
SR/DPF/BA

Fi;

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA
Av Engenheiro Oscar Pontes, 339, Água de Meninos. Saivador/BA, CEP 40.460-130, tel.: (71) 3319-6190/6191

TERMO DE DECLARAÇÕES
JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA

Ao(s) 21 dia(s) do mês de novembro de 2017, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal no Estado da Bahia, em Salvador/BA, onde se
encontrava RODRIGO DUARTE GUIMARÃES, Delegado de Polícia Federal, Classe
Especial, Matrícula 9.538, compareceu JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA, sexo
masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de VALDIVINO MIRANDA
VIEIRA e MARIA SOARES VIEIRA, nascido(a) aos 03/12/1970, natural de
Jacobina/BA, instrução ensino médio ou técnico profissional, profissão
Empresário, documento de identidade n° 5001173/SSP/BA, CPF 570.801.515-20,
residente na{o) ROD BA 99, COND. ALPHAVILLE LITORA NORTE 2, LOTE 12,
CASA 15, bairro ABRANTES, Camacari/BA, celular (71)992139413, fone
(71)36016630. conforme normas constitucionais. InquiridO(a) a respeito dos fatos,
RESPONDEU: QUE atua profissionalmente como administrador da empresa GREEN
Transportes e Serviços desde setembro de 2015; QUE tem procuração dos sócios da
empresa para gerenciar os negócios; QUE os sócios da GREEN são MARIA
ELISANGELA SOARES VIEIRA e MARIA APARECIDA SOARES VIEIRA; QUE
anteriormente, entre 10/2007 a 08/2015 foi sócio da empresa JRA Transportes Ltda:
QUE também era sócio da referida empresa, VICTOR HUGO FONSECA DE JESUS
filho de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS; QUE VICTOR HUGO ingressou na sociedade em
30/05/2011; QUE em verdade, o sócio VICTOR HUGO não atuava diretamente na
empresa, mas sim, o seu genitor JOSÉ ANTÔNIO, que inclusive gerenciava a parte
financeira do negócio; QUE JOSÉ ANTÔNIO já atuava na JRA desde 2008,
participando informalmente da sociedade; QUE o declarante e VICTOR HUGO haviam
passado procuração para JOSÉ ANTÔNIO em nome da empresa em 2011; QUE a
JRA foi dissolvida judicialmente, por iniciativa do declarante, por não concordar com a
conduta de JOSÉ ANTÔNIO; QUE o processo de dissolução foi iniciado no final de
2013, tendo sido nomeado, inclusive, um interventor judicial, ocorrendo a dissolução
definitiva em agosto de 2015; QUE tanto a empresa JRA, quanto a GREEN são do
ramo de transporte; QUE conheceu JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS no ano de 2001,
quando através de uma cooperativa denominada COOPETRAN, atuou prestando
serviço de transporte como cooperativado para a refinaria LANDULFO ALVES em São
Francisco do Conde, sendo designado para transportar JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS,
que na época exercia cargo de gerente de unidade na refinaria, de sua residência ao
local de trabalho, e vice-versa; QUE em razão dos serviços prestados rotineiramente
pelo declarante de forma satisfatória, acabaram por desenvolver uma relação de
amizade; QUE que em 2004, JOSÉ ANTÔNIO foi alçado ao cargo de gerente
norte/nordeste de suporte da TRANSPETRO, tendo solicitado ao declarante que
ingressasse em outra cooperativa denominada COOMAR, vinculada a TRANSPETRO.
para que pudesse continuar a atuar no transporte pessoal de JOSÉ ANTÔNIO; QUE
JOSÉ ANTÔNIO, inclusive, constumava solicitar serviços particulares ao declarante em
finais de semana; QUE o declarante costumava freqüentar as casas (fazenda
município de Conde, casa de praia em Jauá/Camaçari, residência oficial no bairro
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cidade jardim em Salvador) de JOSÉ ANTÔNIO; QUE cerca de seis meses após ter
ido para a TRANSPETRO, o declarante juntamente com outros cooperativados
decidiram formar uma nova cooperativa para atuar na TRANSPETRO; QUE formaram
a COOMAC, com sede em São Francisco do Conde, que posteriormente, ainda no ano
de 2004, vieram a ganhar licitação para serviços de transporte de pessoas e
pequenas cargas para TRANSPETRO no estado da Bahia; QUE a partir de então,
deixou de prestar serviço de transporte como motorista diretamente a JOSÉ
ANTÔNIO, pois passou a atuar como diretor administrativo daquela cooperativa; QUE
entretanto, permaneceu com relação de amizade com JOSÉ ANTÔNIO, costumando,
