
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE DECLARAÇÕES N° 4718538/2021 

2021.0044972-SR/PF/DF

No dia 07/10/2021, nesta Superintendência Regional de Polícia Federal no 

Distrito Federal, presença de DENISSE DIAS ROSAS RIBEIRO, Delegado de 

Policia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato: 
Declarante: TATIANA MARQUES DE OLIVEIRA GARCIA BRESSAN, 
brasileira, casada, advogada, nascida aos 24.08.1976 em Belo Horizonte/MG, 
filha de Tania Mara Marques Garcia e de Pedro Garcia da Silva, CPF 

827.100.071-34, CNH 00396665801-Detran/DF, Passaporte FX 863846 

(Expedido: 09.01.2019), residente na: SHIN, Quadra CA 6, Conjunto 3, Casa 

11, Lago Norte, Brasília/DF, Cep 71.503-506, fone (61)98484-7077, e-mail: 
tatisavitta@gmail.com.
Advogado: ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, OAB/DF 18597 

(573.224.571-53), fone (61)98217-0001.
Cientificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos 

investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir 
provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Indagada qual 
atividade exerce, respondeu QUE atualmente está apenas estudando; 
Indagada qual sua formação, respondeu QUE bacharel em direito e 

aprovada no concurso da OAB; Indagada se possui algum vínculo político- 
partidário (qual e desde quando), respondeu QUE não; Indagada se já atuou 

direta ou indiretamente, formal ou informalmente, de qualquer forma, em 
alguma eleição no interesse de qualquer candidato, respondeu QUE não; 
Indagada se possui perfil/conta, pessoalmente ou por interposta pessoa, em 

redes sociais (quais), respondeu QUE possui o perfil instagram (tutitatiss), 
facebook (tatiana bressan), sendo que o perfil do twitter (@visattabb) foi 
excluído na data de 06/10/2021, em razão do volumes de mensagens, 
ofensas e seguidores que passaram a segui-la depois das reportagens 

publicadas relacionadas ao estágio no STF; QUE antes desse episódio a/ 
declarante tinha apenas cerca de 300 seguidores; QUE possui outras redes, (í 
porém estão inativas e não se recorda as contas/perfil; Indagada se no perfil 
@visattabb era utilizado para realizar postagens ofensivas à honra de 

servidores públicos, às instituições ou, especificamente, aos ministros e ao 

STF, respondeu QUE não usava o perfil para realizar ataques ou ofensas, 
mas para se informa e manifestar sua opinião; QUE a maioria de suas 

postagens estavam relacionadas a comentários de postagens de outras



pessoas; QUE a declarante afirma que não tinha engajamento ou atuava 

como militante para defender alguma coisa especifica; Indagada se estagiou 

no STF, respondeu QUE sim; QUE o estágio iniciou no meio do ano de 2017 

e foi até fevereiro de 2019, salvo engano; Caso positivo, em qual gabinete, 
como se deu a contratação e/ou indicação, respondeu QUE durante o curso 

de Direito, ficou sabendo por meio de alguns colegas que teria surgido uma 

vaga para estagiário de direito no gabinete do Ministro Lewandowski e que 

bastaria encaminhar um currículo e aguardar para verificar se seria 

selecionada; QUE a declarante então preparou um currículo e encaminhou 

via correio eletrônico diretamente ao referido gabinete; QUE posteriormente 

recebeu uma ligação, não se recordando agora do nome da pessoa, para 

que se apresentasse no gabinete para uma entrevista; QUE após essas 

etapas foi contratada como estagiária; Indagada sobre quais outras 

atividades veio a desempenhar, formal ou informalmente, antes de ingressar 
no estágio no STF, respondeu QUE não exercia nenhuma outra atividade, 
apenas estudava; Indagada sobre quais outras atividades 

desempenhar, formal ou informalmente, após o fim de seu estágio no STF, 
respondeu QUE não exerceu nenhum outra atividade, ficando responsável 
pela casa e cuidando dos estudos; Indaga sobre quais eram suas atribuições 

no gabinete do Exmo. Sr Ministro Lewandowski (que tipos de documentos, 
processos etc tinha acesso), respondeu QUE recebia processos selecionados 

pelo coordenador do estágio, na época um assessor chamado Dr. Denis, o 

qual indicava qual a linha da minuta do documento que o estagiário deveria 

seguir; QUE eram repassados para a declarante documentos aleatórios, não 

havia uma separação por tema ou sujeito do processo; Indagada quem era 

seu chefe imediato no STF, respondeu QUE durante a maior parte do 

estágio a chefia era o próprio coordenador Denis, sendo que ele foi 
substituído no final do estagio da declarante, não sabendo agora informar o 

nome da pessoa que passou a exercer esse papel; Indagada se despachava 
diretamente com o Ministro Lewandowski, respondeu QUE não; Indagada se 

teve algum contato pessoal com o referido Ministro no período em que 

estagiou no STF (circunstâncias), respondeu QUE a declarante foi 
apresentada ao ministro pelo coordenador Denis no primeiro dia de estágio 

salva engano, sendo esse o seu único contato pessoal com o ministro; 
Indagada se tinha por atribuição de atender às ligações telefônicas dirigidas, 
ao referido Ministro, respondeu QUE não; Indagada se conhece ALLAN 

