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EDUARDO LOPES; QUE conhece ANDERSON MORAES, pois é Deputado Estadual e o 

conheceu em atos em apoio da campanha presidencial de JAIR BOLSONARO, em 2018. O 

declarante até apoiou o ANDERSON MORAES em sua campanha para a ALERJ em 2018. 

Sua noiva VANESSA NAVARRO trabalha no Gabinete do Deputado Anderson Moraes; QUE 

conhece a deputada estadual ALANA PASSOS, já tendo trabalhado em seu gabinete como 

explicado acima e só cuidava das publicações referentes à figura pública; QUE RICARDO 

WILKE conhece como Chefe de Gabinete do deputado ANDERSON SOARES; QUE CARLOS 

BOLSONARO e EDUARDO BOLSONARO somente conhece como figuras públicas notórias 

da família Bolsonaro; QUE Indagado se o declarante já criou contas com dissimulação da 

identidade (perfil inidôneo) ou em nome de terceiros para qualquer fim, respondeu que não e 

que seus perfis nunca tiveram a criação dissimulada; QUE Indagado sobre qual a relação do 

declarante com a página/perfil "Alana Opressora", respondeu que não foi criado ou 

administrado por ele. Acredita que quem criou foi o marido de ALANA, ROBSON PASSOS; 

QUE indagado sobre o seu telefone (21) 96486-2584 ter sido usado na criação do perfil 

"Alana0pressora" não se recorda de a ter criado ou publicado qualquer conteúdo nela; QUE o 

declarante  confirma  a  propriedade  dos  e-mails  lbolson86@gmail.com, 

barros.leonardo@gmail.com, bolsoneas@gmail.com; QUE Indagado se conhece e qual o seu 

vínculo com a empresa LARA S TRANSPORTE DE CARGA E LOCACOES DE 

AUTOMOTIVOS LTDA, respondeu essa empresa pertence ao seu pai LUIZ CARLOS 

RESENDE LARA e MARCIO RESENDE LARA mas, na ocasião da criação da sociedade, eles 

o colocaram como sócio também, com 10% de participação. Chegou a trabalhar na referida 

empresa até 2014. Quando foi nomeado para o gabinete da Deputada Alana Passos solicitou 

sua retirada do quadro societário da empresa; QUE Indagado se sabe se a empresa LARA S 

TRANSPORTE já prestou algum tipo de serviço para o governo federal ou estadual, respondeu 

que acredita que não, até porque a empresa está fora de seu conhecimento desde que parou 

de trabalhar nela; QUE Indagado sobre qual a relação do declarante com a página/perfil Luiza 

Lara, respondeu que este perfil pertence à sua irmã. Quando o declarante teve problemas no 

perfil pessoal "Leonardo Barros" que administrava a página BOLSONÉAS. Como sua irmã 

LUIZA LARA não estava usando o seu perfil no facebook, solicitou o empréstimo da conta para 

continuar administrando a página BOLSONÉAS; QUE Indagado sobre qual a relação do 

declarante com a página/perfil Jogo Político, respondeu que criou a página e ela tinha seu 

conteúdo alimentado automaticamente pelas matérias coladas no site 

JOGOPOLITICO.COM.BR. O projeto "jogopolítico" não chegou a ir pra frente, pois também foi 

derrubado; QUE o logopolitico" foi criado em parceria com a empresa MELHOR EB em abril 
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de 2020, de propriedade de VICTOR; QUE nunca usou a empresa LARA S TRANSPORTE DE 

CARGA E LOCAÇÕES DE AUTOMOTIVOS LTDA para a criação de perfis de redes sociais; 

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

respondeu que foi um perfil criado para colocar fotos do declarante e de sua noiva VANESSA 

NAVARRO mas que nunca teve publicações; QUE Indagado sobre qual a relação do 

declarante com a página/perfil "bolsonaropr2022", respondeu que ela pertencia a um usuário 

da internet e, pela notoriedade do declarante, esta pessoa lhe passou a administração do 

perfil. Entretanto, como os seus perfis próprios já consomem muito do seu tempo, o declarante 

não postava muito neste perfil "bolsonaropr2022"; QUE Indagado se já produziu ou repassou 

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

respondeu que não e nem repassou conteúdo considerado "Fake News"; QUE ilndagado sobre 

sua relação com SARA WINTER, já a viu uma vez no gabinete da deputada ALANA PASSOS, 

quando ela ainda era servidora comissionada da Ministra DAMARES ALVES, mas não tem 

nenhuma relação com ela; QUE não conhece OSWALDO EUSTAQUIO JUNIOR, GRUPO 300, 

RENAN SENA; QUE 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 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; 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 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 

não apóia nenhum desses conteúdos acima mencionados; QUE perguntado se já produziu ou 

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

ilegal, respondeu que não; QUE indagado se utiliza ou já utilizou outras pessoas para a prática 

de quaisquer desses fatos indagados, respondeu não apóia intervenção militar ou qualquer ato 

atentatório à democracia; QUE 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 não conhece e nunca foi à Brasília; QUE indagado se de alguma forma 

participou, estimulou, organizou ou patrocinou, por qualquer meio, do citado evento, 

respondeu que somente republicava o que era produzido pela página oficial do Pre idente Jair 
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Bolsonaro, mas fazia uso do programa OBS STUDIO que simula que o dono do perfil está 

transmitindo ao vivo o conteúdo de outro usuário; QUE perguntado 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 não e nem participou, estimulou, organizou ou patrocinou, por qualquer 

meio, a citada ação, e sequer compactua com esse tipo de extremismo; 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 não conhece as empresas INCLUTECH TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO, S8, NOVO BRASIL EMPREENDIMENTOS DIGITAIS, RAPOSO FERNANDES 

MARKETING DIGITAL; perguntado 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 não tem conhecimento nem percebeu que tenha havido 

impulsionamento, pois aparece acima da postagem "patrocinado" e não viu isso nas postagens 

da Família Bolsonaro; QUE não recebeu 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 interposta • QUE somente agora começou a publicar 

no YouTube conteúdos no canal LEONAR  BOLSONÉ.AS; Nada mais disse e nem lhe foi 

RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA   

ESCRIVÃO 
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