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TERMO DE DECLARAÇÕES 

CARLOS NANTES BOLSONARO 
IPL n° 2020.0060052 (INQ 4828-STF) 

Aos 10 de setembro de 2020, nesta Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde 

se encontrava a Delegada de Polícia Federal, DENISSE DIAS ROSAS RIBEIRO, compareceu CARLOS 

NANTES BOLSONARO, 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 qual sua profissão, respondeu QUE 

atualmente é vereador do município do Rio de Janeiro, pelo Partido Republicano; indagado se possui 

algum vinculo com o governo federal, respondeu QUE não possui vínculo com o governo federal; em 

relação aos fatos relacionados ao relatório divulgado pelo FACEBOOK, elaborado pela organização 

Atlantic Council, indagado se conhece os fatos, respondeu QUE desconhecetal relatório, porém tem ideia 

do assunto por meio da mídia e redes sociais; indagado se tem conhecimento a respeito de tal prática, ou 

seja, criação de contas ou interposição de pessoas para criação de contas utilizadas na divulgação de 

determinados conteúdos, respondeu QUE tem conhecimento a respeito do tema em razão de divulgações 

realizadas pela deputada federal JOICE HASSELMANN com a utilização de assessores para atacar 

adversários políticos tais com o BIA KICIS e o declarante; indagado sobre sua relação com TÉRCIO 

ARNAUD TOMAZ, respondeu QUE era assessor do gabinete do declarante com a função de acompanhar 

as redes sociais do declarante; QUE o declarante é o detentor das senhas das suas redes sociais e 

responsável por determinar e publicar os conteúdos das suas redes sociais; indagado sobre quando 

conheceu TÉRCIO, respondeu QUE foi apresentado a TÉRCIO por meio do seu pai, salvo engano, em 

2017, em razão do conhecimento de TÉRCIO na área de redes sociais; indagado se teve algum tipo de 

relação financeira (pagou ou recebeu) com TÉRCIO, respondeu QUE não existe relação financeira, 

existindo apenas o pagamento do salário pela Câmara dos Vereadores em razão da função de assessor do 

gabinete do declarante no período trabalhado; indagado sobre sua relação com VANESSA DO 

NASCIMENTO NAVARRO, respondeu QUE não conhece; indagado sobre sua relação com TALES 

AUGUSTO DE ARAÚJO, respondeu QUE não conhece; indagado sobre sua relação com LEONARDO 

RODRIGUES DE BARROS NETO, respondeu QUE não conhece; indagado sobre sua relação com 

PAULO EDUARDO LOPES, respondeu QUE tem ciência de que PAULO é ou foi assessor de 

EDUARDO BOLSONARO, apesar disso não tem nenhum tipo de co to pessoal com PAULO; indagado 
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sobre sua relação com CARLOS EDUARDO GUIMARÃES, respondeu QUE tem ciência que CARLOS é 

ou foi assessor de EDUARDO BOLSONARO, apesar disso não tem nenhum tipo de relacionamento com 

CARLOS EDUARDO; indagado sobre sua relação com JOSÉ MATHEUS SALLES GOMES, respondeu 

QUE foi assessor do gabinete do declarante por aproximadamente quatro anos, exercendo a função de 

acompanhar e desenvolver linhas de raciocínio de produção de conteúdo a ser divulgado nas redes sociais 

do declarante; QUE esclareceu que as linhas de raciocínio estavam ligadas a defesa da ideologia política 

defendida pelo declarante, bem como de conteúdo relacionado a informação dos trabalhos desenvolvidosdo 

declarante; indagado sobre quando conheceu JOSÉ MATHEUS, respondeu QUE por volta de 2010 o 

declarante tinha ciência que JOSÉ MATHEUS tinha uma página no FACEBOOK denominada 

BOLSONARO ZUEIRO, na qual eram divulgados memes relacionados ao seu pai, JAIR BOLSONARO, 

que despertavam interesse dos usuários; QUE por volta de 2015 ou 2016, o "declarante procurou JOSÉ 

MATHUES com proposta de que o mesmo integrasse sua equipe no gabinete do declarante; QUE 

atualmente tem contato com JOSÉ MATHUES em razão de solicitações realizadas pelo declarante no 

tocante a fomecimentode informações relacionadas aos trabalhos desenvolvidospelo governo federal para 

divulgação nas suas redes sociais, uma vez que as redes sociais do declarante tem alcance maior do que de 

muitos órgãos do governo federal; esclarece QUE esse trabalho é em razão de acreditar no trabalho 

desenvolvidoe na necessidade de divulgar tais informações para a sociedade; QUE esclareceu também que 

se considera amigo de JOSÉ MATHUES; indagado sobre sua relação com MATEUS MATOS DINIZ, 

respondeu QUE tem ciência que tem relação com a assessoria da Presidência; QUE conheceu MATEUS 

