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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 17ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO

ESTADO DA BAHIA

Processo nº 2008.33.00.010191-0;

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da

República signatária, em atenção ao despacho de fls. 2.968 vem apresentar

ALEGAÇÕES FINAIS, nos seguintes termos.

1. BREVE SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de ação penal movida em desfavor de ALAN SOUZA DE

FARIAS e VALDIR GOMES BARBOSA, pela prática da conduta descrita no art.

10, da Lei nº 9.296/96, em virtude da realização de escutas telefônicas

ilícitas,  perpetradas  pelos  denunciados,  utilizando-se  do  aparato  da

Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia.

A denúncia foi recebida em 31/07/2008 (fl. 03).

Por meio da decisão de fls. 1.586/1.587, este Juízo deixou de

homologar o arquivamento do inquérito policial 1-037/2003 em relação aos

demais  investigados1,  determinando  a  remessa  à  Procuradoria-Geral  da

República para manifestação conclusiva, nos termos do art. 28 do CPP. 

1 Alberto Freire Júnior, Ednilson Bispo dos Santos, Antônio Jorge de Deus Almeida, Túlio
Renato Cândido de Souza, Hebert Rodrigues e Kátia Maria Alves dos Santos
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A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF manifestou-se pela

necessidade  de  aditamento  da  inicial,  o  que  foi  feito  às  fls.

1.776/1.786, oportunidade em que Alberto Freire Júnior, Ednilson Bispo

dos Santos, Túlio Renato Cândido de Souza, Hebert Rodrigues e Kátia Maria

Alves dos Santos foram, de igual modo, denunciados.

O  MM.  Juiz  Federal  recebeu  o  aditamento  à  denúncia  em

22/04/2009 (fl. 1.791). 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região denegou o  habeas

corpus  impetrado em favor de  ALAN SOUZA DE FARIAS(fls. 1.622 e fls.

1.652/1.654).  

Os acusados foram devidamente citados (fls. 1.627/1628;fls.

1.658/1.659; fls. 1.819/1.820; 1.865/1.867; fl. 1923, 1.972/1.973), à

exceção do acusado Hebert Rodrigues que compareceu espontaneamente nos

autos, ofertando resposta à acusação (fls. 2.010/2.022). 

Por  meio  das  decisões  judiciais  de  fls.  1.724/1.727,  fls.

1.729/1.734 e fls. 2031/2.040 foram corretamente afastadas as questões

preliminares suscitadas pelos denunciados2. 

Em  audiência  de  instrução,  colheram-se  os  depoimentos  das

testemunhas  arroladas  pela  acusação3 (fls.  2.219/2.220;  2.242/2.243;

2.274; 2.287; 2.302/2.303, 2.362/2.368; 2.378; 2.449; 2.569), havendo

desistência do depoimento da testemunha Geddel Vieira Lima (fl. 2.566). 

Por meio da sentença de fls. 2.583/2.584, o MM. Juiz absolveu

sumariamente Alberto Fernandes Freire Júnior, Ednilson Bispo dos Santos,

Túlio Renato Cândido de Souza, Hebert Rodrigues e Kátia Maria Alves dos

Santos, remanescendo no pólo passivo os réus VALDIR BARBOSA e ALAN SOUZA

2 Foram suscitadas a incompetência da Justiça Federal, nulidade na decisão de recebimento
da denúncia, violação aos princípios da obrigatoriedade, indivisibilidade e isonomia da
ação penal, bem assim a falta de justa causa.  
3Ângela Sá Labanca, Mauro Alexandre Alves da Cruz, Tereza Cristina Navarro Ribeiro,  João
Henrique de Almeida Souza, Nelson Pellegrino, Denise Conceição dos Reis, João Batista dos
Santos Filho, Edna Maria dos Santos, Franksinato Bispo Gomes, Benito da Gama Santos,
Charles Mota, Raimundo Gabriel de Oliveira, Jorge César de Castro Pereira.  
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DE FARIAS.

Prosseguiu-se  na  instrução,  ouvindo-se  as  testemunhas

arroladas  pela  defesa4 (fl.  2.768/2.774;  fl.  2.789;  fl.  2.831).  Os

denunciados foram interrogados (fls. 2.939) 

Finda  a  instrução,  vieram  os  autos  ao  Ministério  Público

Federal para memoriais.

2. DAS PROVAS E DOS FATOS

Ab  initio,  inexistem  dúvidas,  nos  autos,  quanto  à

materialidade e autoria delitiva dos réus VALDIR BARBOSA e ALAN SOUZA DE

FARIAS.

Em janeiro de 2003, por meio da imprensa nacional, eclodiram

notícias acerca da realização de interceptações telefônicas indevidas,

no âmbito da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP/BA),

tendo  como  vítimas  os  então  deputados  Geddel  Vieira  Lima,  Nelson

Pellegrino  e  Benito  Gama,  o  advogado  Plácido  de  Faria  e  sua  esposa

Adriana Barreto, além de parentes e amigos destes indivíduos.

