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TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 806849/2020
2020.0060052-SR/PF/DF

 
No dia 09/10/2020, nesta SIP/SR/PF/DF, presença de FÁBIO ALVAREZ SHOR, Delegado de Policia Federal,
que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato:

 
Declarante: BRUNO RICARDO COSTA AYRES, sexo masculino, naturalidade brasileira, casado(a), filho(a)

 
Advogado: ROMULO MARTINS NAGIB, OAB/MT 19181/A
 
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.: Indagado qual sua formação
acadêmica, profissão, respondeu QUE é administrador; QUE é empresário; QUE é o proprietário da empresa
AYR AIRES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. (V2V); QUE a empresa foi criada há 20 anos
desenvolvendo tecnologia (software) para ações voluntárias; QUE são grupos que se juntam para fazer ações
sociais; QUE a empresa possui uma plataforma de gestão na área de voluntariado; QUE presta serviços para
empresas e instituições que querem desenvolver ações sociais; QUE os contratos de prestação de serviço de
software são firmados com outras empresas que atuam em ações voluntárias; QUE possui contratos com empresas
publicas e sociedades de Economia Mistas; QUE 80% do faturamento da V2V vem de empresas privadas; QUE a
composição societária da empresa V2V é controlada pela PURPLE HOLDING LLC constituída em
DELAWARE no Estados Unidos com 99% de participação; QUE o declarante possui cerca de 1% do capital
social da empresa V2V; QUE a empresa PURPLE HOLDING LLC tem como sócios principais o declarante,
MARIANNA TABORDA AIRES e as pessoas de IURI KOTHE e FERNANDO CAMPOS; Indagado sobre
sua participação na empresa TERÇA LIVRE, respondeu QUE é sócio da empresa por meio de um contrato de
Sociedade em Conta em Participação; QUE o declarante é sócio oculto; QUE os demais sócios são ALLAN DOS
SANTOS (sócio ostensivo), ÍATALO LORENZON, JOÃO PAULO COSTA AIRES e MAURO GARCIA;
QUE ALLAN DOS SANTOS e  ÍATALO LORENZON são os sócios que efetivamente operam a empresa;
QUE o declarante atua como consultor em questões estratégicas e recebem relatórios de gestão sobre o andamento
do negócio; QUE o declarante atua fornecendo consultoria na parte de gestão empresarial do TERÇA LIVRE;
QUE não atua na formulação de conteúdos que são disponibilizados no canal do YouTube e demais publicações
da empresa TERÇA LIVRE; QUE não possui qualquer ingerência sobre o conteúdo publicado; Indagado se
integrantes do TERÇA LIVRE possuem algum vínculo, ainda que informal, com o governo federal, respondeu
QUE não possuem; Indagado se integrantes do TERÇA LIVRE participam de alguma forma do processo
decisório do governo federal, seja assessorando, opinando ou realizando interlocuções com outras pessoas ou
órgãos, respondeu QUE não tem conhecimento; Indagado se já produziu ou repassou mensagem ou material
(documento, meme, fotografias, vídeos etc.) com conteúdo falso, respondeu QUE não; Indagado se já orientou,
estimulou ou incentivou por qualquer forma e qualquer pessoa a produção ou divulgação mensagem ou material
(documento, meme, fotografias, vídeos etc.) com conteúdo falso, respondeu QUE não; 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 Supremo Tribunal Federal/Ministros ou Congresso
Nacional/parlamentares, respondeu QUE não; Indagado 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
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ameaça), respondeu QUE não; Indagado 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; Indagado se já produziu ou repassou mensagem ou material (documento,
meme, fotografias, vídeos etc.) com conteúdo ilegal, respondeu QUE não; Indagado se utiliza ou já utilizou outras