MATOS por intermédio de JOSÉ MATHEUS durante uma viagem pessoal; QUE apesar disso não tem 

nenhum tipo de relacionamento pessoal ou profissional; indagado sobre sua relação com MAX 

GUILHERME MACHADO DE MOURA, respondeu QUE o conhece, uma vez que o mesmo trabalha 

com o Presidente de República; QUE não tem relação profissional com MAX; indagado sobre sua relação 

com CLAUDIO LISIAS DA COSTA SILVA, respondeu QUE não conhece; indagado sobre sua relação 

com MARCELO DAVID DA SILVA DIAS, respondeu QUE não conhece; indagado sobre sua relação 

com TATIANA PEREIRA DE SOUZA, respondeu QUE não conhece; indagado sobre sua relação com 

JONATHAN WILLIAN BENETTI, respondeu QUE não conhece; indagado sobre sua relação com 

GABRIEL FERNANDES RIBAS, respondeu QUE não se recorda desse nome; indagado sobre sua 

relação com ANDERSON MORAES, respondeu QUE conhece, uma vez que sua mãe trabalhou como 

assessora parlamentar no gabinete de ANDERSON; QUE esclareceu que não tem relação pessoal nem 

profissional com ele; indagado sobre sua relação com ALANA PASSOS, respondeu QUE sabe que é 

deputada estadual, porém não possui relação pessoal com ALANA; indagado sobre sua relação com 
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CORONEL NISHIKAWA, respondeu QUE não conhece; perguntado se o declarante já criou contas com 

dissimulação da identidade (perfil inidôneo) ou em nome de terceiros para qualquer fim, respondeu QUE 

não; perguntado sobre o trabalho desenvolvido nas redes sociais, respondeu QUE as redes sociais 

começaram a se popularizar por volta de 2010, momento em que decidiu criar um blog na tentativa 

divulgar informações positivas, bem como imagens positivas, para rastreamento do Google durante 

pesquisas utilizando o termo JAIR BOLSONARO; QUE percebeu que tal atitude surtiu efeito, passando 

então, por volta de 2010/2012, a criar redes sociais diversas em nome de JAIR BOLSONARO, na 

tentativa de capilarizar as informações sobre o trabalho desenvolvido pelo seu pai; QUE a partir dos 

resultados apresentados nas redes sociais, sentiu a necessidade de identificar pessoas que pudessem 

colaborar com o trabalho que estava sendo desenvolvido; QUE nesse contexto, por volta de 2015, salvo 

engano, JOSÉ MATHEUS foi contratado como assessor do gabinete do declarante; perguntado se o 

declarante se utilizou de robôs para impulsionamentode informações em redes sociais envolvendo memes 

ou trabalhos desenvolvidospelo governo federal, respondeu QUE "jamais fui covarde ou canalha a ponto 

de utilizar robôs e omitir essa informação"; esclareceu QUE o trabalho realizado nas redes sociais exige 

uma grande dedicação, uma vez que, o declarante precisa compreendero melhor momento de divulgação, a 

forma como as informações serão divulgadas, bem como a análise da repercussão e reações das pessoas 

frente às divulgações; QUE a pulverização das informações ocorre em razão da estratégia adotada 

relacionada a diversidade das redes sociais utilizadas, horários, temas e layout das informaçõesdivulgadas; 

esclareceu QUE as redes sociais do declarante e do seu pai (contas pessoais) não são monetizadas; em 

relação a fatos relacionados a criação ou divulgação de conteúdo falsos na internet, perguntado se 

produziu para divulgação mensagem ou material (documento, meme, fotografias, vídeos etc.) com 

conteúdo falso, respondeu QUE não; em relação aos fatos relacionados a criação e divulgação de conteúdo 

de caráter antidemocráticos, foi perguntado sobre sua relação com SARA GIROMINI, respondeu QUE 

não conhece; indagado sobre sua relação com OSWALDO EUSTAQUIO FILHO, respondeu QUE não 

conhece; indagado sobre sua relação com o GRUPO DOS 300, respondeu QUE não tem relação de 

qualquer tipo com os GRUPO DOS 300; indagado sobre sua relação com RENAN SENA, respondeu 

QUE não conhece; indagado sobre sua relação com EVANDRO DE ARAUJO PAULA, respondeu QUE 

não conhece; perguntado 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 tais conteúdos; 

perguntado se já produziu ou repassou mensagem ou material (documento, meme, fotografias, vídeos etc.) 