Tal  como  aduzido  na  exordial,  embora  parte  do  material

ilicitamente  coletado  por  meio  das  escutas  telefônicas  tenha  sido

destruído pelos envolvidos, é cediço que parcela deste material, à época

da propositura da demanda, encontrava-se em poder da imprensa (v.g., de

jornalistas  dos  periódicos  Veja  e  Folha  de  São  Paulo),  tendo  sido

entregue pelo próprio Antônio Carlos Magalhães, principal interessado nas

escutas ilícitas, cuja responsabilização não se se revela mais possível

em razão do seu falecimento. 

Consta dos autos o depoimento do jornalista da revista “Isto

É”, Luiz Cláudio Cunha, que atesta expressamente ter ouvido de ANTÔNIO

CARLOS MAGALHÃES a frase "mandei grampear Geddel" (fls. 923/929). 

4  Francisco de Souza Andrade Netto, Carlos Antônio dos Santos, Ibirá José Batista dos
Santos, Darthagnan Francisco Pinheiro, Mauro de Oliveira Moraes, Fábio Rogério de Souza,
Armando Antunes Lima.   
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Quanto à autoria dos crimes, verifica-se não haver dúvidas

sobre  a  conduta  e  participação  direta  dos  denunciados  VALDIR  GOMES

BARBOSA e ALAN SOUZA DE FARIAS, conforme as razões adiante expostas.

Segundo  restou  apurado,  as  interceptações  telefônicas

indevidas foram realizadas pelos denunciados VALDIR GOMES BARBOSA e ALAN

SOUZA DE FARIAS a mando do falecido ANTÔNIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES,

principal interessado nas informações obtidas nas escutas. 

A sequência como ocorreram os fatos encontra-se delineada na

denúncia 03/19 para a qual se faz referência, sendo despicienda a sua

repetição. 

Conforme  fartamente  demonstrado  ao  longo  da  instrução

probatória, VALDIR GOMES BARBOSA, Delegado de Polícia Civil, e ALAN SOUZA

DE FARIAS, funcionário terceirizado vinculado à SSP/BA e subordinado a

VALDIR,  utilizaram-se  de  ardil,  a  fim  de  fazer  incluir,  em  ofício

expedido  pela  SSP/BA  à  TIM  MAXITEL,  números  telefônicos  distintos

daqueles constantes de autorização judicial de interceptação telefônica

proferida no bojo do processo-crime nº 261/2001, bem como requerer, no

âmbito desta ação criminal, a interceptação telefônica de pessoas que não

tinham nenhuma relação com o crime ali apurado.

Com  efeito,  as  provas  atestaram  que  algumas  interceptações

indevidas foram realizadas a partir de ofício expedido pela SSP/BA à TIM

MAXITEL (fls. 525 do Vol. 02), por meio do qual o denunciado ALAN SOUZA

FARIAS postulou o redirecionamento dos números telefônicos interceptados,

mediante  ordem  judicial  emanada  do  juízo  estadual  da  comarca  de

Itapetinga/BA durante o inquérito policial instaurado para a apuração do

sequestro de duas crianças (processo-crime nº 261/2001).

Requerida e deferida a interceptação de números telefônicos

titularizados, em tese, por suspeitos do crime em apuração no sobredito

inquérito, foi expedida ordem judicial à TIM MAXITEL (ofício a fls. 197

do Volume 01) a fim de que fosse efetuado o monitoramento telefônico dos
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referidos números. 

Posteriormente, fora expedido o Ofício nº 125/2002 (fls. 525

do volume 02),  da lavra de    ALAN FARIAS e direcionado à TIM MAXITEL,

solicitando o redirecionamento das interceptações telefônicas para os

números  ali  apresentados,  dentre  os  quais  se  encontravam  os  números

titularizados por Benito Gama (9119-9803), Nelson Pellegrino (9137-9113)

e Geddel Vieira Lima (9127-7080) – números estes que não constavam do

ofício judicial de fls. 197, autorizador das escutas telefônicas.

Da análise dos documentos suprarreferidos, constata-se que a

estratégia utilizada por VALDIR BARBOSA e ALAN FARIAS, para a realização

das  interceptações  indevidas,  consistiu  em  requerer  judicialmente  a

interceptação de números telefônicos similares aos das vítimas – função

esta atribuída a VALDIR - a fim de, posteriormente, pleitear, junto à TIM

MAXITEL, a modificação de um ou dois algarismos, alegando ter havido erro

no ofício expedido pela autoridade judicial – o que incumbia a ALAN.

