DELECOR/DRPJ/SRIPF/PB 
Endereço: Rua Aviador Mário Vieira de Meio, s/n, BR 230, km 16,5 - João Agripino - CEP: 58034-045 - João 

Pessoa/PB 

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 657617/2023 
2023.0012080-SRIPF/PB 

No dia 16/02/2023, nesta DELECORIDRPJ/SR/PF/PB, presença de CRISTIANO DE OLIVEIRA 
ROCHA, Delegado de Policia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato: 

Detentor: EDER FRANCISCO SILVA SANTOS, sexo masculino, nacionalidade brasileira, uniao 
estavel(a), filho(a) de EDER SANTOS e LISANDRA CRISTINA DA SILVA, nascido(a) aos 
20/10/1991, natural de Lavras/MG, instrução médio completo, profissão músico, documento de 
identidade n° MG-13.186.819-SSP/MG, CPF n° 103.732.296-74, residente na(o) Rua Dano Costa 
Mattos, n° 604, bairro Parque Boturussu, CEP 03805-090, São Paulo/SP, BRASIL, fone(s) (11) 
983439632 /(35)38217983. 

Presentes os advogados FELIPE PEDROSA TAVARES THEOFILO MACHADO, OAB n° 
17086/PB e JANNYLEYDE DA SILVA MILANES, OAB n° 196 13/PB 

Concordo em receber citação, notificação e intimação pelos seguintes meios (TCT 109/2021 entre o 
Conselho Nacional de Justiça e Polícia Federal): 

E-mail: (X)Sim ()Não - informaremailedersantosfss1515@hotmai1.com  
Ligação Telefônica: Sim ()Não - informar número 
WhatsApp: (X)Sim ()Não - informar número 
Telegram: Sim ()Não - informar número 

Cientificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito 
de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um 
advogado. Inquirido a respeito dos fatos investigados, RESPONDEU: QUE é músico profissional 
e motorista de aplicativo (UBER) na Região Metropolitana de São Paulo; QUE o instrumento 
tocado pelo declarante é acordeon; QUE mantem união estável com Ana Paula Silva do 
Nascimento há nove anos, tendo com ela um filho menor de idade com sete anos; QUE tem uma 
renda mensal em torno de R$ 1.500,00 e sua esposa tem uma renda mensal aproximada de 
mesmo valor, sendo cabelereira; QUE não tem veículos e trabalha como motorista de aplicativo 
em carros locados; QUE não tem nenhum emprego formal de carteira assinada; QUE não faz uso 
de drogas e faz uso de bebidas alcoólicas moderada, socialmente; QUE nunca foi preso ou 
processado criminalmente; QUE em relação à quantia que foi arrecadada e apreendida em duas 
malas de bagagem com o declarante nesta data, durante o desembarque do voo 3542 LATAM no 
Aeroporto Internacional Castro Pinto (Bayeux/PB), disse que não é o proprietário do dinheiro; 
QUE o proprietário é o patrão do declarante, conhecido como FELIPE ALCÂNTARA; QUE 
indagado se não tendo emprego formal e sendo motorista de Uber como seria possível ter um 
patrão, disse que "patrão" seria uma gíria usada em São Paulo, mas na verdade o declarante não 
trabalha para FELIPE ALCÂNTARA; QUE fazendo serviço de UBER com frequência para 
FELIPE, conduzindo-o na cidade de São Paulo em vários deslocamentos, foi questionado por 
FELIPE se aceitaria vir a João Pessoa transportando a quantia, que seria utilizada para a compra 



