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POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL - SIP/SR/PF/DF
Endereço: SAIS Quadra 7, Lote 23 - Setor Policial Sul - Complexo Polícia Federal - CEP: 70610-902 - Brasília/DF

TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 357384/2020
2020.0060052-SR/PF/DF
No dia 11/09/2020, nesta SIP/SR/PF/DF, presença de DENISSE DIAS ROSAS RIBEIRO, Delegado de Policia
Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato:

(eclarante: ,

) /A

)

A ) G /) nacionalidade rasileira natural de ItapaAO ) filho de

e
, CPF:
, residente na
, Brasília/DF, Assessor especial do Presidente da República, telefone ( )

.

QUE perguntado a respeito dos fatos, cientificado do teor da investigação, o declarante foi informado do seu
direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas ou de responder algumas,
calar-se em outras. Indagado sobre qual é a formação acadêmica do declarante, respondeu QUE possui o curso
superior incompleto em Zootecnia; Indagado sobre qual sua profissão, respondeu QUE é assessor especial do
Presidente da República; Indagado qual a sua atribuição, respondeu QUE sua atribuição é de acompanhar a
agenda do Presidente da República, realizar a análise de cenário da internet (pautas do dia, temas que podem ser
polêmicos ou de interesse do governo) para assessorar o Presidente da República na tomada de decisões; QUE
atualmente a sua função está mais ligada a área de comunicação do governo como um todo, envolvendo a parte de
estratégia de comunicação das atividades desenvolvidas pelo governo (ideias, sugestões, temas que não devem ser
abordados em determinado momento etc); Indagado se essa atribuição não seria de responsabilidade da SECOM,
respondeu QUE a SECOM realiza esse trabalho de comunicação das atividades do governo, mas que o declarante
atua no sentido de auxiliar estrategicamente essas abordagens, além de abastecer o Presidente da República com
informações; Indagado se o declarante atua nas redes sociais privadas do Presidente da República, respondeu
QUE não, esclareceu que as orientações fornecidas na atuação das comunicações oficiais do governo podem ser
utilizadas pelo Presidente nas redes privadas, conforme seu critério de conveniência; Indagado qual tipo de auxilio
é prestado pelo declarante nas LIVEs realizadas pelo Presidente da República, respondeu QUE o declarante, de
acordo com a sua disponibilidade, acompanha o Presidente da República quando da transmissão da LIVE, para
prestar auxilio sobre informações ou até mesmo no manuseio de equipamentos necessários para realização da
transmissão; QUE dependendo da disponibilidade dos colegas, também auxiliam nesse tipo de atividade, TERCIO
ARNAULD, MATEUS DINIZ e as vezes algum ajudante de ordem do Presidente; QUE o declarante esclareceu
que essa atividade é realizada de forma voluntária e ocorrem após o encerramento do expediente; Indagado
quando foi a última vez que conversou com CARLOS BOLSONARO, respondeu QUE na data de hoje no
período da manhã; QUE não conversaram sobre o detalhes da oitiva de CARLOS BOLSONARO; Indagado
quando foi a última vez que conversou com o Ten. Coronel CID, respondeu QUE o encontrou na data de hoje no
planalto; QUE conversaram de forma superficial sobre a oitiva do Ten. Coronel CID; indagado qual é o papel da
SECOM na comunicação de fatos nas redes sociais do Presidente da República, respondeu QUE a SECOM não
atua nas redes sociais privadas do Presidente da República; indagado como foram as circunstancias para o
declarante ser convidado para exercer função de assessor do Presidente da República, respondeu QUE o
declarante contou o seguinte histórico, que por volta de 2012/2013 criou a página denominada BOLSONARO
ZUEIRO, com conteúdo de humor político voltada para a ideologia política de direita. Essa página passou a
ganhar muitos seguidores, visto que existiam poucas páginas com tal conteúdo, o que despertou a atenção de
CARLOS BOLSONARO. CARLOS entrou em contato com o declarante, devido a afinidade de ideias, sendo
que pouco tempo depois, em razão do conhecimento do declarante na área de redes sociais foi convidado para
trabalhar no gabinete do vereador CARLOS BOLSONARO; QUE tendo por função levantar informações que
pudessem otimizar a divulgação dos trabalhos realizados por ele, bem como a realização de analise de riscos e
aproveitamento de oportunidades na divulgação dessas informações, ou seja, otimizar a estratégia de comunicação