Verificou-se  que  o  número  9119-0803,  constante  do  ofício

expedido pela juíza de Itapetinga/BA (fls. 194/197 do Volume 01), foi

transformado, no ofício assinado por   ALAN FARIAS (fls. 525 do volume 02),

no número 9119-9803, de titularidade de Benito Gama. Do mesmo modo, o

número  8137-0113 foi transformado, no pedido de  ALAN FARIAS, no número

9137-9113, titularizado por Nelson Pellegrino, e o número 9127-6080 em

9127-7080, de titularidade de Geddel Vieira Lima.

Quanto a este último número telefônico, insta salientar que o

documento de fl. 353 do Volume 02 contém anotação feita a mão por meio da

qual se fez inserir o número 9127-7080 ao lado do número originalmente

aposto pela Magistrada de Itapetinga em seu ofício. A anotação foi feita

por Herbert Rodrigues, então funcionário da TIM MAXITEL, a pedido de   ALAN

FARIAS,  como  se  extrai  do  depoimento  prestado  por  Herbert  à  Polícia

Federal:

“QUE  a  relação  de  números  fornecida  pelo  Gerente
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Jurídico TÚLIO RENATO fora feita com base nos ofícios
expedidos pelo Juízo de Itapetinga-BA e os números que
constam  como  não  monitorados  são  aqueles  que  foram
alterados via contato telefônico com ALAN FARIAS, que
mudando  dígitos  daqueles,  inseriu  novos  números,  os
quais foram efetivamente monitorados (9119 9803, 9127
7080, 9137 9113)” (fls. 489/498, Vol. 02)

O modus operandi dos réus é desvelado também pelo depoimento

prestado em juízo por Mauro Alexandre, funcionário da TIM MAXITEL, que,

inclusive, ratificou inteiramente o depoimento prestado perante a Polícia

Federal5, confirmando, inclusive, o relato de Herbert de que a alteração

dos dígitos foi procedida a pedido de ALAN FARIAS:

“(...)que  acredita  que  o  Herbert  tenha  modificado  o
número-alvo em razão da confiança integral que tinha em
seu  ALAN  e  em  seu  VALDIR  BARBOSA,  que  eram  os
responsáveis  por  estarem  fazendo  as  interceptações
telefônicas e pedindo as ordens judiciais (…); que o
Herbert  foi  contratado  pela  empresa  para  assumir
exclusivamente a interceptação telefônica e eu fiquei
com  a  segurança  patrimonial.  Antes  eu  fazia  as  duas
coisas e não dava conta na integralidade. Então ele foi
contratado para isso, foi treinado para isso. Ele foi
apresentado  às  autoridades  policiais  de  Minas  e  da
Bahia; onde tivesse a TIM MAXITEL, ele foi, conheceu e
passou a se relacionar com essas pessoas que pediam a
ordem judicial. Isso aí criou uma relação de confiança
entre ele e todas as autoridades policiais.  (…) Pela
pessoa do Herbert, eu tenho certeza de que foi por pura
confiança  que  ele  tinha  nas  autoridades  da  Bahia
(19'32'' a 20':22''). (…) E como a modificação foi de
apenas um dígito, eu acredito que tenha sido o pessoal
da Bahia que tenha entrado em contato com ele e pedido
a ele que foi um erro de digitação”  (MAURO ALEXANDRE,
depoimento prestado em juízo. Mídia encartada a fls.
2.243, minuto 18:22 a 20:22)

No  mesmo  sentido,  o  depoimento  prestado  pelo  Supervisor

Jurídico da TIM MAXITEL, Charles Mota, por meio do qual se evidencia que

ALAN FARIAS, valendo-se da relação de confiança que existia entre ele e

os  funcionários  da  Segurança  Corporativa  da  TIM  MAXITEL,  solicitou

diretamente a Herbert a interceptação de números de telefones distintos

daqueles constantes da ordem judicial. Confira-se:    

5 Inserto às fls. 345/349 do 2º Volume.   
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“(…)QUE Herbert foi um dia em Salvador e apresentou a
ele  um  ofício  da  Secretaria  de  Segurança  Pública  do
Estado da Bahia, subscrito pelo ALAN FARIAS, onde tinha
alguns números de telefone  que, segundo o Herbert, o
ALAN tinha pedido que fosse feita a interceptação com a
promessa  de  encaminhar  pra  ele  depois  uma  ordem
judicial.  Ele  teria  feito  e  essa  ordem  judicial  não
chegou" (ver áudio da mídia constante às fls. 2.449 -
04':00'' a 04':40'' minuto)

Note-se  que  tais  informações  convergem  com  o  depoimento

prestado por Mauro Alexandre. De fato, após Herbert e Mauro descobrirem

que  houve  a  interceptação  telefônica  sem  ordem  judicial,  eles  se

dirigiram a Salvador para conversarem com VALDIR e ALAN, mas não houve

nenhuma resposta ou esclarecimento por parte dos acusados (áudio/vídeo

inserto às fls. 2.243, 25':25'' a 25':40'' minuto).