de um negócio, não especificando ao declarante se seria um imóvel ou estabelecimento; QUE 
aceitou a proposta e receberia R$ 1.500,00 para fazer a viagem; QUE foi FELIPE quem comprou 
as passagens de ida e volta do declarante para João Pessoa, tendo o voo origem no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos; QUE embarcou às 08h20min; QUE desembarcou ao meio dia e 
durante o desembarque foi abordado pelos policiais federais que revistaram sua bagagem e 
encontraram a quantia em dinheiro; QUE não sabe o valor por ele transportado em dinheiro em 
espécie; QUE as malas utilizadas no transporte do dinheiro são de propriedade do declarante; 
QUE recebeu o dinheiro de um homem desconhecido no próprio Aeroporto de Guarulhos; QUE 
FELIPE lhe passou o contato do homem e eles marcaram de se encontrar no estacionamento às 
06h de hoje; QUE quando chegou ao estacionamento, o homem já estava no estacionamento e 
não viu se ele estava de cano; QUE o dinheiro foi trasladado de sacolas para as malas do 
declarante pelo homem que o entregou; QUE esse traslado se deu no estacionamento, num local 
parecido com abrigos de ônibus; QUE ao chegar em João Pessoa/PB recebeu a orientação para 
telefonar para o FELIPE ALCÂNTARA, e assim o fez ao desembarcar; QUE a ligação se deu 
pouco antes de ser abordado pelos policiais; QUE ainda ia procurar hotel para se hospedar não 
tendo feito reserva prévia; QUE o seu deslocamento para o hotel seria feito de Uber; QUE não 
sabe para quem iria entregar o dinheiro, pois ainda iria receber essa orientação de FELIPE por 
telefone; QUE pelo que sabe, FELIPE ALCÂNTARA trabalha com reestruturação de empresas; 
QUE FELIPE não o acompanhou hoje no Aeroporto de Guarulhos e não sabe se ele está ou não 
em João Pessoa/PB; QUE o próprio declarante efetuou o pagamento em seu cartão da bagagem 
extra; QUE essa foi a primeira vez que realizou viagem para FELIPE; QUE não tem nenhum 
amigo ou conhecido que tenha realizado esse tipo de viagem para FELIPE; dada a palavra ao 
advogado, não houve formulação de perguntas; QUE não concorda em fornecer sua senha do seu 
smartphone. Nada mais havendo, este Termo de Declarações foi lido e, achado conforme, 
assinado pelos presentes. 

Advog ado'(á 

Advogado(a) 

Documento eletrônico assinado em 16/02/2023, às 16h01, por CRISTIANO DE OLIVEIRA ROCHA, Delegado de 
Policia Federal, na forma do artigo 1,  inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste 

documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura,  informando o seguinte código 
verificador: 74f5f4 1 440895fb702b83e81 5e1 a8e64eacc095d 

Documento eletrônico assinado em 16/02/2023, às 16h02, por MARLOS BAHIA DE AGUIAR FILHO, Escrivao de 
Policia Federal, na forma do artigo 1, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste 

documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura,  informando o seguinte código 
verificador: 56494 3e9dbf22b925793596a5527b 1 701 a041 2e 



Detentor 

Testemunha 01 

Testemunha 02 

POLÍCIA FEDERAL 
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 

- DELECOR/DRPJ/SRIPF/PB 
Endereço: Rua Aviador Mário Vieira de Meio, s/n, BR230, km l6,5 - João Agripino - CEP: 58034-045 - João 

Pessoa/PB 

TERMO DE LACRAÇÃO N° 654340/2023 
2023.0012080-SR/PF/PB 

No dia 16/02/2023, nesta DELECOR!DRPJ/SRIPF/PB, em João Pessoa/PB, por determinação 
d e CRISTIANO DE OLIVEIRA ROCHA, Delegado de Policia Federal, foi realizado o 
LACRAÇÃO do malote n°s 0006683. 

Material arrecadado em poder de: 
DETENTOR: 

Detentor: EDER FRANCISCO SILVA SANTOS, sexo masculino, nacionalidade brasileira, 
uniaoestavel(a), filho(a) de EDER SANTOS e LISANDRA CRISTINA DA SILVA, nascido(a) aos 
20/10/1991, natural de Lavras/MG, instrução médio completo, profissão músico, documento de 
identidade n° MG-13.186.819-SSP/MG, CPF n° 103.732.296-74, residente na(o) Rua Dano Costa 
Mattos, n° 604, bairro Parque Boturussu, CEP 03805-090, São Paulo/SP, BRASIL, fone(s) (11) 
983439632 /(35)38217983. 

Presentes os advogados FELIPE PEDROSA TAVARES THEOFILO MACHADO, OAB n° 
17086/PB e JANNYLEYDE DA SILVA MILANES, OAB n° 196 13/PB 

Observações: os valores arrecadados serão apreendidos e depositados após contagem e 
conferência pela Caixa Econômica Federal devido ao grande volume de notas existentes. 