LOPES DOS SANTOS (como, quando, onde), respondeu QUE sim; QUE 

conhece ALLAN das redes sociais; QUE seus únicos contatos pessoais 

ocorreram em 2020, durante uma manifestação em Brasília, sendo um 

encontro fortuito, e outro foi durante um evento grande, com várias pessoas 

públicas, relacionado ao novo partido Aliança do Brasil, também um 

encontro fortuito; QUE durante um curso online que a declarante participou, 
chamado Seminário de filosofia do Prof. Olavo de Carvalho, ALLAN era um 

dos seguidores , sendo que a declarante curtia as postagens de ALLAN; QUE

veio a
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não se recorda quando passou a conversar, via redes sociais, com ALLAN; 
QUE mas que essas conversas via redes sociais foram poucas; Indagada por 
qual motivo entrou em contato, via aplicativo de conversa whatsaap, com 

ALLAN DOS SANTOS, em 23/10/2018, respondeu QUE essa foi a primeira 

conversa que teve com ALLAN, via aplicativo de Whatsapp; QUE ALLAN 

forneceu o seu número durante conversas nas redes sociais; QUE a 

declarante acreditando que ALLAN DOS SANTOS tinha muitos contatos, 
diante do que presenciava nas redes sociais, resolveu entrar em contato com 

ALLAN para pedir auxilio no sentido de obter um emprego junto ao gabinete 

da Deputada BIA KICIS; QUE a declarante informou que seguia a deputada 

nas redes sociais e se identificava com ela; QUE ALLAN durante essa 

conversa enviou o telefone da Deputada de BIA KICIS; QUE a declarante 

nunca ligou para a deputada e nem enviou o seu currículo; QUE diante da 

rotina da vida pessoal da declarante na época (filhos, casa e estudos) 
resolveu não entrar em contato a Deputada; QUE a motivação da declarante 

em contar que estava estagiando junto ao gabinete do Ministro Lewandowski 
era de demonstrar que estava atuante, além de ser uma forma de valorizar 
“seu passe”; Indagada sobre o pedido de ALLAN acerca da declarante ser 
uma “informante” dentro do gabinete do referido ministro, respondeu QUE a 

declarante entendeu esse comentário de ALLAN como sendo uma 

brincadeira; Indagada sobre a frequência e os motivos de seus contatos com 

ALLAN DOS SANTOS, respondeu QUE conversou com ALLAN DOS 

SANTOS, via rede social e aplicativo de conversa whatapp no máximo três 

vezes, salvo engano; QUE a motivação sempre girava em torno da 

possibilidade de conseguir um emprego no gabinete da BIA KICIS; Indagada 

sobre como tomou conhecimento (acesso direto, quem foi e como obteve) 
que “algumas decisões são modificadas por que alguém importante liga pro 

Ministro”, quais foram essas decisões que foram modificadas, respondeu 

QUE tomou conhecimento por meio das redes sociais, notícias das mídias, 
blogs de jornalistas, tudo saindo da internet; QUE essa informação não foi 
obtida de dentro do gabinete do ministro; Indagada sobre como tomou 

conhecimento (acesso direto, quem foi e como obteve) que quando o “ Gal 
Villas Boas tem trânsito com quase todos os Ministros. Quando ele liga o T 

Lewandowski o atende prontamente”, respondeu QUE tomou conhecimento 

por meio das redes sociais, notícias das mídias, blogs de jornalistas, tud^ T 

saindo da internet; QUE essa informação não foi obtida de dentro do 

gabinete do ministro; Indagada se confirma que, diante das respostas acima, [ - 
não teve acesso direto às referidas informações, respondeu QUE sim, não 

teve acesso direta a essas informações, conforme informado anteriormente; 
Indagada sobre o motivo pelo qual, mesmo sem ter tido contato primário 

com citadas informações, vez que obtidas de terceiros (internet), decidiu 

difundi-las durante a conversa com ALLAN, respondeu QUE a declarante 

queria mostrar que estava informada; QUE isso poderia de alguma forma 
ajuda-la a trabalhar com a deputada BIA KICIS; Indagada quais as
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informações relacionadas ao gabinete do Exmo. Sr. Ministro Lewandowski 
foram repassadas para ALLAN DOS SANTOS, (quando, como e motivação) 
respondeu QUE não repassou nenhuma informação; Indagada se, além do 

repasse do contato de BIA KICIS à declarante, recebeu alguma vantagem 

direta ou indiretamente relacionada as suas atividades desenvolvidas como 

estagiaria do Supremo Tribunal Federal, respondeu QUE não; QUE ALLAN 

somente repassou o contato de BIA KICIS; Indagado se possui ou possuiu 

algum vínculo (propriedade, sociedade, parceria etc) com alguma empresa 

ou pessoa física, respondeu QUE é socia monitoria da empresa MODERNA 

PRODUTOS IMPORTADOS, de propriedade de seu marido; Indagado 

especificamente se tem ou teve algum tipo de vínculo ou atividade com 

canais que atuam em redes sociais, respondeu QUE não; Indagada se possui 
ou possuiu algum tipo de vínculo contratual direto ou indireto com o governo 

federal, mesmo que por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas, 
respondeu QUE não; Indagada se exerce ou exerceu algum tipo de atividade 

por meio de contratação ou subcontratação de empresas relacionados com 

o governo federal, respondeu QUE não; Indagada se a declarante conversou 

com ALLAN LOPES DOS SANTOS e/ou com qualquer outra pessoa sobre a 

intimação recebida na data de ontem para prestar as declarações no âmbito 

desta investigação (quando, onde e o que), respondeu QUE não; Indaga se 

gostaria de acrescentar alguma informação, respondeu QUE a declarante 

gostaria de deixar registrado seu pedido de desculpas, caso tenha magoado 

ou ofendido algum integrante do gabinete do Ministro Lewandowski, visto 

que existem diversas pessoas que atuam lá que a declarante admira e 

respeita. Nada mais havendo, este Termo de Declarações foi lido e, achado 

conforme, assinado pelos presentes.

-

Declarante

L.Advogado(a)
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