Atente-se para o fato de que, em regra, as ordens judiciais de

interceptação  telefônica,  no  âmbito  da  empresa  TIM  MAXITEL,  deveriam

passar pelo setor jurídico da empresa para análise de sua conformidade

antes de serem encaminhados ao Setor de Segurança Corporativa da Tim

Maxitel,  onde  seria  efetivamente  executada  a  ordem  judicial  de

interceptação e monitoramento. 

Sucede  que,  no  caso  em  análise,  os  ofícios,  nos  quais

constavam a ordem judicial de interceptação telefônica, não passaram pelo

referido setor jurídico. Nesse sentido, são elucidativas as declarações

prestadas por Charles Mota, Supervisor Jurídico da TIM MAXITEL, à Polícia

Federal (as quais foram inteiramente confirmadas em juízo)6, a saber:

“QUE, por volta do dia 30 de setembro de 2002, pessoa
responsável  pela  segurança  corporativa,  HERBERT
RODRIGUES,  acompanhado  de  MAURO  ALEXANDRE  CRUZ,  ex-
supervisor do responsável por aquele setor até junho de
2002,  aproximadamente,  compareceram  no  setor  do
declarante  e  lhe  apresentou  cópia  do  ofício  acima
mencionado, bem como cópias dos ofícios de nº 410/2002,
617/2002, 692/2002 e 811/2002, expedidos pela Juíza de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga-BA e

6 Conforme áudio de fls. 2.449, aos 00':57''. 
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Ofício  nº  125/2002,  assinado  por  ALAN  SOUZA  FARIAS,
solicitando  redirecionamento  de  números  de  linhas
telefônicas para telefones por eles indicado;  QUE, o
declarante, até então não tinha tomado conhecimento dos
ofícios  apresentados  e  oriundos  da  Secretaria  de
Segurança Pública;     QUE os ofícios oriundos da Justiça
da Comarca de Itapetinga-BA, bem como, os oriundos da
Secretaria de Segurança Pública, não foram recebidos no
setor jurídico, acreditando que também não tenham sido
em qualquer outro setor da TIM MAXITEL em Salvador-BA;
QUE,  os  ofícios  retro  mencionados  foram  encaminhados
por fax diretamente ao Setor de Segurança Corporativa
da TIM MAXITEL em Belo Horizonte – MG, segundo MAURO e
HEBERT (...)” (fls. 120)

Noutra oportunidade, a estratégia utilizada por VALDIR e ALAN

revelou-se ainda mais ousada, requerendo diretamente ao juízo números a

serem interceptados e cujos titulares não tinham nenhuma relação com o

crime em apuração. É o que se extrai do ofício nº 077/2002, dirigido por

VALDIR à MM. Juíza de Direito da Comarca de Itapetinga (fls.194/196, vol.

01) e os respectivos ofícios constantes às fls. 197/199, vol. 01. 

É mister ressaltar que ALAN possuía livre trânsito dentro das

operadoras  de  telefonia  móvel  e  fix,  atuando  como  interface  entre  a

SSP/BA e essas empresas, o que facilitou a manipulação e alteração dos

números a serem interceptados.

Neste sentido, infere-se do depoimento de Mauro Alexandre que

ALAN  era conhecido por todos dentro da TIM MAXITEL, notadamente pelos

contatos frequentes entre Herbert e  ALAN para cumprimento das ordens

judiciais, “sendo ele o contato com as operadoras de telefonia”7, como se

constata do trecho abaixo.

“(…)De  qualquer  forma,  qualquer  interceptação
telefônica era feita através de ordem judicial; essa
ordem era passada sobre o aval do jurídico de Salvador
para o Setor de Segurança Corporativa;  e o desvio de
áudio  (nessa  ordem  judicial  vinha  os  números
interceptados e para quais números se queria desvia o
áudio), então aí tinha o contato entre o Herbert e as
autoridades; (...) QUE o  Herbert tinha liberdade para

7 Afirmação expressa do depoente Mauro Alexandre, em juízo, no segundo vídeo da mídia de fls. 2.243 (00:08).
8
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entrar em contato, principalmente com Alan, o assessor
técnico (…)”  (MAURO ALEXANDRE, depoimento prestado em
juízo.  Mídia encartada  a fls.  2.243, minuto  21:46 a
21:55)  

Do  mesmo  modo,  Charles  Mota,  Supervisor  Jurídico  da  TIM

MAXITEL, informou, em seu depoimento prestado perante a Polícia Federal,

que  “conhece  ALAN  FARIAS,  que  era  a  pessoa  que  normalmente  fazia  a

entrega dos ofícios provenientes da Secretaria de Segurança Pública, bem

como dos ofícios oriundos da justiça”(fl. 122). Note-se que Charles Mota

confirmou, em juízo, as declarações prestadas na fase policial (Áudio às

fls. 2.449, 00':57'' minuto).