Nada mais havendo, este Termo de Lacração foi lido e, achado conforme, assinado pelos 
presentes. 	2 

\')O 	\Ç\JC  

Advogado(a) 

4 -Vl 	 C/442,/ 1 Q/ 

Advogad1(a) 



Documento eletrônico assinado em 16/02/2023, às 15h24, por MARLOS BAHIA DE AGUIAR FILHO, Escrivao de 
Policia Federal, na forma do artigo l, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste 

documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura,  informando o seguinte código 
verificador: 06f3fceaa9a7efl 837b21 1 38d87f5048de25d00 

Documento eletrônico assinado em 16/02/2023, às 15h29, por CRISTIANO DEOLIVEIRAROCHA, Delegado de 
Policia Federal, na forma do artigo 1°, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste 

documento pode ser conferida no site https://servico  s.dpf.go v.br/assinatura/app/assinatura,  informando o seguinte código 
verificador: 21 abbfcl 07c106433f733c551 56cd812ee5b50e0 



Detentor: 

Advogado: 

Advogada: 

POLÍCIA FEDERAL 
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 

- DELECORIDRPJ/SR'PF/PB 
Endereço: Rua Aviador Mário Vieira de Meio, s/n, BR 230, km 16,5 João Agripino - CEP: 

58034-045 - João Pessoa/PB 

TERMO DE APREENSÃO N° 659524/2023 
2023.001 2080-SRIPF/PB 

No dia 16/02/2023, nesta DELECOR/DRPJ/SR/PF/PB, em João Pessoa/PB, por determinação 
de CRI STIANO DE OLIVEIRA ROCHA, Delegado de Policia Federal, foi realizada a qualificação 
dos envolvidos neste ato e a formalização da apreensão das coisas abaixo discriminadas: 

Apreensão n°: 85/2023 
Item Descrição Quant. Unidade Observação 

1 Telefone Celular 1 UN smartphone da marca Apple, modelo lphone 11 Pro, IMEI 
35 323510 021758 2 

2 Documentos Diversos 1 UN tickets de vôo da empresa LATAM, viagem de São 
Paulo (Garulhos) a João Pessoa, vôo n° 3542, e de 
João Pessoa para São Paulo (Garulho), vôo n° 3543 

3 Documentos Diversos 1 UN ELETRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT' 
comprovante de serviço valor taxa para bagagem de R$ 
185,00, referente ao ticket 9572101810383 

4 Documentos Diversos 2 UN dois documentos de identificação de bagagem 
pertencentes a SILVA SANTOS/EDE, vôo Latam 3542 
JPA 16 de fevereiro, juntamente com os dois 
comprovantes do passageiro 

5 Documentos Diversos 1 UN comprovante de compra de débito à vista, data e 
horário: 16/02123 às 07:19, pagos a TAM LINHAS GRU, 
valor de cobrança R$ 185,00 

Envolvidos: 
Detentor. EDER FRANCISCO SILVA SANTOS, sexo masculino, nacionalidade brasileira, 
uniaoestavel(a), filho(a) de EDER SANTOS e LISANDRA CRISTINA DA SILVA, nascido(a) aos 
20/10/1991, natural de Lavras/MG, instrução médio completo, profissão músico, documento de 
identidade n° MG-13.186.819-SSP/MG, CPF n° 103.732.296-74, residente na(o) Rua Dano Costa 
Mattos, n° 604, bairro Parque Boturussu, CEP 03 805-090, São Paulo/SP, BRASIL, fone(s) (11) 
983439632 /(35)38217983. 

Presentes os advogados FELIPE PEDROSA TAVARES THEOFILO MACHADO, OAB n° 
17086/PB e JANNYLEYDE DA SILVA MILANES, OAB n° 196 13/PB. 



