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TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 732649/2020
2020.0060052-SR/PF/DF

 
No dia 05/10/2020, nesta SIP/SR/PF/DF, presença de FÁBIO ALVAREZ SHOR, Delegado de Policia Federal,
que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato:

 

 
Advogados: Geraldino Santos Nunes Junior, OAB: 09897/DF e  Isabela Bueno de Sousa, OAB: 29289/DF
 
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. Indagada sobre qual é a
formação acadêmica do declarante, respondeu QUE é formada em letras, direito e mestrado em linguística;
Indagada sobre qual sua profissão, respondeu QUE é empresária, tradutora, jornalista e advogada; QUE em
relação a sua atividade empresária a declarante é sócia das empresas RAPOSO FERNANDES MARKETING
DIGITAL, NOVO BRASIL EMPREENDIMENTOS e REALIZA COMERCIO DE ITENS
PERSONALZIADOS LTDA; QUE em relação a atividade de tradutora, a declarante atua na empresa NOVO
BRASIL EMPREENDIMENTOS prestando serviços para a revistas ROCHAS QUALIDADES; QUE a
atividade de tradução encontra-se paralisada em função da apreensão dos materiais na empresa NOVO BRASIL;
QUE a atividade de jornalista é exercida na EMPRESA RAPOSO FERNANDES prestado serviço de locução
para o canal FOLHA POLITICA; QUE a atividade de advocacia é exercida na empresa RAPOSO
FERNANDES prestando consultoria; QUE a empresa REALIZA FERNANDES MARKETING DIGITAL está
inativa; Indagada sobre a atividade prestada pela empresa RAPOSO FERNANDES MARKETING DIGITAL,
respondeu QUE a empresa atua disponibilizando espaços publicitários na internet; QUE não possui contratos para
prestação de serviços com terceiros; QUE há uma relação com a empresa GOOGLE, mas não sabe especificar
como a relação é estabelecida, pois tal atividade fica a cargo de ERNANI; Indagada sobre quantas pessoas
trabalham nas empresas RAPOSO FERNANDES MARKETING DIGITAL e NOVO BRASIL
EMPREENDIMENTOS, respondeu QUE apenas a declarante e seu marido; Indagada sobre quais são os agentes
políticos que contrataram os serviços das empresas RAPOSO FERNANDES MARKETING DIGITAL e
NOVO BRASIL EMPREENDIMENTOS, respondeu QUE há mais de dois anos as empresas não prestam
serviços a agentes políticos; Indagada sobre quais agentes políticos já prestaram serviço, responde QUE se reserva
o direito constitucional de permanecer calada; Indagada se realiza ou já realizou impulsionamento em redes sociais
de agentes políticos, respondeu QUE não; Indagada se produziu material digital (vídeos, memes, montagem de
fotos etc.) para ataques a agentes políticos, respondeu QUE não; Indagada sobre a pessoa de ARTHUR
MOLEDO DO VAL, respondeu QUE não o conhece; Indagada se conhece e qual a relação com AILTON
BENEDITO DE SOUZA, respondeu QUE não o conhece; Indagada se conhece a Deputada Federal Bia Kicis,
respondeu QUE não a conhece; Indagada se conhece e qual a relação com o Deputado Federal PAULO
EDUARDO LIMA MARTINS, respondeu QUE não o conhece; Indagada se conhece e qual a relação com
THOMAZ HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, respondeu QUE não o conhece; Indagada se conhece e qual a
relação com ALLAN LOPES DOS SANTOS, respondeu não o conhece; Indagada se conhece e qual a relação
com BERNARDO PIRES KUSTER, respondeu QUE não o conhece; Indagada se conhece e qual a relação com
a Deputada Federal CARLA ZAMBELLI, respondeu QUE não a conhece; Indagada se conhece e qual a relação
com CARLOS EDUARDO GUIMARAES (assessor Eduardo Bolsonaro), respondeu QUE não o conhece;
Indagada se conhece e qual a relação com FERNANDA MIGUITA esposa do Deputado Federal LUIZ
PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA, respondeu QUE não a conhece; Indagada se conhece e qual a
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relação com RODOLPHO NICOLAU DA LUZ LORETO; Indagada se possui redes sociais, respondeu QUE
sim; QUE possui contas no FACEBOOK e TWITTER; QUE apenas realiza postagens de cunho pessoal no
FACEBOOK; QUE não realiza postagens na rede social TWITTER; Indagada se é a responsável pelo canal do
YouTube “Folha Política”, respondeu QUE o responsável pelo canal é seu marido ERNANI; QUE apenas faz