Lado  outro,  as  provas  coligidas  aos  autos  demonstram,  de

maneira  inequívoca,  que  ALAN,  na  qualidade  de  Assessor  Técnico  do

Gabinete da Secretaria de Segurança Pública, coordenava a equipe que

trabalhava  diretamente  com  VALDIR  BARBOSA,  notadamente  quanto  às

interceptações telefônicas. A esse respeito, a Escrivã da Polícia Civil,

Denise Conceição dos Reis - que trabalhou na equipe de VALDIR – afirmou o

seguinte  em  seu  depoimento  prestado  junto  à  Polícia  Federal((fls.

359/368): 

"QUE,  na  oportunidade  em  que  as  escutas  eram
realizadas,  as  fitas  com  as  gravações  eram  passadas
para  ALAN  e,  caso  não  se  encontrasse,  eram  passadas
para ALBERTO; (...);  QUE era ALAN o responsável pelas
renovações  das  autorizações  de  interceptação
realizadas; QUE eram os próprios policiais civis que
realizavam as escutas, quem passava as informações para
ALAN, juntamente com as fitas;  (...);  QUE era VALDIR
quem  digitava  os  ofícios  solicitando  escutas  e
monitoramentos  telefônicos,  algumas  vezes  digitados
pela  declarante  ou  por  ALAN,  mas  os  anexos  que
instruíam  os  pedidos  eram  elaborados  e  anexados  por
ALAN (...)"

Note-se  que  o  referido  depoimento  foi  confirmado  em  juízo

(mídia de fls. 2.368 aos 13':14''), tendo a depoente reiterado, nessa

ocasião,  que  as “fitas  gravadas  com  o  teor  das  interceptações  eram

normalmente entregues a ALAN ou VALDIR”, se lembrando, ainda, “que Dr.

VALDIR ou o ALAN eram os responsáveis por fazer os ofícios, solicitando
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a interceptação à Justiça”(21':59'' a 22':04'' da mídia de fls. 2.368). 

No mesmo sentido, o Agente da Polícia Civil João Batista dos

Santos Filho afirmou em juízo “que ALAN e VALDIR eram responsáveis pelo

monitoramento das escutas telefônicas” (áudio de fls. 2.368, 04':08'' a

04':15''). 

Ainda de acordo com o depoimento em juízo de Denise Conceição,

incumbiria a VALDIR a decisão de incluir um número para ser pleito de

interceptação telefônica (28:05 a 28':13'' da mídia de fls. 2.368), sendo

ALAN o responsável por se relacionar com as operadoras de telefonia para

providenciar a interceptação. Ela afirmou, inclusive, que VALDIR e ALAN

tinham livre acesso à escuta dos áudios, pois as fitas eram entregues a

eles (22':10'' a 22':24'' da mídia de fls. 2.368). 

Da análise dos autos, nota-se que a atuação de ALAN FARIAS no

esquema delituoso urdido pelo ex-Senador Antônio Carlos Magalhães foi

marcada  pelo  fato  de  coordenar  e  empreender  as  escutas  dos  áudios

interceptados, sendo, ainda, responsável pelas operações destinadas à

coleta de informações, além de outros números que seriam interceptados. 

No particular, é o próprio ALAN FARIAS que reconhece, em seu

interrogatório judicial, ser um dos responsáveis por indicar números para

serem interceptados durante as investigações procedidas por VALDIR, no

caso  do  sequestro  ocorrido  em  Itapetinga/BA  (Vídeo  PKT  121080  –  fl.

2.939,  13':00''  a  14':08'').  Este  fato  também  foi  corroborado  pelo

depoimento prestado em juízo pela delegada de Polícia Civil Ângela Sá

Labanca, à época responsável pelo IPL 112/2001 que apurava o sequestro

ocorrido em Itapetinga e que amparou os pedidos de interceptação. Eis as

suas palavras: 

“(…) que o Sr. Alan Farias também passou números para a
depoente  a  serem  incluídos  nas  representações
formuladas  em  juízo  postulando  interceptação
telefônica;(…)” (fls. 2.219)
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Além disso, ALAN afirmou em seu interrogatório que era comum

VALDIR indicá-lo como o destinatário das informações encaminhadas pelas

operadoras (Vídeo PKT 121080 – fl. 2.939, 26':42'' a 26':55''). Vê-se,

assim, que as provas colacionadas aos autos tornam evidente a sua atuação

direta nos fatos em apreço. 

Pelo  exposto,  conclui-se  que  a  atuação  de  ALAN FARIAS, na

qualidade  de  Assessor  Técnico  da  SSP/BA,  foi  imprescindível  para  a

prática dos atos delitivos, impondo-se a sua responsabilização.

