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ainda não moram juntos; QUE indagada se tem conhecimento a respeito da prática de 

criação de contas ou interposição de pessoas para criação de contas utilizadas na 

divulgação de determinados conteúdos, respondeu que não e nunca foi procurada 

para criar contas e perfis para terceiros que seriam os reais administradores dos perfis; 

QUE sabe quem é TÉRCIO ARNAUD TOMAZ mas nunca teve relação de amizade ou 

profissional com o mesmo; QUE não conhece TALES AUGUSTO DE ARAÚJO, JOSÉ 

MATHEUS SALLES GOMES, MATEUS MATOS DINIZ, MAX GUILHERME MACHADO 

DE MOURA, CLAUDIO LISIAS DA COSTA SILVA, MARCELO DAVID DA SILVA 

DIAS, TATIANA PEREIRA DE SOUZA, JONATHAN WILLIAN BENETTI, GABRIEL 

FERNANDES RIBAS, CORONEL NISHIKAWA, CARLOS EDUARDO GUIMARÃES, 

PAULO EDUARDO LOPES; QUE conhceu o Deputado ANDERSON MORAES 

através de seu noivo LEONARDO RODRIGUES DE BARROS NETO, em agosto de 

2018, durante a campanha deste para deputado e de Jair Bolsonaro para presidente. 

Se conheceram num evento pró-Bolsonaro. Após conhecê-lo, a declarante passou a 

apoiá-lo em suas redes sociais. Assim, quando ele foi eleito Deputado Estudual, 

convidou a declarante para trabalhar em seu Gabinete; QUE conhece ALANA 

PASSOS pois ela também é Deputada Estadual e LEONARDO chegou a trabalhar no 

Gabinete dela, em 2019; QUE RICARDO WILKE é chefe de gabinete do Dep. 

Anderson Moraes e chefe da declarante; QUE CAMILLA HENRIQUES LEITE é esposa 

do Deputado Anderson Moraes; QUE a declarante já realizou postagens na página 

IDEOLOGIA BRASIL do Facebook e Instagram, também deletada. RICARDO WILKE 

também tinha acesso ao perfil, IDEOLOGIA BRASIL e fazia postagens de conteúdos; 

QUE CARLOS BOLSONARO só conhece por ser figura pública e nunca o viu 

pessoalmente; QUE EDUARDO BOLSONARO a declarante conheceu recentemente 

em um evento, chegou a tirar uma foto com ele mas não possui relação profissional ou 

de amizade; QUE perguntada se a declarante já criou contas com dissimulação da 

identidade (perfil inidõneo) ou em nome de terceiros para qualquer fim, respondeu 

disse que somente criou os perfis CÚPULA CONSERVADORA e BOLSONARO 2026 

mas não teve tempo de postar muitos conteúdos pois os outros perfis tomavam muito 

tempo; QUE a declarante negou relação com a página/perfil Johnny Bolsonaro Bravo; 

QUE indagada sobre qual a relação da declarante com a página/perfil Bolsonaro news, 

respondeu que não conhece QUE programa Fantástico; QUE conhece a página/perfil 

Passarinho Opressor mas não tem qualquer relação com a mesma; QUE a declarante 

reconhece a titularidade do email vanessannavarro11@gmail.com, além dos 
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conheceu pela imprensa por serem pessoas notórias; 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 também não 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; QUE perguntada 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 é 

contra esse tipo de movimento mais radical e violento; QUE nunca 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"; QUE perguntado se já produziu ou repassou mensagem ou material 

(documento, meme, fotografias, vídeos etc) com conteúdo ilegal, respondeu que não e 

nem compactua com este comportamento; QUE não se utiliza ou já utilizou outras 

pessoas para a prática de quaisquer desses fatos acima perguntados; QUE não 

conhece as pessoas responsáveis pela organização ou difusão dos eventos realizados 

em frente ao quartel general do exército no dia 19/04/2020 e nem participou, 

estimulou, organizou ou patrocinou, por qualquer meio, citado evento; QUE nega 

conhecer 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 e também não participou, estimulou, 

organizou ou patrocinou, por qualquer meio, a citada ação; 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 empresasINCLUTECH 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, S8, NOVO BRASIL EMPREENDIMENTOS 

DIGITAIS, RAPOSO FERNANDES MARKETING DIGITAL; QUE a declarante nega ter 

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; 

QUE nunca recebeu direta ou indiretamente qualquer valor oriundo de monetização 

decorrentes de publicação de conteúdo (rede sociais, canais de youtube etc), 
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perguntado. Encerrado o presente 

declarante, e, Delegado de Polic 
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ado conforme, assinam com o 

04~ 

SR/PF/DF 
El:   
Rub: 

  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MSP - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 
SAIS Quadra 7- Lote 23- Setor Policial Sul - Brasília/DF - CEP 70.610-902 

vinculados à declarante ou a pessoas int  s. Nada mais disse e nem lhe foi 
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