com conteúdo que incitasse a animosidade das Forças Armadas contr o Congresso Nacional ou seus 
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parlamentares, respondeu QUE nunca produziu ou repassou tais conteúdos; perguntado 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 nunca produziu ou 

repassou tais conteúdos; perguntado 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 nunca produziu ou repassou tais conteúdos; indagado se utiliza 

ou já utilizou outras pessoas para a prática de quaisquer desses fatos indagados, respondeu QUE não; 

indagado se conhece as pessoas responsáveis pela organização ou difusão dos eventos realizados em frente 

ao quartel general do exército no dia 19/04/2020, respondeu QUE desconheceas pessoas que organizaram 

tal ação, bem como que não tem nenhuma relação com o mencionado evento; em relação a canais de redes 

sociais, indagado sobre qual a sua relação com LEONARDO RODRIGUES DE JESUS (LEO ÍNDIO), 

respondeu QUE é seu parente, seu primo; indagado sobre qual a relação do canal FOCO DO BRASIL com 

LEO INDIO, respondeu QUE desconhece qualquer relação dele com o canal FOCO DO BRASIL; 

indagado sobre qual a relação do declarante com o canal FOCO DO BRASIL, respondeu QUE conhece o 

canal, mas não tem nenhuma relação com o mesmo; indagado qual relação do declarante com 

ANDERSON AZEVEDO ROSSI e CLEINTON BASSO, respondeu QUE não os conhece; em relação a 

política de comunicação do governo federal, indagado se participa de alguma forma (oficial ou 

extraoficialmente) da política de comunicação do governo federal, respondeu QUE não participa da 

política de comunicação do governo federal; esclareceu QUE tem relação apenas com divulgação dos 

trabalhos desenvolvidos pelo governo federal nas contas pessoais do declarante e do seu pai; indagado se 

conhece e qual o vínculo com FABIO WAJGARTEN, respondeu QUE conhece, porém não tem relação 

profissional ou pessoal; esclareceu QUE FABIO encaminha de forma habitual prévias de possíveis 

manchetes do dia seguinte nos meios de comunicação; indagado se conhece e qual o vínculo com ALLAN 

DOS SANTOS, respondeu QUE conhece, mas não tem relação pessoal ou profissional com ele; indagado 

se utilizou verba de seu gabinete (ou de órgão público) para criar, desenvolver, promover, divulgar perfis 

ou conteúdo em ambiente digital (internet), respondeu QUE não existe essa verba na Câmara de 

Vereadores, a não ser os salários fixados pela administração da Câmara para os funcionários; indagado se 

utilizou recursos de terceiros (pessoas físicas ou empresas) para criar, desenvolver, promover, divulgar 

perfis ou conteúdo em ambiente digital (intemet), respondeu QUE nunca recebeu recursos de terceiros para 

tal fim; em relação ao impulsionamento de conteúdo na intemet, foi perguntado se conhece e qual a sua 

vinculação com ERNANI FERNANDES BARBOSA NETO, respond QUE não conhece; indagado se 
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conhece e qual a sua vinculação com THAIS RAPOSO DO AMARAL PINTO CHAVES, respondeu 

QUE não conhece; indagado se conhece e qual a sua vinculação com SERGIO FERREIRA DE LIMA 

JUNIOR, respondeu QUE tem ciência que SÉRGIO tem relação com a organização do Partido Aliança, 

mas que não possui nenhum tipo de relação pessoal ou profissional com o mesmo; indagado se conhece e 

qual a sua vinculação com WALTER LUIZ BIFUCO SCIGLIANO, respondeu QUE não conhece; 

indagado se conhece e qual a sua vinculação com LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, respondeu 

QUE não conhece; indagado se conhece a empresa INCLUTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

respondeu QUE não conhece; indagado se conhece a empresa 58, respondeu QUE não conhece; indagado 

se conhece a empresa NOVO BRASIL EMPREENDIMENTOS DIGITAIS, respondeu QUE não conhece; 

indagado se conhece a empresa RAPOSO FERNANDES MARKETING DIGITAL, respondeu QUE não 

conhece; indagado se tem conhecimento se as empresas RAPOSO ou INCLUTECH prestaram qualquer 

tipo de serviço (impulsionamento de conteúdo, criação ou divulgação) de conteúdo político envolvendo o 

declarante, algum familiar ou partido político, respondeu QUE desconhece; indagado se possui local de 

trabalho em Brasília, respondeu QUE não possui; indagado se recebe 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 não recebe; indagado se deseja 

registrar mais alguma colocação relacionada ao ato, respondeu que "prezo pela democracia, acredito na 

mudança pela democracia. Tais colocações vêm de berço". Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. 

Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam com o declarante, ADVOGADO, ANTONIO 

CARLOS RIBEIRO FONSECA, OAB • J 132163, e comigo, Paula Andrade Queiroz, Escrivã de Policia 

Federal. 
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