Noutro  vértice,  a  responsabilidade  do  Delegado  da  Polícia

Civil  VALDIR  GOMES  BARBOSA,  Assessor  Especial  da  SSP/BA, restou

igualmente  comprovada  ao  longo  da  instrução  probatória.  Com  efeito,

VALDIR BARBOSA  foi o delegado  responsável pela condução do inquérito

policial instaurado em Itapetinga para a apuração do sequestro de duas

crianças, no bojo do qual foram requeridas e deferidas as interceptações

telefônicas objeto da presente demanda.

Nesta  qualidade,  a  VALDIR cabia  cuidar  das  escutas

telefônicas, fornecendo os números a serem interceptados, formulando os

pedidos de interceptação perante o juízo e orientando a CENTEL sobre os

objetos das escutas. Isto é o que se constata do depoimento prestado em

sede judicial  por Ângela Sá Labanca:

"(…);  que  o  inquérito  instaurado  para  apuração  do
sequestro  foi  presidido  apenas  "de  direito"  pela
depoente,  pois  foi  o  Dr.  Valdir  Barbosa  quem  na
realidade conduziu toda a investigação; que todas as
requisições e representações elaboradas no decorrer da
investigação  tinham  o  seu  teor  ideologicamente
elaborado pelo Dr. Valdir Barbosa, embora tenham sido
firmadas pela depoente; que, inclusive, os números dos
terminais telefônicos cuja interceptação foi postulada
judicialmente  foram  todos  fornecidos  pelo  Dr.  Valdir
Barbosa;  (...);  Que  confirma  o  episódio  narrado  no
termo de declarações prestadas à Polícia Federal, à fl.
35 da presente carta precatória referente ao contato
mantido com o Dr. Valdir Barbosa em que foi indagado se
ele  queria  que  a  declarante  solicitasse  autorização
para  o  monitoramento  de  determinados  terminais
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telefônicos,  tendo  recebido,  entretanto,  resposta  de
que ele próprio faria os requerimentos pois possuiria
outros  números  a  serem  incluídos  no  pedido;  que
esclarecendo melhor esse episódio, a depoente informa
que  somente  subscreveu  representações  postulando
interceptação telefônica até o momento em que relatou o
respectivo  inquérito  policial;  que  a  partir  desse
momento  o  Dr.  Valdir  Barbosa  passou  a  subscrever
pessoalmente  as  representações,  inserindo-se  nesse
contexto o fato acima narrado" (fls. 2.219)

Além disso, em declarações prestadas, em sede policial, pela

Juíza Tereza Cristina Navarro Ribeiro8, ela trouxe esclarecimentos sobre

o modo de cumprimento das ordens judiciais de interceptação telefônica,

nos seguintes termos:

“(…)  QUE,  no  quarto  pedido  formulado  pela  Delegada
ÂNGELA  SÁ  LABANCA  solicitando  autorização  para  o
monitoramento (fl. 21) apresentou sugestão no sentido
de que  fossem as informações apresentadas diretamente
ao  Delegado  VALDIR  BARBOSA,  além  da  declarante,  em
virtude dele ser assessor da Secretaria de Segurança
Pública e coordenar as investigações relativas ao caso,
ou ao engenheiro ALAN FARIAS, vice-diretor da Central
Única de Telecomunicações da SSP/BA;  QUE, em virtude
disso, foi expedido o ofício nº 623/2001, determinando
o  envio  de  quaisquer  correspondência  diretamente
àquelas  pessoas;  QUE,  em  virtude  de  se  tratar  de
funcionários de alto escalão da Secretaria de Segurança
Pública, a declarante entendeu não haver motivo para
preocupações  com  relação  a  existência  de  eventual
número  de  linha  telefônica  alheio  aos  objetivos  da
investigação; (…)” (fls. 66, volume 01. Grifamos)
  

De fato, conforme o ofício nº 623/2001 (fl. 187), a magistrada

autorizou às empresas de comunicação telefônica9 que os conteúdos das

interceptações  fossem  encaminhados  diretamente  às  pessoas  de  VALDIR

BARBOSA e ALAN FARIAS, o que certamente viabilizou a operacionalização

das escutas ilícitas. 

É certo que, ao ser ouvida em juízo, a magistrada alterou, em

parte, as declarações prestadas na fase policial. Mas no que pertine a

8 Titular, à época dos fatos, da Vara Crime da Comarca de Itapetinga.
9 Telebahia Celular, Telergipe Celular, Maxitel, Global Star, Telecom, Centro Oeste e Tess Express. 
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essa autorização, não houve nenhum reparo. 

Conforme narrado na denúncia, houve pedido de interceptação

após a conclusão do inquérito policial de Itapetinga ocorrido em 20 de

dezembro  de  2001(fls.  188/190).  Tais  requerimentos  de  interceptação,

avistáveis a partir das fl. 194, exsurgem como prova cabal na direção de

ter sido VALDIR BARBOSA o artífice da trama delituosa.   

