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TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 413628/2020
2020.0060052-SR/PF/DF

 
No dia 16/09/2020, nesta SIP/SR/PF/DF, presença de FABIO SHOR, Delegado de Policia Federal, via
ferramenta oficial da Polícia Federal TEAMS, compareceu CLEITOMAR BASSO, que 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.

 

 

Indagado sobre sua formação acadêmica, respondeu QUE é formado em gestão de mercado (marketing) UNISEP,
na cidade de Dois Vizinhos/PR, e está cursando atualmente a faculdade de jornalismo na Estácio do Rio de
Janeiro por EAD; QUE possui pós-graduação em psicopedagogia e em gestão e vendas; Indagado sobre sua
atividade profissional, respondeu QUE atua na área de comunicação em várias emissoras de rádios e também em
redes sociais; QUE nas redes sociais trabalha em seu canal Cleiton Basso no YouTube e é apresentador do jornal
no canal do YouTube Foco do Brasil; Indagado sobre sua naturalidade, respondeu QUE nasceu em Dois
Vizinhos/PR, local onde ainda reside; Indagado se possui redes sociais, respondeu QUE sim; QUE possui contas
no FACEBOOK (CleitonBasso), INSTAGRAM (CleitonBasso), TWITTER (CleitonBasso) e YOUTUBE
((CleitonBasso); Indagado se recebe monetização por meio de suas redes sociais, respondeu QUE sim; QUE
recebe monetização por meio de seu canal pessoal no YouTube; QUE o declarante afirma que não faz postagens
sobre assuntos políticos em suas redes sociais pessoais; Indagado se já participou de manifestações, respondeu
QUE não; Indagado se já financiou manifestações, respondeu QUE não; Indagado se divulgou ou promoveu de
alguma forma ideias contra as instituições, respondeu QUE não; Indagado se participou, incentivou ou financiou
atos contra o STF, respondeu QUE não; Indagado se participou, incentivou ou financiou ideias que propaguem a
intervenção militar, a animosidade entre as forças armadas e os poderes constituídos, respondeu QUE não, de
forma alguma; Indagado como conheceu ANDERSON ROSSI, respondeu QUE por trabalhar na área de
comunicação, ANDERSON tomou conhecimento dos serviços do declarante e o contratou para um áudio sobre
notícias para ser gravado no canal FOCO DO BRASIL no Youtube; QUE ANDERSON ROSSI gostou do
serviço prestado e convidou o declarante para apresentar um jornal diário no canal FOCO DO BRASIL com
conteúdo sobre notícias do governo federal, do Brasil e do Presidente da República JAIR BOLSONARO; QUE a
relação contratual com o canal FOCO DO BRASIL foi firmada por meio da empresa DIANA MARA BASSO,
que pertence a irmã do declarante; QUE por ter perdido sua esposa no ano de 2013, sua empresa MAR
PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS entrou no inventário, que só foi finalizado no presente ano e, por isso, não
pode utilizar a referida empresa para firmar contratos profissionais com terceiros; QUE nos primeiros seis meses de
prestação de serviço recebia de ANDERSON ROSSI a quantia de R$ 10.000,00; QUE atualmente recebe a
quantia de R$ 15.0000,00 pela prestação de serviços à empresa FOCO DO BRASIL; QUE começou a prestar
serviços para o canal FOCO DO BRASIL em setembro de 2019; Indagado sobre sua função no canal e
EMPRESA FOCO DO BRASIL, respondeu QUE atua apresentando o jornal FOCO DO BRASIL e redigindo
as matérias que serão publicas no jornal; Indagado se é responsável pela definição da pauta de notícias e
apresentação do jornal diário no canal no YouTube FOCO DO BRASIL, respondeu QUE sim; QUE
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eventualmente ANDERSON ROSSI pode fazer alguns ajustes; Indagado como as imagens apresentadas no canal
FOCO DO BRASIL são adquiridas, respondeu QUE os vídeos apresentados no jornal são disponibilizados
publicamente pela agencia Brasil, pelo próprio Presidente da República entre outras fontes jornalísticas e de
personalidades públicas; QUE o declarante ressalta que o jornal tem predominantemente a imagem do declarante;
Indagado quantas pessoas integram a equipe do FOCO DO BRASIL, responde QUE em relação ao canal não
tem conhecimento, pois sua atividade se restringe ao jornal que apresenta; QUE no ultimo mês a empresa
contratou uma jornalista, de nome ANDREIA, que reside em Brasília e realiza pequenas reportagens para o jornal