pessoas para a prática de quaisquer desses fatos indagados, respondeu QUE não; 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 QUE não; Indagado se de alguma forma participou, estimulou, organizou ou patrocinou,
por qualquer  meio, citado evento, respondeu QUE não; Indagado 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; Indagado se de alguma
forma participou, estimulou, divulgou, organizou ou patrocinou, por qualquer meio, a citada ação, respondeu
QUE não; Indagado se tomou conhecimento da intenção de ALLAN DOS SANTOS e OTÁVIO FAKHOURY
de adquirir/alugar uma emissora de rádio/TV, respondeu QUE não tem conhecimento sobre tal fato; Indagado qual
a sua relação com ALLAN DOS SANTOS, respondeu QUE conheceu ALLAN DOS SANTOS no ano de 2014
em uma palestra sobre educação na cidade de Brasília/DF; QUE o declarante era fã do canal TERÇA LIVRE;
QUE o declarante estava disposto a ajudar ALLAN DOS SANTOS a desenvolver o canal de forma empresarial
para que pudesse se sustentar com a referida atividade; QUE em 2017 ALLAN DOS SANTOS teve a ideia de
criar uma espécie de “Netflix” de cursos em diversas áreas; QUE o declarante gostou da ideia e resolveu
desenvolver o projeto; QUE por volta do final do ano de 2017 ou início de 2018 constituíram a Sociedade em
Conta de Participação para desenvolver a plataforma tecnológica dos projetos de cursos da empresa TERÇA
LIVRE; QUE no momento da constituição, a pessoa de JOÃO BERNARDO compunha a sociedade; QUE
JOÃO BERNARDO saiu da sociedade em meados do ano de 2018; Indagado se integra ou integrou um grupo no
aplicativo de mensagens Whatsapp chamado GENGIS HOUSE, respondeu QUE sim; Indagado sobre quem
integrava o referido grupo, respondeu QUE o referido grupo era composto por muitas pessoas; QUE o grupo era
integrado por agentes políticos como os Deputados Federais BIA KICIS ePAULO EDUARDO MARTINS;
QUE o grupo tinha a finalidade de compartilhar notícias politicas relacionadas ao país; Indagado se tem
conhecimento sobre reuniões semanais ocorridas na residência de ALLAN DOS SANTOS em Brasília/DF,
respondeu QUE tem conhecimento; Indagado se participava frequentemente dessas reuniões, respondeu QUE foi
em apenas um ou duas oportunidades; Indagado qual a finalidade das reuniões semanais na casa de ALLAN DOS
SANTOS, respondeu QUE tinha a finalidade de debater assuntos políticos que estavam em evidencia no país;
Indagado quem pautava ou definia os temas que seriam discutidos, respondeu QUE as reuniões não tinham uma
pauta definida; Indagado sobre o motivo de ALLAN DOS SANTOS ser o promovedor e anfitrião dessas
reuniões, respondeu QUE acredita que deva ser pela atividade jornalística exercida por ALLAN DOS SANTOS;
Indagado se nessas reuniões eram tratados de temas relacionados a intervenção militar ou era discutida a atuação
do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal, respondeu QUE não; Indagado se conhece e qual a
relação com JOAO BERNARDO BARBOSA, respondeu QUE JOÃO BERNARDO é amigo do declarante;
QUE foi sócio da empresa TERÇA LIVRE; QUE o declarante é sócio de JOÃO BERNARDO na empresa
ARGUS SYSTEMS; QUE a empresa atua no ramo de segurança eletrônica (alarmes); Indagado sobre a relação
da empresa V2V com a empresa TERÇA LIVRE, respondeu QUE a empresa V2V não possui nenhuma relação
seja comercial ou financeira com a empresa TERÇA LIVRE; QUE também não possui relação com a empresa
PURPLE HOLDING LLC controladora da empresa V2V; Em um grupo do WhatsApp o declarante solicitou um
contato de ALLAN com LUCIANO HANG, após a publicação de um tuíte. Indagado sobre a intenção desse
contato com LUCIANO HANG e o TERCA LIVRE, por meio de ALLAN DOS SANTOS, respondeu QUE
tinha o objetivo de estabelece um contato com LUCIANO HANG pelo fato de ser também empresário, para
estabelecer um network; QUE o contato nunca se concretizou; No grupo do aplicativo WhatsApp denominado