inclusive, freqüentar esporadicamente sua residência; QUE se desligou da COOMAC
em final de 2007, ou início de 2008; QUE porteriormente, adquiriu um caminhão e
constituiu a empresa JRA Transporte; QUE inicialmente, o declarante era o único sócio
da referida empresa; QUE a partir do final de 2008, início de 2009, JOSÉ ANTÔNIO
propôs ao declarante, adquirir dois caminhões em nome da empresa; QUE tais
caminhões foram adquiridos com recursos de JOSÉ ANTÔNIO; QUE a partir de então.
JOSÉ ANTÔNIO passou a interferir diretamente na gestão financeira da empresa,
inclusive usando a empresa para receber recursos de terceiros, não vinculados
diretamente ao faturamento da empresa; QUE como desenvolveu uma relação de
subordinação a JOSÉ ANTÔNIO, acabou por aceitar, inicialmente, que o mesmo
promovesse a gerência das finanças da empresa; QUE entretanto, justamente em
razão do declarante ter percebido que JOSÉ ANTÔNIO utilizava o nome da empresa
para receber valores de terceiros, passou a ter desentendimentos com o mesmo; QUE
chegou por diversas vezes a questionar JOSÉ ANTÔNIO a respeito desses valores
que eram depositados na conta da empresa, contudo, o mesmo sempre o ameaçava
de retirar contratos da empresa, como da BR distribuidora, em razão do seu poder de
influência; QUE JOSÉ ANTÔNIO, até então, não tinha acesso direto a conta bancária
da empresa, e constumava pedir para o declarante fazer pagamentos, transferências
bancárias, ou efetivar saques para passar tais recursos ao mesmo; QUE em 2011,
JOSÉ ANTÔNIO, praticamente, obrigou o declarante a incluir o seu filho VIGTOR
HUGO na sociedade da JRA; QUE esse fato coincidiu com a época em que ü
declarante percebeu que os valores depositados na conta da JRA passaram a ser mais
constantes e vultosos; QUE entretanto, VIGTOR HUGO não tinha participação alguma
no negócio: QUE apenas esteve uma única vez na sede da empresa para assinar
procuração de plenos poderes para JOSÉ ANTÔNIO; QUE VIGTOR HUGO
permaneceu como sócio da empresa até a sua dissolução judicial definitiva no ano de
2015; QUE a dissolução foi causada por uma série de desentendimentos que o
declarante teve com JOSÉ ANTÔNIO; QUE desde o ano de 2008 a JRA Transportes
celebrou contratos periódicos com a BR distribuidora (denominados contratos spot), e
em 2013 por licitação, celebraram um contrato maior denominado PDLT (plano diretor
de logística e transporte), pelo prazo de 5 anos; QUE entretanto, esse último contrato
com a BR distribuidora teve que ser rescindindo, em razão da dissolução da JRA; QUE
confirma a informação de que teriam sido celebrado diversos contratos entre os anos
de 2010 e 2014, na modalidade "spot", e um contrato, que estaria vigente, não fosse a
dissolução da empresa, na modalidade PDLT; QUE tais contratações pela BR
distribuidora foram efetivadas de forma regular através de processos licitatórios; QUE
também, entre 2010 e 2013, a JRA celebrou alguns contratos com a TRANSPETRO.
especificamente para a gerência de transporte terrestre; QUE tais contratações
também na modalidade SPOT, teriam sido efetivadas de forma regular, na forma de
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registro de preços, feitos anteriormente nas contratações da BR Distribuidora: QUE
confirma que em 2012 foram celebrados 3 contratos entre a JRA e a TRANSPETRO;
QUE confirma que esteve em reuniões, tanto nas sedes da TRANSPETRO, como na
sede da BR Distribuidora, ambas no Rio de Janeiro, para tratar de questões relativas a
essas licitações; QUE eram reunião das quais participavam outros transportadores
contratados; QUE também esteve na TRANSPETRO e BR Distribuidora, no Rio de
Janeiro, para assinatura dos contratos; QUE confirma que enviou por e-mail cópias da
Ata da reunião realizada em 26/04/2013, onde representou a JRA na contratação da
BR Distribuidora; QUE os pagamentos desses contratos eram efetivados de forma
regular, a partir do faturamento dos transportes efetivamente realizados; QUE tais
transportes consistiam em transporte de combustíveis; QUE desconhece que tenha
havido deliberadamente omissões de renda para a Receita Federal entre os anos de