Quanto  a  esse  aspecto,  observa-se  inexistir  qualquer

esclarecimento por parte de  VALDIR  sobre os motivos que o levaram a

continuar os pedidos de interceptação telefônica, mesmo após o inquérito

policial haver sido relatado pela delegada titular da investigação em

Itapetinga. 

Ainda nesta linha intelectiva, a delegada Ângela Sá Labanca,

ao  ser  ouvida  em  sede  policial,  confirmou  que  VALDIR  BARBOSA fazia

diretamente os pedidos de interceptação telefônica à juíza da comarca de

Itapetinga/BA, mesmo após conclusão do inquérito policial, como se infere

do seguinte trecho:

“QUE  VALDIR  GOMES  BARBOSA  requeria  diretamente  à
Justiça  da  Comarca  de  Itapetinga/BA  as  autorizações
para  monitoramento,  isto  após  a  declarante  ter
concluído  o  Inquérito  Policial;  QUE,  em  certa
oportunidade,  teve  acesso  a  números  de  linhas
telefônicas que poderia [sic] auxiliar na localização e
captura  do  sequestrador  RACKSON,  tendo  ligado  para
VALDIR  e  indagado  a  ele  se  queria  que  a  própria
declarante solicitasse autorização para monitoramento
dos telefones, tendo recebido orientação dele para que
lhe  informasse  os  números  que  ele  próprio  faria  os
requerimentos  à  juíza  de  Itapetinga/BA,  haja  vista
possuir outros números a serem incluídos no pedido que
faria,  relativos  à  investigação  da  prisão  dos
meliantes”. (Ângela  Labanca,  em  sede  policial,  fls.
115/118 vol. 01)

Lado outro, em que pese a Juíza Tereza Cristina, de maneira

contraditória, ter afirmado em juízo que não autorizou grampos após a
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conclusão do inquérito, o contrário exsurge dos autos, notadamente diante

dos ofícios de fls. 211, 219, 232 e 238, os quais foram emitidos em

meados  de  2002  e  subscritos  por  ela,  portanto,  após  a  conclusão  do

inquérito policial, que ocorreu em 20/12/2001 (fls. 190). 

Cumpre repisar que, ao ser ouvida em juízo, Ângela Labanca

ratificou integral e especificamente o quanto aduzido no trecho acima

transcrito,  deixando  inconteste  que  as  interceptações  telefônicas

prosseguiram após o término do Inquérito Policial e que, nesse período,

estiveram sob a responsabilidade direta de VALDIR BARBOSA (fl. 2.219).

Corroborando o quanto aduzido pela delegada Ângela, os ofícios

acostados  às  fls.  211,  212,  219,  220,  221,  232  e  238  do  volume  01

atestaram  ter  sido  VALDIR  BARBOSA  quem  requereu,  em  juízo,  a

interceptação dos números telefônicos similares aos dos deputados Benito

Gama, Nelson Pellegrino e Geddel Vieira Lima – posteriormente modificados

em ofício assinado por ALAN FARIAS – bem como dos números telefônicos do

advogado  Plácido  Farias  (9981-4799)  e  de  Adriana  Barreto  10  ,  -  esposa

daquele  e  que  manteve  relacionamento  amoroso  com  o  falecido  ANTÔNIO

CARLOS MAGALHÃES entre outubro de 1991 a fevereiro de 2001 -,   além de

parentes e amigos de ambos.

Note-se  que,  indagado  sobre  quem  indicava,  no  processo  de

Itapetinga, os números a serem interceptados, VALDIR BARBOSA falou sobre

números encontrados no celular de um dos suspeitos, mas não respondeu

objetivamente à pergunta feita, buscando evadir-se da responsabilidade a

ele imputada.

Acresça-se,  ainda,  que,  se,  por  hipótese,  VALDIR  BARBOSA

houvesse agido de boa-fé, quando dos pedidos de interceptação telefônica,

seria natural que ele voltasse todo o seu esforço investigativo para

desvendar quem, efetivamente, foi o responsável pelas oitivas ilícitas e,

assim,  lograsse  identificar  a  pessoa  ou  pessoas  a  quem  deveria  ser

10 Relacionamento confirmado pela própria vítima Adriana Barreto no depoimento 
policial de fls. 131/134.  
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imputada a prática do crime.

 No entanto, observou-se que, no curso da instrução,  VALDIR

BARBOSA não trouxe qualquer esclarecimento plausível que infirmasse a

tese acusatória e apontasse de quem seria a real responsabilidade pela

interceptação  ilícita.  Ressalte-se  que,  sendo  um  Delegado

reconhecidamente  competente11,  tal  circunstância  robustece  a  sua

responsabilidade direta pelos fatos por ser totalmente improvável que

VALDIR não lograsse fazer isso em seu próprio benefício. 

