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TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 762482/2020
2020.0060052-SR/PF/DF

 
No dia 07/10/2020, nesta SIP/SR/PF/DF, presença de FÁBIO ALVAREZ SHOR, Delegado de Policia Federal,
que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato:

 

 

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 e não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Indagado qual sua formação
acadêmica e profissão, respondeu QUE é formado em Administração; QUE atualmente é assessor do Deputado
Federal EDUARDO BOLSONARO; QUE anteriormente trabalhava como executivo da empresa TAM LINHAS
AÉREAS; Indagado se possui algum vínculo, ainda que informal, com o governo federal, respondeu QUE não;
Indagado sobre suas atribuições como assessor, respondeu QUE cuida da agenda do Deputado EDUARDO
BOLSONARO em relação a compromissos públicos tanto na cidade de Brasília quanto em outras cidades; QUE
não trabalha para as redes sociais do Deputado; QUE o próprio DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO
administra suas redes sociais; Quanto aos fatos relacionados ao relatório divulgado pelo FACEBOOK, elaborado
pela organização Atlantic Council, respondeu QUE chegou a ler algumas partes do relatório, mas não o leu na
íntegra;  Perguntado 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 não  tem
conhecimento sobre tais fatos; Indagado sobre sua relação com TÉRCIO ARNAUD TOMAZ, respondeu QUE o
conhece; QUE por volta do ano de 2016, quando o declarante atuava como assessor do Deputado EDUARDO
BOLSONARO conheceu TERCIO, que nesse período TÉRCIO era assessor do então Deputado Federal JAIR
BOLSONARO; QUE TERCIO na época atuava acompanhando as redes sociais para assessora o então Deputado
Federal JAIR BOLSONARO; QUE na época TERCIO ARNAUD não administrava as redes sociais do então
Deputado Federal JAIR BOLSONARO; QUE atualmente mantem uma relação profissional com TÉRCIO
ARNAUD; QUE o declarante vai acompanhando o Deputado EDUARDO BOLSONARO  em visitas ao
Presidente JAIR BOLSONARO e nessas ocasiões encontra TERCIO ARNAUD; QUE não tem qualquer relação
com TERCIO ARNAUD em administração de redes sociais; QUE não sabe a atividade exercida por TÉRCIO
ARNAUD na Presidência da República; Indagado se conhece VANESSA DO NASCIMENTO NAVARRO,
respondeu QUE não; Indagado se conhece TALES AUGUSTO DE ARAÚJO, respondeu QUE não; Indagado
se conhece LEONARDO RODRIGUES DE BARROS NETO, respondeu QUE não; Indagado se conhece
JOSÉ MATHEUS SALLES GOMES, respondeu QUE sim; QUE JOSE MATHEUS trabalha na Presidência da
República; QUE por volta dos anos 2012 ou 2013, JOSE MATHEUS foi até o gabinete do então Deputado JAIR
BOLSONARO para conhecê-lo; QUE posteriormente JOSE MATHEUS  foi contratado pelo Vereador
CARLOS BOLSONARO para trabalhar como assessor; QUE da mesma forma como relatado em relação a
pessoa de TERCIO ARNAUD, o declarante encontra JOSE MATEHUS quando acompanha o Deputado Federal
EDUARDO BOLSONARO nas visitas ao Presidente da República JAIR BOLSONARO; QUE não possui
relação em redes sociais com JOSE MATEHEUS; Indagado se conhece MATEUS MATOS DINIZ, respondeu
QUE não; Indagado se conhece MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA, respondeu QUE sim; QUE
MAX era segurança do então Deputado Federal JAIR BOLSONARO, principalmente na época da campanha
eleitoral para Presidência da República; Indagado se conhece CLAUDIO LISIAS DA COSTA SILVA,
respondeu QUE não; Indagado se conhece JONATHAN WILLIAN BENETTI, respondeu QUE não; Indagado
se conhece GABRIEL FERNANDES RIBAS, respondeu QUE não; Indagado se conhece ANDERSON
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MORAES, respondeu QUE não; Indagado se conhece ALANA PASSOS, respondeu QUE não; Indagado se
conhece CORONEL NISHIKAWA, respondeu QUE não; Indagado se conhece PAULO EDUARDO LOPES,
respondeu QUE sim; QUE PAULO EDUARDO trabalhava como assessor do Deputado EDUARDO
BOLSONARO até o mês de setembro; QUE PAULO EDUARDO trabalhava na segurança do Deputado; QUE