Documento eletrônico assinado em 16/02/2023, às 15h58, por MARLOS BAHIA DE AGUIAR FILHO, Escrivao de 
Policia Federal, na forma do artigo 1,  inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste 

documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura,  informando o seguinte código 
verificador: 9be0aa7366 1 df44 OaS9ccd4 50b96f44 52fac96 1 9 

Documento eletrônico assinado em 16/02/2023, às 16h01, por CRISTIANO DE OLIVEIRA ROCHA, Delegado de 
Policia Federal, na forma do artigo 1°, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste 

documento pode ser conferida no site https ://servico s .dpf.go v.br/assinatura/app/assinatura,  info miando o seguinte cá digo 
verificador: 84 968a24 50f9e4 97382876f87df0ef4c998d4a 1 b 



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 

- DELECOR/DRPJ/SR/PF/PB 
Endereço: Rua Aviador Mário Vieira de Melo, s/n, BR 230, km 16,5 - João Agripino - CEP:

58034-045  - João Pessoa/PB
 

CERTIDÃO N° 661786/2023
RDF 2023.0012080-SR/PF/PB

 
João Pessoa/PB, 16 de fevereiro de 2023.

 
CERTIFICO que a filmagem da lacração dos valores arrecadados constam do link abaixo:

 
 
https://pfgovbr-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_jlam_pf_gov_br/EvwXrLcarRtBsV0Z22HPAG0BYGypQ
jQxc0bI4YbnnCGBQg?e=bhShpz
 
O referido é verdade e dou fé.
 
 

Documento eletrônico assinado em 16/02/2023, às 16h42, por MARLOS BAHIA DE AGUIAR FILHO, Escrivao de
Policia Federal, na forma do artigo 1º , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste

documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código
verificador: 3dba6bb4654453c5fb2d5a83f1178e8b977e78b5



















POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 

- DELECOR/DRPJ/SR/PF/PB 
Endereço: Rua Aviador Mário Vieira de Melo, s/n, BR 230, km 16,5 - João Agripino - CEP: 58034-045  - João

Pessoa/PB
 

TERMO DE DEPOIMENTO N° 661013/2023
2023.0012080-SR/PF/PB

 
No dia 16/02/2023, nesta DELECOR/DRPJ/SR/PF/PB, na presença de CRISTIANO DE
OLIVEIRA ROCHA, Delegado de Policia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos
neste ato:
 
Testemunha: LEONARDO VICENTE MELO, escrivão, matrícula 11257 e lotado(a) em
DELEMIG/SR/PF/PB.
 
Em seguida o(a) depoente foi alertado do compromisso de dizer a verdade e, inquirido(a) a
respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE é Escrivão de Policia Federal, lotado na
DELEMIG/PF/SR/PB, e atualmente se encontra em atividade no GPAER/PB; QUE, encontrava-se
nesta data em serviço juntamente com o APF WAGNER PEREIRA DE MENDONÇA, realizando
a fiscalização de passageiros e bagagens; QUE, estava fiscalizando o voo LA 3542, da empresa
LATAM, solicitando de forma aleatória que passageiros oriundos neste voo submetessem suas
bagagens ao equipamento de Raio-x, Que ao solicitar ao passageiro que agora sabe se chamar
EDER FRANCISCO SILVA SANTOS que este submetesse suas 2 malas ao raio-x, a imagem do
equipamento demonstrou uma significativa quantidade de imagens repetidas, diante disto foi
indagado ao passageiro o conteúdo das mesmas, Que a resposta do passageiro foi de que seriam
peças de roupas, Que ante a resposta, divergente da realidade do conteúdo apresentado nas
imagens, solicitou a EDER que abrisse as bagagens, Que já na abertura da primeira, constatou-se
vários maços de cédulas em Reais em ambas as malas, porém uma irrisória quantidade de peças
de vestuário, QUE o passageiro não informou o valor transportado nem a origem do dinheiro,
afirmando não ser o proprietário da quantia existente em sua bagagem; QUE diante dos fatos, o
conduzido, o material arrecadado e equipe de policiais se dirigiram ao Plantão da SR/PB para
adoção das providências julgadas cabíveis. Nada mais havendo, este Termo de Depoimento foi
lido e, achado conforme, assinado pelos presentes.
 