narração de vídeos postados no canal; Indagada se o canal FOLHA POLITICA recebe monetização respondeu
QUE sim; QUE recebe de R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00 por mês; QUE tem conhecimento de outros canais no
YouTube pertencentes a seu marido, ERNANI, que recebem monetização;  QUE a declarante não tem
participação nos outros canais, pois não possuem narração; Indagada sobre a rede “RFA – Raposo Fernandes
Associados”, respondeu QUE prefere exercer o direito ao silêncio; Indagada sobre o alcance da rede “RFA –
Raposo Fernandes Associados”, respondeu QUE prefere exercer o direito ao silêncio; Indagada se conhece e qual
a relação com JOAO VITOR DE ALMEIDA LIMA, respondeu QUE prefere exercer o direito ao silêncio;
Indagada se conhece e qual a relação à pessoa de JANAÍNA PASCHOAL, respondeu QUE a conhece; QUE foi
aluna de JANAINA PASCHOAL, quando cursava a faculdade de direito; QUE não prestou nenhum serviço em
redes sociais para a Sra. JANAÍNA PASCHOAL; Indagada sobre a administração de uma página no
FACEBOOK na categoria “FÃ CLUBE/Admiradores” em apoio a JANAINA PASCHOAL, respondeu QUE
prefere exercer o direito ao silêncio; Indagada se conhece e qual a relação com o Deputado Federal
ALEXANDRE FROTA, respondeu QUE não o conhece; QUE não prestou serviços ao Sr. ALEXANDRE
FROTA; Indagada sobre a página no FACEBOOK denominada “ALEXNDRE FROTA BRASIL”, respondeu
QUE prefere exercer o direito constitucional ao silêncio; Indagada se conhece e qual a relação com o ex-ministro
SÉRGIO MORO, respondeu QUE não o conhece; QUE não prestou serviços em redes sociais para o Sr.
SERGIO MORO; Indagada se conhece o Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO respondeu QUE não o
conhece; Indagada se já prestou serviços no ambiente virtual para parlamentares ou algum de seus familiares,
respondeu QUE nos últimos dois anos não prestou serviços a parlamentares e/ou seus familiares; Indagada se já
prestou serviços para parlamentares ou algum de seus familiares em anos anteriores, respondeu QUE prefere
exercer o direito constitucional ao silêncio; Indagada se a declarante atuou de alguma forma na campanha eleitoral
de agentes políticos, respondeu QUE não; Indagada se já produziu ou repassou de forma consciente 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 ou seus ministros, 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 Congresso Nacional ou seus
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 utiliza ou já utilizou outras pessoas para a prática de quaisquer desses
fatos indagados, respondeu QUE não; Indagada sobre as citações constantes na representação da Procuradoria
Geral da República que indicou títulos de vídeos que teriam sidos publicados no canal FOLHA POLÍTICA
pertencente a declarante, respondeu QUE em relação ao titulo “Bolsonaro dá ultimato para sabotadores e
intromissões” afirma que o título foi colocado na representação ministerial de forma incompleta e fora de contexto
e com outros títulos que não foram produzidos pelo canal FOLHA POLITICA; QUE em relação aos demais
títulos afirma que não foram produzidos pelo canal FOLHA POLÍTICA; Perguntada se tem algo a acrescentar,
respondeu QUE em relação ao item 35 da representação da Procuradoria Geral da República em que há a citação
de que a publicação de um vídeo com uma live do Presidente da República no dia 03 maio de 2020 que teria
rendido ao canal FOLHA POLITICA uma monetização entre 6 mil e 11 mil dólares, a declarante afirma que o
referido vídeo não foi monetizado; Nada mais havendo, este Termo de Declarações foi lido e, achado conforme,
assinado pelos presentes.

 
______________________________________________________
Declarante
 
______________________________________________________
Advogado(a)
 
______________________________________________________
Advogado(a)
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______________________________________________________
Delegado

Documento eletrônico assinado em 05/10/2020, às 17h13, 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:

e286acb935f417eca592c76a67567bdaeba511f6
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