sobre assuntos predominantes no dia; Indagado se o FOCO DO BRASIL possui sede em Brasília, respondeu
QUE não sabe informar se o FOCO DO BRASIL possui sede na cidade de Brasília, mas sabe que tem
profissionais que prestam serviços em Brasília para o canal; Indagado se possui conhecimento do faturamento
mensal do FOCO DO BRASIL, respondeu QUE não, pois não participa da administração do FOCO DO
BRASIL; Indagado se conhece DANIEL DA TV BRASIL, respondeu QUE não; Indagado se conhece a pessoa
de TERCIO ARNOUD, assessor do Presidente da República, respondeu QUE não; Indagado se TERCIO
ARNOUD repassou vídeos do Presidente JAIR BOLSONARO ao declarante ou a integrantes da equipe do
FOCO DO BRASIL, respondeu que só recebe vídeos de ANDERSON ROSSI, não sabendo se esses vídeos
foram passados por terceiros; Indagado se conhece FABIO WAJNGARTEN, respondeu QUE conhece apenas
por ser uma pessoa pública, mas nunca teve contato pessoal com ele; Indagado se conhece ALLAN DOS
SANTOS ou algum integrante da empresa TERÇA LIVRE, respondeu QUE não conhece pessoalmente ALLAN
DOS SANTOS, só o conhece por ser uma pessoa pública; QUE foi contatado por um integrante do canal
TERÇA LIVRE, que não se recorda no momento o nome, para um podcast pertencente ao integrante do terça
livre e não ao canal; Indagado se possui contatos pessoais com Deputados federais ou Senadores, respondeu QUE
não possui contato político ou profissional; Indagado se possui contato pessoal com integrantes do governo
federal, respondeu QUE não; Indagado se conhece pessoalmente CARLOS BOLSONARO, respondeu QUE
não; Indagado se CARLOS BOLSONARO ajudou ou de alguma forma cooperou para a implementação do canal
FOCO DO BRASIL, respondeu QUE não tem conhecimento sobre esse fato; Indagado se conhece a pessoa de
LEONARDO RODRIGUES DE JESUS, conhecido como LEO INDIO, respondeu QUE não; Indagado como
funciona a monetização do canal do FOCO DO BRASIL no Youtube, respondeu QUE acredita que a
monetização se dá pela parceria com o Youtube, com a publicação de anúncios e pela alta audiência do canal;
QUE pela audiência do canal não há necessidade de o canal receber patrocínios por terceiros, especialmente
políticos; Indagado como os anúncios são publicados pelo Google no canal FOCO DO BRASIL do YouTube e se
há o estabelecimento de filtros para publicação de anúncios, respondeu QUE não tem conhecimento; Indagado
sobre as fontes de renda do canal FOCO DO BRASIL, respondeu QUE não sabe por não fazer parte da
administração do canal, mas acredita que seja pela monetização do canal; Indagado se o declarante e
ANDERSON ROSSI receberam auxilio de pessoas do governo federal para criação do canal FOCO DO
BRASIL, respondeu QUE não; QUE é de conhecimento publico que o canal surgiu antes da campanha eleitoral
de 2018; Indagado se o declarante e ANDERSON ROSSI atuam como interpostas pessoas para os reais
proprietários do canal FOCO DO BRASIL, respondeu QUE não; QUE o declarante é apenas um prestador de
serviços do canal; QUE em relação a ANDESRON ROSSI também nunca viu qualquer pessoa que aparentasse
ser o dono do canal; QUE ANDERSON sempre agiu como se fosse o real dono do canal; QUE entende que
efetivamente ANDERSON ROSSI é o dono do canal FOCO DO BRASIL; Indagado se o declarante e
ANDERSON ROSSI repassam valores decorrentes da monetização do canal FOCO DO BRASIL a terceiros,
 que possam ser reais proprietários do canal FOCO DO RBASIL, respondeu QUE pelo conhecimento que o
declarante possui acredita que não; Indagado se ANDERSON ROSSI recebeu apoio de empresários para criação
e desenvolvimento da atividade do canal FOCO DO BRASIL, respondeu QUE não tem conhecimento e acredita
que não pelo fato de o canal ter uma grande audiência e um público fiel. QUE o declarante consigna que procurou
relatar de tudo conforme o fiel conhecimento dos fatos que possui. Nada mais havendo, este Termo de
Declarações foi lido e, achado conforme, assinado pelos presentes.

 
______________________________________________________
Declarante
 
______________________________________________________
Advogado(a)
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Documento eletrônico assinado em 16/09/2020, às 15h47, 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:

f6ad154a6e801958bd228c8d78fa5ac9ab8fa53e
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