atualmente PAULO EDUARDO não está mais na assessoria do Deputado EDUARDO BOLSONARO, pois
está concorrendo ao cargo eletivo de Vereador pelo município de São Bernardo do Campo; Indagado se conhece
CARLOS BOLSONARO, respondeu QUE sim; QUE conheceu CARLOS BOLSONARO quando assumiu o
cargo de assessor do então Deputado Federal JAIR BOLSONARO; QUE nunca prestou nenhum serviço para o
Vereador CARLOS BOLSONARO; QUE nunca atuou em redes sociais a pedido de CARLOS BOLSONARO;
QUE nunca prestou serviços em redes sociais a pedido de CARLOS BOLSONARO; Indagado se o declarante já
criou contas com dissimulação da identidade (perfil inidôneo) ou em nome de terceiros para qualquer fim,
respondeu QUE não; QUE apenas teve uma conta na rede social Instagram com o nome BOLSOFEIOS em que
colocava fotos da família Bolsonaro como uma espécie de sátira; QUE a conta foi criada por volta dos anos de
2016 ou 2017; QUE não publicava ataques a políticos ou ministros do Supremo Tribunal Federal; QUE a conta
foi criada com dados verdadeiros do declarante, sem qualquer utilização de dados de terceiros; Indagado se
reconhece o e-mail Eduardo.gabinetesp@gmail.com, respondeu QUE sim; QUE o referido endereço de e-mail
pertence ao declarante; QUE  o próprio declarante criou a referida conta; QUE é o próprio declarante quem utiliza
a referida conta; QUE apenas o declarante utiliza a referida conta de e-mail; QUE criou a referida conta para
auxiliar na administração da agenda do Deputado EDUARDO BOLSONARO, permitindo que pessoas
interessadas entrassem em contato para agendar demandas em gerais; Indagado qual a sua relação com a página do
Instagram BOLSOGORDOS, respondeu QUE por volta do ano de 2018, a pedido do Sr. PAULO EDUARDO,
o declarante criou a referida página no Instagram; QUE após a criação, o declarante passou a administração da
página para PAULO EDUARDO; QUE a referida página publicava sátiras envolvendo a família Bolsonaro;
QUE atualmente a página foi suspensa; QUE não sabe o motivo de a página ter sido suspensa; Indagado qual a
sua relação com a página do Instagram GATO FINGIDO, respondeu QUE a referida página foi criada pelo
declarante por volta do ano de 2019; QUE a página pertence ao declarante; QUE publicava assuntos relacionados
a gatos; QUE não publicava na referida página assuntos relacionados a política; Indagado se recebeu orientação
ou determinação para produzir ou publicar conteúdos em redes sociais ou nas páginas acima indicadas, respondeu
QUE não; Indagado se sabe quais páginas são vinculadas a PAULO EDUARDO LOPES, respondeu QUE tem
conhecimento das páginas BOLSOGORDOS e PAULOCHUCHU na rede social Instagram; QUE não
acompanha as publicações feitas nas referidas páginas; Indagado se tem conhecimento se EDUARDO
BOLSONARO, em algum momento, por qualquer meio, promoveu ou apoiou de qualquer forma a prática
noticiada no relatório da Atlantic Council, respondeu QUE não; Indagado se tem conhecimento se CARLOS
BOLSONARO, em algum momento, por qualquer meio, promoveu ou apoiou de qualquer forma a prática
noticiada no relatório da Atlantic Council respondeu QUE não tem conhecimento; Indagado se já produziu ou
repassou mensagem ou material (documento, meme, fotografias, vídeos etc) com conteúdo falso, respondeu QUE
não; QUE pode ter publicado conteúdos que posteriormente foram corrigidos; Indagado se já orientou, estimulou
ou incentivou por qualquer forma e qualquer pessoa a produção ou divulgação 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 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 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 já produziu ou repassou mensagem ou material (documento, meme, fotografias, vídeos
etc.) com conteúdo ilegal, respondeu QUE propositalmente não; QUE pode ter publicado conteúdos que
posteriormente foram corrigidos; 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 não;
Indagado se de alguma forma participou, estimulou, organizou ou patrocinou, por qualquer  meio, citado evento,
