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TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 648532/2020
2020.0060052-SR/PF/DF

 
No dia 30/09/2020, nesta SIP/SR/PF/DF, presença de FÁBIO ALVAREZ SHOR, Delegado de Policia Federal,
que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato:

 

 
Advogado: Márcio Luiz Fogaça Vicari, OAB: 9199/SC.
 
Perguntado a respeito dos fatos, cientificado do teor da investigação, o declarante foi informada do seu direito de
permanecer calada e de não responder perguntas que lhe forem formuladas ou de responder algumas, calar-se em
outras, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Indagada qual a sua formação
acadêmica, respondeu QUE é formada em Direito pela UNOCHAPECÓ/SC; Indagado qual sua profissão,
respondeu QUE é Deputada Federal pelo PSL/SC em primeira legislatura; QUE anteriormente atuava como
advogada na cidade de Chapecó/SC; Indagada se possui residência na cidade, respondeu QUE sim, conforme
dados fornecidos na qualificação; Indagada se conhece e qual sua relação com ALLAN DOS SANTOS,
respondeu QUE conhece ALLAN DOS SANTOS; QUE conheceu inicialmente pelas redes sociais; QUE
conheceu pessoalmente quando da filiação do Presidente JAIR BOLSONARO no PSL, pois ALLAN DOS
SANTOS estava cobrindo o evento para seu canal no YouTube, em março de 2018; QUE no ano de 2017 a
Declarante chegou a ter um programa no canal Terça Livre, sobre comentários de notícias semanais; QUE
ALLAN DOS SANTOS não participava da pauta do programa; QUE a declarante não auferiu renda com o
programa; QUE o programa chamava “DETONA NEWS”; QUE posteriormente quando já eleita Deputada, a
declarante participou como entrevistada em alguns programas do canal Terça Livre; Indagada se participou de
reuniões na residência de ALLAN DOS SANTOS localizada no Lago Sul em Brasília/DF, respondeu QUE sim;
QUE se recorda que participou de apenas uma reunião na residência de ALLAN DOS SANTOS; QUE nas
reunião foram tratados temas de apoio ao governo do Presidente JAIR BOLSONARO; QUE participaram da
reunião alguns membros do governo, como assessores, que não se recorda dos nomes; QUE não se recorda de ter
participado do grupo de WhatsApp criado por ALLAN DOS SANTOS para poder reunir as pessoas que
participavam das reuniões; Indagada sobre sua relação com SARA WINTER, respondeu QUE não tem nenhuma
relação pessoal com SARA WINTER; Indagada se conhece o GRUPO DOS 300, respondeu QUE em apenas
uma ocasião foi até o acampamento instalado pelo grupo 300 pelo Brasil em frente ao Congresso Nacional para
saber suas pautas reivindicatórias; QUE participaram de uma live que estava ocorrendo no local feita por
integrantes do grupo; QUE em conversas com membros do grupo a declarante e a Deputada  BIA KICIS, que
também estava presente, criticaram alguns posicionamento de integrantes do grupo que atacavam as instituições;
QUE nesse dia conheceu pessoalmente a pessoa de SARA WINTER; Indagada se conhece OSWALDO
EUSTÁQUIO FILHO, respondeu QUE não o conhece; Indagada se conhece RENAN SENA, respondeu QUE
não; Indagada se possui redes sociais, respondeu QUE sim; Indagada quais, respondeu QUE possui Instagram
(carolinedetoni), Facebook (carolinedetoni), Twitter (carolinedetoni), YouTube (carolinedetoni); Indagada sobre
qual o conteúdo divulgado em suas redes sociais, respondeu QUE publica assuntos relacionados ao exercício do
mandato parlamentar, postagens em geral sobre notícias, mensagens de apoio ao governo do  Presidente JAIR
BOLSONARO, assuntos pessoais e opiniões pessoais; QUE deixa claro que não recebe monetização em suas
redes sociais; Indagada se já criou contas com dissimulação da identidade (perfil inidôneo) ou em nome de
terceiros para qualquer fim, respondeu QUE não; Indagada se repassa ou repassou documentos, imagens ou
informações políticas ou realizou lives para serem repassadas a qualquer canal nas mídias sociais, respondeu QUE
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Declarante: CAROLINE RODRIGUES DE TONI,  sexo  feminino,  filho(a) de
                                 ,  nascido(a) aos 01/09/1986,  documento  de identidade nº                                 ,  CPF nº
                              ,  residente na(o)                                                                          ,  CEP                 ,  Brasília/DF,
fone(s)