Fl. 167
SR/PF/DF
2020.0060052

do vereador; QUE também atendia demandas de atendimento de pessoas e outras que envolvessem o gabinete do
vereador; QUE por volta de 2016/2017 o declarante desativou a página da rede social no FACEBOOK
(BOLSONARO ZUEIRO), visto que tal página não era mais alimentada com tanta frequência em razão da falta
de tempo; Indagado se o declarante atuou de alguma forma na campanha eleitoral do Presidente da República,
respondeu QUE atuou voluntariamente e sem remuneração na orientações e estratégia na área de rede sociais;
QUE posteriormente a eleição, o agora então Presidente da República convidou o declarante para integrar a
equipe de assessoria; Em relação aos fatos relacionados ao relatório divulgado pelo FACEBOOK, elaborado pela
organização Atlantic Council, perguntado se conhece os fatos, respondeu QUE teve ciência da existência de tal
relatório por meio da mídia; Indagado se atualmente o declarante possui contas/páginas para promoção das
atividades do governo federal e/ou do nome do Presidente da República, respondeu QUE não; Indagado se já
produziu ou repassou de forma consciente mensagem ou material (documento, meme, fotografias, vídeos etc.) com
conteúdo falso, respondeu QUE não; Indagado se já produziu ou repassou mensagem ou material (documento,
meme, fotografias, vídeos etc.) com conteúdo que incitasse a animosidade das Forças Armadas contra o Supremo
Tribunal Federal ou seus ministros, respondeu QUE nunca produziu ou repassou tal conteúdo; indagado se já
produziu ou repassou mensagem ou material (documento, meme, fotografias, vídeos etc.) com conteúdo que
incitasse a animosidade das Forças Armadas contra o Congresso Nacional ou seus parlamentares, respondeu QUE
não; indagado se já produziu ou repassou mensagem ou material (documento, meme, fotografias, vídeos etc.) com
conteúdo que promovesse, incitasse ou exaltasse o desrespeito a ordens judiciais ou a posicionamentos públicos de
parlamentares por meio de atos coercitivos (violência ou ameaça), respondeu QUE não; Indagado se já produziu
ou repassou mensagem ou material (documento, meme, fotografias, vídeos etc.) com conteúdo que tratasse “de
processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social”, respondeu QUE não; indagado se utiliza
ou já utilizou outras pessoas para a prática de quaisquer desses fatos indagados, respondeu QUE não; Indagado se
participa ou participou da elaboração, publicação de conteúdo, da administração da conta da rede social
FACEBOOK denominada BOLSONARO NEWS, respondeu QUE não; Indagado se sabe quem é o responsável
pela referida conta, respondeu QUE não tem certeza, mas acredita que a referida página é de propriedade de
TERCIO; Indagado se conhece a página do Facebook Fechadocombolsonaro38 (Vim do Futuro para Dizer que o
Bolsonaro virou Presidente), respondeu QUE não; Indagado se conhece a página da rede social FACEBOOK
denominada BOLSONEAS, respondeu QUE conhece a página, mas não tem qualquer relação com a mesma;
Indagado se conhece a pessoas de LEONARDO RODRIGUES DE BARROS NETO, respondeu QUE não;
Indagado se conhece PAULO EDUARDO LOPES, respondeu QUE não; Indagado se conhece TERCIO
ARNAUD TOMAZ, respondeu que sim, possuindo relação profissional e pessoal com TÉRCIO; QUE conheceu
TÉRCIO na época em que ele passou a trabalhar no gabinete do vereador CARLOS BOLSONARO; Indagado
se participa de alguma forma, seja na administração ou na publicação de conteúdos em contas pertencentes a
TERCIO ARNAUD TOMAZ, respondeu QUE não; Indagado se participa de alguma forma, seja na
administração ou na publicação de conteúdos em contas de redes sociais pertencentes a CARLOS
BOLSONARO, respondeu que não; Indagado se participa de alguma forma, seja na administração ou na