Documento eletrônico assinado em 16/02/2023, às 16h24, por CRISTIANO DE OLIVEIRA ROCHA, Delegado de
Policia Federal, na forma do artigo 1º , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste

documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código
verificador: cb7b1fa0b0cf09a7b4b7d7306dde29c5752f9bf9

Documento eletrônico assinado em 16/02/2023, às 16h27, por MARLOS BAHIA DE AGUIAR FILHO, Escrivao de
Policia Federal, na forma do artigo 1º , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste

documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código
verificador: 6d746bd6bebd4f2c644816f67e20e318a3ff13e4

Documento eletrônico assinado em 16/02/2023, às 16h27, por LEONARDO VICENTE MELO, Escrivao de Policia
Federal, na forma do artigo 1º , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento

pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador:
a4eedcf01f69f8c551d1c70384af9e4fa2d89cea



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 

- DELECOR/DRPJ/SR/PF/PB 
Endereço: Rua Aviador Mário Vieira de Melo, s/n, BR 230, km 16,5 - João Agripino - CEP: 58034-045  - João

Pessoa/PB
 

TERMO DE DEPOIMENTO N° 660962/2023
2023.0012080-SR/PF/PB

 
No dia 16/02/2023, nesta DELECOR/DRPJ/SR/PF/PB, na presença de CRISTIANO DE
OLIVEIRA ROCHA, Delegado de Policia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos
neste ato:
 
Testemunha: WAGNER PEREIRA DE MENDONCA , agente de policia, matrícula 15273 e
lotado(a) em DEAIN/DPF/SR/SP.
 
 
Em seguida o(a) depoente foi alertado do compromisso de dizer a verdade e, inquirido(a) a
respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE é Agente de Policia Federal, lotado na DEAIN/PF/SR/SP, e
atualmente se encontra em missão neste GPAER/PB; QUE, encontrava-se nesta data em serviço
juntamente com o EPF LEONARDO VICENTE MELO no Aeroporto Internacional Castro Pinto,
realizando a fiscalização de passageiros e bagagens, Que, estava fiscalizando o voo LA 3542, da
empresa LATAM, solicitando de forma aleatória que passageiros oriundos neste voo
submetessem suas bagagens ao equipamento de Raio-x, Que ao solicitar ao passageiro que agora
sabe se chamar EDER FRANCISCO SILVA SANTOS que este submetesse suas 2 malas ao raio-
x, a imagem do equipamento demonstrou uma significativa quantidade de imagens repetidas,
diante disto foi indagado ao passageiro o conteúdo das mesmas, Que a resposta do passageiro foi
de que seriam peças de roupas, Que ante a resposta, divergente da realidade do conteúdo
apresentado nas imagens, solicitou a EDER que abrisse as bagagens, Que já na abertura da
primeira, constatou-se vários maços de cédulas em Reais em ambas as malas, porém uma
irrisória quantidade de peças de vestuário, QUE o passageiro não informou o valor transportado
nem a origem do dinheiro, afirmando não ser o proprietário da quantia existente em sua
bagagem; QUE informou que o proprietário se chamava FELIPE de São Paulo. Que diante deste
fato, acionou, o APF Dolabela, que contatou o plantão da SR/PFPB solicitando orientação quanto
aos procedimentos a serem adotados, QUE diante disto o conduzido, o material arrecadado e
equipe de policiais se dirigiram ao Plantão da SR/PB para adoção das providências julgadas
cabíveis. Nada mais havendo, este Termo de Depoimento foi lido e, achado conforme, assinado
pelos presentes.
 

Documento eletrônico assinado em 16/02/2023, às 16h26, por CRISTIANO DE OLIVEIRA ROCHA, Delegado de
Policia Federal, na forma do artigo 1º , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste

documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código
verificador: 0cf86fb5007f43a0e8c9729c946c9b55da61d7e5

Documento eletrônico assinado em 16/02/2023, às 16h28, por MARLOS BAHIA DE AGUIAR FILHO, Escrivao de
Policia Federal, na forma do artigo 1º , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste

documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código
verificador: 4398339cb34a806408a15bdb6d6be39d1248c0ab



Documento eletrônico assinado em 16/02/2023, às 16h31, por WAGNER PEREIRA DE MENDONCA, AGENTE DE
POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL, na forma do artigo 1º , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura,
informando o seguinte código verificador: 35f2e6a3bea288de5296c3f16e9a648604ed02b1