“Conselheiros TL”, o declarante postou a seguinte mensagem: “Rafael TEM que deixar o Volvo fora da garagem.
Já falei com ele, mas continuo vendo o carro lá.” Indagado sobre a propriedade do veículo Volvo utilizado por
Rafael e qual seria o problema do carro estar na garagem, respondeu QUE não queria expor um carro caro; QUE
tinha o objetivo de evitar qualquer especulação por parte da imprensa como ocorreu na narrativa em torno de um
carro modelo COROLLA dirigido por ALLAN DOS SANTOS; QUE o veículo modelo Volvo era efetivamente
utilizado por RAFAEL, empregado da empresa TERÇA LIVRE; QUE não sabe dizer se RAFAEL tem amizade
com algum agente político; Indagado se a empresa  TERÇA LIVRE recebe dinheiro no exterior, respondeu QUE
não recebe; Indagado se a empresa TERÇA LIVRE possui representação ou vínculo com empresa formalmente
constituída fora do Brasil, respondeu QUE não possui; Indagado sobre a criação de uma empresa nos Estados
Unidos por ALLAN DOS SANTOS respondeu QUE ALLAN DOS SANTOS e ÍTALO tinham a intenção de
criar uma empresa nos Estados Unidos; QUE o declarante não sabe se foi efetivada; QUE ALLAN DOS
SANTOS tinha a intenção de exercer a atividade jornalística nos Estados Unidos; QUE não participou desse
projeto; QUE não há relação da empresa TERÇA LIVRE com a possível empresa criada nos Estados Unidos;
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Indagado sobre o recebimento da monetização do canal TERÇA LIVRE no YouTube, responde QUE a empresa
BBTV atua na intermediação do relacionamento da empresa TERÇA LIVRE  com o Google; QUE não sabe
como ocorre a efetivação da transferências de valores do Youtube para a empresa TERÇA LIVRE; QUE a parte
financeira é administrada por ALLAN DOS SANTOS; Indagado se JOAO BERNARDO BARBOSA atua na
administração financeira da empresa TERÇA LIVRE, respondeu que quando estava na sociedade JOÃO
BERNARDO atuava na administração financeira da empresa; QUE desde que saiu da sociedade em meados do
ano de 2018 JOÃO BERNARDO não atua na administração financeira da empresa; Indagado se a empresa
TERÇA LIVRE e/ou seus sócios firmaram contrato com entes públicos, partidos políticos ou institutos ligados a
partidos políticos, respondeu QUE não; QUE nunca teve a tentativa de firmar contratos com entes públicos,
partidos políticos ou institutos ligados a partidos políticos; Indagado se a empresa TERÇA LIVRE e/ou seus
sócios utilizaram empresas interpostas para firmar contrato com entes públicos, partidos políticos ou institutos
ligados a partidos políticos, respondeu QUE tal fato nunca ocorreu; Indagado se a empresa TERÇA LIVRE e/ou
seus sócios firmou contrato direto ou indireto com o instituto INDIGO, respondeu QUE nunca foi firmado
contrato com o Instituto INDIGO; Indagado sobre a contratação entre o Instituto INDIGO e  a empresa VÉLI para
realização de palestras pelo TERÇA LIVRE, respondeu QUE nunca ocorreu tal contratação; Indagado se conhece
GUILHERME CUNHA COSTA (GUILHERMÃO), respondeu QUE sim; Indagado se a empresa Terça Livre
realizou ou tentou realizar alguma contratação com empresa de GUILHERME, respondeu QUE não sabe
informar se houve a tentativa de contratação com empresas relacionadas a GUILHERME; Nada mais havendo,
este Termo de Declarações foi lido e, achado conforme, assinado pelos presentes.

 
______________________________________________________
Declarante
 
______________________________________________________
Advogado(a)
 
 
______________________________________________________
Delegado
 

 

 

Documento eletrônico assinado em 09/10/2020, às 12h12, 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:

7c8480cfe7c803ebea1abb3a1d5101a5d4d80b79
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