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declarante disse desconhecer tal subterfúgio; QUE não conhece ou possui relação com 

TÉRCIO ARNAUD TOMAZ; QUE VANESSA DO NASCIMENTO NAVARRO é assessora 

parlamentar do declarante e seu relacionamento com a mesma já foi esclarecido; QUE não 

conhece ou possui relação com TALES AUGUSTO DE ARAÚJO, JOSÉ MATHEUS SALLES 

GOMES, MATEUS MATOS DINIZ, MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA, CLAUDIO 

LISIAS DA COSTA SILVA, MARCELO DAVID DA SILVA DIAS, TATIANA PEREIRA DE 

SOUZA, JONATHAN WILLIAN BENETTI, GABRIEL FERNANDES RIBAS, CORONEL 

NISHIKAWA, CARLOS EDUARDO GUIMARÃES, PAULO EDUARDO LOPES; QUE conhece 

LEONARDO RODRIGUES DE BARROS NETO desde 2018, num ato em prol da campanha 

presidencial de JAIR BOLSONARO, onde ele era também um apoiador e, posteriormente, foi 

apoiador da campanha do próprio declarante para o Parlamento Fluminense; QUE o declarante 

possui uma relação com LEONARDO mas não chega a ser uma amizade intima. LEONARDO 

é noivo de VANESSA DO NASCIMENTO NAVARRO; QUE o declarante sabe que LEONARDO 

é criador do perfil de rede social BOLSONÉAS mas desconhece que ele tenha outros perfis em 

redes sociais; QUE soube pela imprensa que o perfil BOLSONÉAS também foi bloqueado 

QUE LEONARDO não é nem nunca foi assessor parlamentar do declarante; QUE conhece 

ALANA PASSOS, pois esta também é Deputada Estadual e só veio a conhecê-la após a posse 

como Deputado; QUE RICARDO WILKE é assessor parlamentar do Gabinete do declarante, 

cujas atribuições são de coordenação do Gabinete. RICARDO VVILKE teve um perfil bloqueado 

no Facebook mas o declarante sabe que era um perfil de cinofilia (possui um canil) e não tinha 

conteúdo político; QUE CARLOS BOLSONARO e EDUARDO BOLSONARO são pessoas 

públicas e não possui qualquer relação em redes sociais com estas pessoas QUE Indagado 

se o declarante já criou contas com dissimulação da identidade (perfil inidôneo) ou em nome 

de terceiros para qualquer fim disse que não; QUE Indagado sobre qual a relação do 

declarante com a página/perfil Johnny Bolsonaro Bravo respondeu que não; QUE Indagado 

sobre qual a relação do declarante com a página/perfil Bolsonaro news, respondeu que não; 

QUE Indagado sobre qual a relação do declarante com a página/perfil Passarinho Opressor, 

respondeu que não; QUE o declarante é o titular do e-mail 

deputadoandersonmoraes@gmail.com, mas não criou nenhum perfil de rede social com este 

endereço de e-mail e caso conste a criação de de algum perfil não foi feito pelo declarante; 

QUE o e-mail deputadoandersonmoraes@gmail.com  é acessado também por VANESSA 

NAVARRO. Entretanto, ela não foi autorizada a criar qualquer perfil de rede social com este 

email; QUE Indagado sobre qual a relação do declarante com a página/perfil "Com meu 

dinheiro não" o declarante negou qualquer relação ou conhecimento da istência do perfil; 
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QUE Indagado sobre qual a relação do declarante com a página/perfil "Snapressoras", o 

declarante negou qualquer relação ou conhecimento da existência do perfil; QUE Indagado 

sobre qual a relação do declarante com a página/perfil Bolsonéas, respondeu sabe que ela 

pertence a LEONARDO RODRIGUES DE BARROS mas foi bloqueada; QUE Indagado sobre 

qual a relação do declarante com a página/perfil vanessabolsonéas, declarante negou qualquer 

relação ou conhecimento da existência do perfil; QUE Indagado sobre o e-mail 

bolsonaro2026©outlook.com.br, mesmo e-mail cadastrado para a conta "Bolsonaro 2022", o 

declarante desconhece a existência deste email e afirma que todos os seus emails possuem o 

nome andersonmoraes ou deputadoandersom moraes; QUE Indagado sobre qual a relação do 

declarante com a página/perfil Cúpula Conservadora, respondeu desconhece este perfil; QUE 

Indagado sobre qual a relação do declarante com a página/perfil Anderson Luis, respondeu 

que o declarante não possui qualquer perfil ou email com o título "ANDERSON LUIS"; QUE 

nunca autorizou VANESSA NAVARRO a criar perfis de redes sociais que se ligassem ao seu 

nome, pois o interesse do declarante sempre foi estimular o crescimento orgânicio das páginas 

oficiais do Deputado Anderson Moraes; QUE Indagado se já produziu ou repassou mensagem 

ou material (documento, meme, fotografias, vídeos etc) com conteúdo falso, respondeu que 

não e é contra esse tipo de expediente; QUE não tem nenhuma relação SARA WINTER, 

OSWALDO EUSTAQUIO JUNIOR, GRUPO 300, RENAN SENA; QUE quantoa OSWALDO 

EUSTAQUIO, só o encontrou por acaso num ato de apoio ao Governo Bolsonaro em Brasília e 

desde então não mais o viu; QUE o declarante nunca 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; QUE 

nunca 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; QUE nunca 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); QUE nunca 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"; QUE nunca 

produziu ou repassou mensagem ou material (documento, meme, fotografias, vídeos etc) com 

conteúdo ilegal; QUE de forma alguma 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 gener I do exército no dia 
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19/04/2020; 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 nem participou, estimulou, 

organizou ou patrocinou, por qualquer meio, a citada ação; QUE não conhece 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 Indagado se conhece as empresas INCLUTECH 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, S8, NOVO BRASIL EMPREENDIMENTOS DIGITAIS, 

RAPOSO FERNANDES MARKETING DIGITAL, o declarante nunca ouviu falar dessas 

empresas; QUE o declarante somente realizou impulsionamento de publicações em redes 

sociais no período da sua campanha para o parlamento do Rio de Janeiro em 2018, mas tudo 

consta da sua prestação de contas da campanha e foram somente pedidos de votos; QUE 

Indagado se 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, 

respondeu que desconhece totalmente; QUE o declarante não recebe direta ou indiretamente 

qualquer valor oriundo de monetização decorrentes de publicação de conteúdo (rede sociais, 
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