publicação de conteúdos em contas pessoais em redes sociais pertencentes ao PRESIDENTE JAIR
BOLSONARO, respondeu que não; explicou que quando consultado, informalmente auxilia, de forma eventual,
CARLOS BOLSONARO, por este ser o administrador de contas de redes sociais de seu pai (JAIR
BOLSONARO); Indagado se realizou ou participou de ações coordenadas em redes sociais para publicações de
ataques coordenados contra opositores do Presidente JAIR BOLSONARO, respondeu QUE não; Indagado se
participou da página na rede social FACEBOOK denominada “Bolsonaro Opressor 2.0”, respondeu que não.
Indagado se sabe a quem pertenceu referida conta, respondeu QUE pertencia a TERCIO; Indagado se conhece
MATEUS MATOS DINIZ, respondeu que sim; QUE o declarante possui relação pessoal e profissional com
MATEUS; QUE explicou que conhece MATEUS há anos, uma vez que ambos frequentaram a mesma
universidade porém sem relação de amizade; QUE apesar disso mantiveram contato por meio das redes sociais;
QUE em razão de afinidade de ideias e após o convite para integrar a assessoria do Presidente JAIR
BOLSONARO, o declarante convidou MATEUS para compor a equipe; Indagado se participa de alguma forma,
seja na administração ou na publicação de conteúdos em contas em redes sociais pertencentes a MATEUS
MATOS DINIZ, respondeu QUE não; Indagado se tem conhecimento do denominado “gabinete do ódio”,
respondeu que teve ciência da existência de tal gabinete por meio da mídia; Indagado se tem conhecimento do
motivo pelo qual foi associado a tal gabinete, respondeu QUE não sabe explicar a razão, porém acredita que por
ter administrado no passado uma das primeiras páginas de conteúdo de viés de ideologia política de direita com
maior repercussão e posterior ingresso na equipe do governo do Presidente JAIR BOLSONARO, opositores do
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governo criaram a narrativa da existência do denominado “gabinete do ódio” e associaram ao nome do declarante;
Indagado se conhece a pessoa de VANESSA NAVARRO, respondeu QUE não; Indagado se conhece a pessoa
do Deputado Anderson Moraes, respondeu que não, mas sabe se tratar de um deputado; Indagado se conhece a
conta do facebook denominada “20 Oprimir”, respondeu QUE não; Indagado se conhece a conta do facebook
denominada “Extrema vergonha na cara”, respondeu QUE não; Indagado se conhece MAX GUILHERME
MACHADO DE MOURA, respondeu que sim; QUE conhece MAX da assessoria do Presidente, mantendo
apenas uma relação profissional com ele; Indagado se conhece a conta do facebook denominada “Tercio A
Tomaz”, respondeu que não; Indagado se o declarante tem conhecimento de uso de empresas que teriam prestado
qualquer tipo de serviço (impulsionamento de conteúdo, criação ou divulgação) de conteúdo político envolvendo
JAIR BOLSONARO ou algum dos seus familiares, respondeu QUE não tem conhecimento; Indagado se possui
local de trabalho em Brasília , respondeu QUE trabalha no palácio do planalto, no 3º andar, com TERCIO e
MATEUS MATOS; Indagado se recebeu direta ou indiretamente qualquer valor oriundo de monetização
decorrentes de publicação de conteúdo (rede sociais, canais de youtube etc), vinculados ao declarantes ou pessoas
interpostas, respondeu QUE nunca recebeu monetização; Indagado se o declarante deseja registrar alguma
informação, respondeu QUE se coloca a disposição para prestar esclarecimentos, caso seja necessário, bem como
espera que seja realizado uma apuração célere.Nada mais havendo, este Termo de Declarações foi lido e, achado
conforme, assinado pelos presentes.
______________________________________________________
Declarante

Documento eletrônico assinado em 11/09/2020, às 21h16, por DENISSE DIAS ROSAS RIBEIRO, 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: 394e199e6ac6441d22ed05075d330299c9978d3c