respondeu QUE não; Indagado se 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, respondeu QUE não; Indagado se de alguma forma participou, estimulou, organizou ou
patrocinou, por qualquer meio, a citada ação, respondeu QUE não; Indagado se conhece e qual a sua vinculação
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com ERNANI FERNANDES BARBOSA NETO respondeu QUE não o conhece; Indagado se conhece e qual a
sua vinculação com SERGIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR respondeu QUE não o conhece; Indagado se
conhece e qual a sua vinculação com THAIS RAPOSO DO AMARAL PINTO CHAVES respondeu QUE não
o conhece; Indagado se conhece a empresa INCLUTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, respondeu
QUE não; Indagado se conhece a empresa S8 SAMPA, respondeu QUE não; Indagado se conhece a empresa
NOVO BRASIL EMPREENDIMENTOS DIGITAIS, respondeu QUE não; Indagado se conhece a empresa ,
RAPOSO FERNANDES MARKETING DIGITAL, respondeu QUE não; Indagado se tem conhecimento se
foram utilizadas empresas ou pessoas físicas para prestarem 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 não; Indagado se recebe direta ou indiretamente qualquer valor oriundo de
monetização decorrentes de publicação de conteúdo (rede sociais, canais de youtube etc.), vinculados ao
declarante ou a pessoas interpostas, respondeu QUE não; Indagado se foi utilizado verba do gabinete do Deputado
Federal EDUARDO BOLSONARO (ou de órgão público) para criar, desenvolver, promover, divulgar perfis ou
conteúdo em ambiente digital (internet), respondeu QUE não; Indagado se foi utilizado recursos de terceiros
(pessoas físicas ou empresas) para criar, desenvolver, promover, divulgar perfis ou conteúdo em ambiente digital
(internet), respondeu QUE não; Indagado se participa de alguma forma (oficial ou extraoficialmente) da política de
comunicação do governo federal, respondeu QUE não; Indagado se conhece e qual seu vínculo com FABIO
WAJGARTEN, respondeu QUE conhece FABIO apenas profissionalmente; Indagado se conhece e qual seu
vínculo com FLORIANO AMORIM, respondeu QUE FLORIANO trabalhou como assessor no gabinete do
Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO até o fim do ano de 2018; QUE FLORIANO era responsável
pela edição de vídeos e tratamento de fotos das páginas em redes sociais (Facebook e Instagram) do Deputado
Federal EDUARDO BOLSONARO; QUE atualmente FLORIANO está trabalhando como Diretor de Marketing
na EBC – Empresa Brasil de Comunicação; Indagado qual a sua relação com ALLAN DOS SANTOS,
respondeu QUE conhece ALLAN DOS SANTOS apenas pelo seu canal no YouTube e da página no Instagram
TERÇA LIVRE; QUE não possui relação pessoal com ALLAN DOS SANTOS; QUE nunca frequentou a
residência de ALLAN DOS SANTOS em Brasília; QUE em apenas uma oportunidade foi até o estúdio de
ALLAN DOS SANTOS quando o Deputado EDUARDO BOLSONARO foi gravar um programa denominado
“O Brasil precisa saber”, que foi publicado no canal do YouTube  de mesmo nome pertencente ao Deputado
EDUARDO BOLSONARO; Indagado se integra ou integrou um grupo no aplicativo de mensagens Whatsapp
chamado GENGIS HOUSE /QG ESTADO MAIOR, respondeu QUE não; Indagado sobre quem integrava o
referido grupo, respondeu QUE não tem conhecimento; Indagado qual a finalidade das reuniões semanais na casa
de ALLAN DOS SANTOS, respondeu QUE não tem conhecimento; Indagado se o declarante participava
frequentemente dessas reuniões, respondeu QUE nunca frequentou tais reuniões; Nada mais havendo, este Termo
de Declarações foi lido e, achado conforme, assinado pelos presentes.

 
______________________________________________________
Declarante
 
______________________________________________________
Delegado
 

Documento eletrônico assinado em 07/10/2020, às 11h34, por FRANCISCA MARIA BONIFACIO
MEDEIROS, 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:

073e659a33e74d4b5b8ee6a57ace35db25608f22
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