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02/2019 e 04/2020. Conheceu LEONARDO em atos pró-Bolsonaro na época ainda da 

pré-campanha presidencial. Como Leonardo já era conhecido pela sua expertise em 

mídias sociais, convidou-o para cuidar das redes sociais da declarante, após a sua 

eleição para o parlamento do Rio de Janeiro. No gabinete, ele era responsável pela 

produção de conteúdo para as redes sociais oficiais da declarante, além de atividades 

comezinhas do Gabinete; QUE nunca solicitou a LEONARDO que este criasse ou 

gerenciasse perfis em redes sociais de conteúdo político e de divulgação de fatos 

inidôneos; QUE a declarante era muito cuidadosa nessa questão de qualidade do 

conteúdo tanto que não teve nenhum perfil bloqueado ou excluído pelas redes sociais; 

QUE conhece ANDERSON MORAES depois da posse na ALERJ; QUE CARLOS 

BOLSONARO e EDUARDO BOLSONARO tem vínculos por serem filhos do presidente 

JAIR BOLSONARO mas não possui amizade íntima; QUE perguntada se teve algum 

tipo de relação financeira (pagou ou recebeu) com (pessoas acima indicadas), 

respondeu que só teve relação profissional com LEONARDO RODRIGUES DE 

BARROS NETO ao contratá-lo para seu gabinete na ALERJ; QUE nunca criou contas 

com dissimulação da identidade (perfil inidôneo) ou em nome de terceiros para 

qualquer fim; QUE a declarante sabe que existe a página/perfil Alana Opressora mas 

não conhece quem a criou ou a gerencia; QUE desconhece perfis de mídias sociais 

criados por LEONARDO RODRIGUES DE BARROS NETO de cunho político e suas 

funções no gabinete se restringiam a cuidar das páginas oficiais da Deputada ALANA 

PASSOS; QUE sabe apenas que LEONARDO era o responsável do perfil 

BOLSONÉAS; QUE perguntada se já produziu ou repassou mensagem ou material 

(documento, meme, fotografias, vídeos etc) com conteúdo falso disse que nunca se 

utilizou desta prática; QUE conhece SARA WINTER, OSWALDO EUSTAQUIO 

JUNIOR, GRUPO 300 somente de mídias sociais e de notoriedade na imprensa; não 

conhece RENAN SENA; QUE jamais 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, o 

Congresso Nacional ou seus parlamentares; QUE é contra a produção ou repasse de 

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); QUE não produziu ou repassou mensagem ou material (documento, meme, 

fotografias, vídeos etc) com conteúdo que tratasse "de proc ssos violentos ou ilegais 
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para alteração da ordem política ou social e nem utiliza ou já utilizou outras pessoas 

para a prática de quaisquer desses fatos indagados; QUE não conhece as pessoas 

responsáveis pela organização ou difusão dos eventos realizados em frente ao quartel 

general do exército no dia 19/04/2020 e nem de alguma forma participou, estimulou, 

organizou ou patrocinou, por qualquer meio o citado evento; QUE não conhece as 

pessoas responsáveis pela organização ou patrocínio da ação realizada em junho de 

2020 em frente ao Supremo Tribunal Federal em que foram disparados fogos de 

artificio em direção ao referido prédio e nem de alguma forma participou, estimulou, 

organizou ou patrocinou, por qualquer meio, a citada ação; QUE não conhece ou ouviu 

falar de ERNANI FERNANDES BARBOSA NETO, TAHIS RAPOSO DO AMARAL 

PINTO CHAVES, SERGIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR, WALTER LUIZ BIFUCO 

SCIGLIANO, LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS; QUE não conhece as 

empresas INCLUTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, S8, NOVO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS DIGITAIS, RAPOSO FERNANDES MARKETING DIGITAL; 

QUE não tem conhecimento se foram utilizadas empresas ou pessoas físicas para 

prestaram qualquer tipo de serviço (impulsionamento de conteúdo, criação ou 

divulgação) de conteúdo político envolvendo o presidente da república ou algum de 

seus familiares e nem recebe direta ou indiretamente qualquer valor oriundo de 

monetização decorrentes de publicação de conteúdo (rede sociais, canais de youtube 

etc), vinculados à declarante ou a pessoas interpostas. Nada mais disse e nem lhe foi 

perguntado. Encerrado o presente 

declarante na presença d  u(su 

inscrito na OAB/RJ sn n° 125 

acesso aos autos d ste in 

AUTORIDADE •  

ue, lido e achado conforme, assinam com a 

s) advogado(a, s) VICTOR GRANADO ALVES, 

que neste ato já constitui como seu causídico para 

egado de Polícia Federal. 

DECLARANTE 

 

VICTOR HRANADO ALVES'   

ESCRIVÃO   
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