não; QUE realiza lives em suas próprias redes sociais; Indagada se já produziu ou repassou mensagem ou material
(documento, meme, fotografias, vídeos etc.) com conteúdo falso, respondeu QUE não; Indagada 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/ ministros ou contra o Congresso
Nacional/parlamentares, respondeu QUE não; Indagada 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; Indagada 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; Indagada se já produziu ou repassou mensagem ou material (documento,
meme, fotografias, vídeos etc.) com conteúdo ilegal, respondeu QUE não; Indagada se utiliza ou já utilizou outras
pessoas para a prática de quaisquer desses fatos indagados, respondeu QUE não; Indagada sobre o
posicionamento da declarante em relação ao emprego das FFAA como um poder moderador dos demais poderes
da república, respondeu QUE não cabe a declarante opinar sobre esse tema; QUE não tem uma opinião formada
sobre o assunto, pois não é uma intelectual do direito; QUE o tema deve ser tratado a quem cabe interpretar a
Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal; Indagada sobre o posicionamento da declarante em relação à
intervenção militar para promover um reequilíbrio entre os Poderes da República, respondeu QUE nunca apoiou
esse tema; QUE sempre respeitou o Estado de Direito, por inclusive ser advogada; QUE inclusive é criticada por
pessoas que apoiam esse movimento; Indagada se 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, respondeu QUE nunca recebeu monetização de redes sociais; Indagada se a declarante
participou das manifestações do dia 19 de abril de 2020, respondeu QUE não; QUE estava em Santa Catarina
nesta data; Indagada 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; Indagada se de alguma forma
participou, estimulou, organizou ou patrocinou, por qualquer meio, citado evento, respondeu QUE não; Indagada
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; Indagada se de alguma forma participou, estimulou, organizou ou patrocinou, por qualquer meio, a
citada ação, respondeu QUE não; Indagada 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; Indagada
se utilizou recursos de terceiros (pessoas físicas ou empresas) para criar, desenvolver, promover, divulgar perfis ou
conteúdo em ambiente digital (internet), respondeu QUE não; Indagada se conhece e qual a sua vinculação com
ERNANI FERNANDES BARBOSA NETO, respondeu QUE não o conhece; Indagada se conhece a pessoa de
THAIS RAPOSO DO AMARAL PINTO CHAVES, respondeu QUE não; Indagada se conhece e qual a sua
vinculação com SERGIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR, respondeu QUE conheceu SERGIO em um evento
do Projeto de criação do Partido Aliança pelo Brasil; QUE SERGIO foi apresentado como o responsável pelo
marketing do Aliança pelo Brasil; QUE chegou a trocar algumas mensagens com SERGIO sobre assuntos
relacionados ao Aliança pelo Brasil, mas não tem uma relação pessoal com SERGIO; Indagada se conhece e qual
a sua vinculação com WALTER LUIZ BIFUCO SCIGLIANO, respondeu QUE não; Indagada se conhece e qual
a sua vinculação com LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, respondeu QUE conheceu LUIS FELIPE
BELMOENTE no mesmo evento do Projeto de criação do Partido Aliança pelo Brasil; QUE não possui relação
pessoal ou profissional com LUIS FELIPE BELMONTE; Indagada se conhece a empresa INCLUTECH
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, respondeu QUE não; Indagada se conhece a empresa S8 SAMPA
AGENCIA DE PROPAGANDA, respondeu QUE não; Indagada se conhece a empresa NOVO BRASIL
EMPREENDIMENTOS DIGITAIS, respondeu QUE não; Indagada se conhece a empresa RAPOSO
FERNANDES MARKETING DIGITAL, respondeu QUE não; Indagada se transferiu valores para auxiliar na
criação e manutenção do partido Aliança pelo Brasil, respondeu QUE não; No dia 04 de maio de 2020, a
declarante escreveu em sua rede social Twitter: “Brasília, 03 de maio de 20. Carreata em apoio ao Presidente
@jairbolsonaro. Estive lá, e devo dizer que foi realmente impressionante”. Indagada se participou da referida
manifestação, respondeu QUE sim; QUE utilizou a expressão citada pela quantidade de pessoas que estavam
presentes na manifestação em apoio ao Presidente JAIR BOLSONARO e suas pautas; QUE também participou
da manifestação ocorrida possivelmente no dia 17 de maio de 2020, também em apoio ao Presidente JAIR
BOLSONARO em Brasília/DF; Indagada se nos referidos eventos existiram manifestações contra às instituições
como o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e CONGRESSO NACIONAL, seus integrantes ou apoio a uma
intervenção militar, respondeu QUE sempre procura ficar longe de pessoas com esses pensamentos por serem
contrários aos posicionamentos da declarante; QUE nas manifestações sempre tem algumas pessoas, de forma
aleatória, com cartazes e faixas incentivando tais atos, mas ressalta que não concorda com esse posicionamento e,
por isso, procura ficar distante; Indagada se afirmou em sua rede social Twitter que “o Supremo planejava um
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golpe branco”, respondeu QUE não; QUE essa expressão foi decorrente de uma interpretação de uma matéria
jornalística; QUE em nenhum momento citou o Supremo Tribunal Federal; QUE confirma que postou em seu
Twitter a seguinte mensagem: “O golpe branco instaurado pelos agentes do establishment mostra como agirá:
esvaziará os poderes do presidente e bloqueará as decisões políticas eleitas pela população para os rumos do país
cada vez que os desagrade, pelo ativismo judicial”; Indagada sobre o conteúdo da postagem, respondeu QUE foi
uma força de expressão; QUE é contra o ativismo judicial; QUE a interpretação da constituição não deve ser uma
inovação da Constituição; QUE a Constituição deve ser respeitada sempre em sua integridade; QUE fez uma
crítica pontual republicana a uma decisão monocrática de um Ministro do STF que impediu o Presidente da
Republica de exercer uma competência exclusiva prevista na Constituição, que é a nomeação do Diretor Geral da
Polícia Federal, cargo de confiança, de livre nomeação do Presidente da República; QUE posteriormente apagou a
postagem pois foi interpretada de uma equivocada; Indagada se tem algo a acrescentar, responde QUE tem fé nas
instituições, no Estado de Direito e na Ordem Democrática; Nada mais havendo, este Termo de Declarações foi
lido e, achado conforme, assinado pelos presentes.

 

 
______________________________________________________
Declarante
 
______________________________________________________
Advogado(a)
 
 
______________________________________________________
Delegado
 

Documento eletrônico assinado em 30/09/2020, às 12h30, 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:

b77728fad2e14ac5111b0a40549dbbf38d8e4b7f
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