2009 e 2016; QUE a empresa nunca foi notificada de qualquer processo de sonegação
de informações de renda; QUE necessariamente, nessas contratações, para que
pudessem receber os respectivos pagamentos, era exigida a emissão de CTE com as
respectiva notas fiscais; QUE ressalta que a partir do final de 2013, o declarante não
exercia mais a gestão da empresa que passou a ser gerida por um interventor judicial;
QUE não conhece as pessoas de NELSON CORTONESI MARAMALDO e nem LUIZ
FERNANDO MARALMALDO, executivos da empresa NM ENGENHARIA; QUE apenas
sabia que a NM Engenharia efetivava depósitos na conta da JRA; QUE JOSÉ
ANTÔNIO apenas dizia ao declarante que esses depósitos era provenientes de
negócios pessoais dele; QUE a JRA Transporte não tinha nenhuma relação comercial
com a NM Engenharia, não tendo jamais prestado nenhum tipo de serviço para essa
empresa: QUE JOSÉ ANTÔNIO, inclusive, exigia do declarante que assinasse
rotineiramente autorizações de saque bancários, ou efetivasse pagamentos de boletos
bancários para o mesmo; QUE JOSÉ ANTÔNIO, inclusive, obrigou o declarante a
entregar o TOKEN bancário e respectiva senha para acesso as movimentações
bancárias da JRA; QUE era o próprio JOSÉ ANTÔNIO ou funcionários por ele
indicados que efetivavam as transferências bancárias para VANESSA FONSECA DE
JESUS e ANA VILMA FONSECA DE JESUS, filha e esposa de JOSÉ ANTÔNIO; QUE
apenas sabia que tais repasses eram efetivados por JOSÉ ANTÔNIO, a partir dos
valores que este recebia de terceiros através da conta da JRA; QUE desconfiava que
tais valores previam de condutas ilícitas, contudo JOSÉ ANTÔNIO nunca explicou a
origem desses valores; QUE indagado sobre os repasses da JRA para a sua conta
pessoal, esclarece que uma parte se trata de pró-labore e participações no lucro da
empresa; QUE entretanto, em algumas oportunidades, o próprio JOSÉ ANTÔNIO
determinava tais transferência para que o declarante efetivasse pagamentos de dividas
particulares de JOSÉ ANTÔNIO, ou aquisições em nome dele, como por exemplo,
carros, entrada de parcela de apartamento, acessórios agrícolas em Feira de Santana;
QUE nega que tenha feito qualquer tipo de contato ou ligação telefônica para LUIZ
FERNANDO MARAMALDO; QUE nunca ameaçou ou exigiu qualquer valor dos sócios
da NM Engenharia para não denunciar os fatos em questão; QUE ressalta que o
próprio declarante em 2013 já apresentou denúncia no processo de dissolução na JRA
na 26^ Vara Civil de Salvador; QUE a partir de 2013, quando iniciou-se o processo de
dissolução da JRA, soube que JOSE ANTÔNIO constituiu uma outra empresa no
mesmo ramo, denominada SIRIUS Transportes em Engenharia; QUE pelo que soube,
os sócios dessa empresa seriam ANA VILMA FONSECA DE JESUS e VANESSA
FONSECA DE JESUS; QUE pelo que soube, inicialmente, a empresa era gerida pela
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esposa de JOSÉ ANTÔNIO, ANA VILMA, e mais recentemente, diretamente por JOSÉ
ANTÔNIO; QUE a empresa SIRIUS não foi concorrente da JRA Transportes, pois se
constituiu após o encerramento das atividades desta última; QUE gostaria de
acrescentar que também tem conhecimento que foram feitos depósitos na conta da
JRA, sem contraprestação de serviço da empresa, por META Manutenção, lONICE
ME, devidamente comprovados por extratos bancários que foram inclusive juntados ao
processo de dissolução da JRA; QUE os depósitos da META Manutenção ocorreram
entre 2010 e 2013, eram mensais e em valores ainda mais expressivos que os da NM
Engenharia: QUE os depósitos feitos por lONICE eram em menor vulto, mas também
com certa regularidade; QUE a JRA não tinha nenhuma relação comercial nem
profissional com nenhuma dessas duas empresas. Nada mais disse e nem lhe foi
perguntado. Foi então advertido(a) da obrigatoriedade de comunicação de eventuais
mudanças de endereço em face das prescrições do Art. 224 do CPP. Determinou a
autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com 0(ni
declarante e comigo, EULER AVELAR PASSOS DE SANTANA, Escrivão de Polícia
Federal, 2^ Classe, Matrícula 17^98, que o lavrei.

AUTORIDADE : ^
RODRIGO DUARTE

DECLARANTE ;
JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA

ESCRIVAO(Ã) : '
EULER avelar PASSOS DE SANTANA