Além disso, há que se ressaltar a “total” coincidência de os

números indicados nos pedidos de interceptação formulados pelo réu VALDIR

BARBOSA  (fls.  206/211,  215/221,  228/230,  232/234,  235/240,  244/247),

terem como titulares desafetos políticos ou inimigos pessoais do ex-

Senador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, não havendo nenhuma relação com os

fatos sob investigação em curso na Comarca de Itapetinga. 

Não  fosse  bastante  ter  sido  o  autor  dos  requerimentos  de

interceptações  telefônicas  ilícitas,  as  provas  produzidas  na  fase

extrajudicial e que não foram impugnadas em juízo, trouxeram à baila

comportamento  de  VALDIR  BARBOSA  do  qual  se  evidenciou  ter  sido  o

responsável pelos “grampos”, consoante a seguir narrado.  

Com efeito, uma vez desconfiado que estava sendo vítima de

escutas  telefônicas  indevidas,  o  então  deputado  Geddel  Vieira  Lima

encaminhou, ao Ministério da Justiça, o ofício n.° 142/2002 (fls. 275 do

Apenso 02) solicitando fosse procedida uma “varredura” nos seus telefones

fixos e móveis, no que foi atendido.

Instada a atuar, a Superintendência da Polícia Federal expediu

ofícios para os gerentes das operadoras de telefonia fixa Telemar e de

telefonia móvel TIM MAXITEL, requisitando a realização da “varredura” nas

referidas linhas telefônicas.

11 Conforme depoimentos prestados pela testemunha de defesa Mauro de Oliveira Moraes (fl. 2.773), Carlos Antônio dos Santos
(fl. 2.769) e Armando Antunes Lima (fl. 2.831)
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A TIM MAXITEL recebeu o primeiro ofício oriundo do Núcleo de

Inteligência  da  Polícia  Federal  em  23/09/2002,  momento  em  que

funcionários do seu setor de Segurança Corporativa tomaram ciência que um

Deputado Federal tinha sido "grampeado". Identificado o processo-crime em

que fora autorizada a interceptação indevida, os funcionários da TIM

MAXITEL Herbert Rodrigues e Mauro Alexandre deslocaram-se até a cidade de

Salvador/BA para realizar reunião com VALDIR, buscando explicações para o

que tinha ocorrido.

Em que pese a ocorrência da reunião, na qual Herbert Rodrigues

e  Mauro  Alexandre  buscaram  obter  a  ordem  judicial  que  amparasse  as

interceptações  telefônicas,  o  certo  é  que VALDIR  BARBOSA  não  logrou

apresentar a ordem judicial.

Outrossim,  os  advogados  da  TIM  peticionaram  ao  juízo  de

Itapetinga, postulando fosse esclarecida a discrepância existente entre o

número  telefônico  constante  da  autorização  judicial  e  aquele  outro

consignado no ofício oriundo da Secretaria de Segurança Pública do Estado

da Bahia, no qual constavam os redirecionamentos dos áudios. 

Paralelamente, o advogado do Deputado Geddel peticionou àquele

mesmo  juízo,  solicitando  esclarecimentos  acerca  da  existência  de

vinculação  entre  o  número  telefônico  do  parlamentar  e  o  objeto  do

processo-crime nº 261/2001, o que ensejou a elaboração da certidão de

fls. 37.

Em outubro de 2002, ao tomar conhecimento da petição elaborada

pela TIM MAXITEL, o acionado  VALDIR BARBOSA,  com o nítido intuito de

encobrir os atos ilícitos praticados, dirigiu-se à comarca de Itapetinga

e se apropriou da sobredita petição, retendo-a em seu poder, sem motivo

justificado, até fevereiro de 2003, isto é, por cerca de quatro meses.

O  depoimento  prestado  em  sede  policial  pela  juíza  Teresa

Navarro é bastante elucidativo corroborando a conduta espúria do acionado

VALDIR:
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“QUE dois dias depois do primeiro turno das eleições de
2002, o Delegado VALDIR   foi ao Fórum de Itapetinga/BA,
sem prévio aviso, e entrou na sala em que a declarante
estava trabalhando, trazendo consigo a petição de fl.
1619,  que  era  oriunda  da  MAXITEL,  dizendo  que  um
funcionário  da  MAXITEL  teria  entrado  em  contato  com
ele,  VALDIR, informando do envio para o Cartório, da
aludida petição, referente aos assuntos de rastreamento
e que o referenciado Delegado estaria ali para receber
essa  petição,  pois  teria  que  prestar  uma  informação
técnica a partir dela; QUE a muito custo a declarante
conseguiu que a petição viesse até ela, ao menos para
ser despachada; QUE, todavia, o Cartório não ficou com
nenhuma cópia, sendo que o original foi retirado pelo
Delegado  VALDIR;  QUE, em verdade, o referido policial
empregou esse ardil, para que a declarante não tomasse
conhecimento mais detalhado da referida petição; QUE o
Cartório tentou contatar o referido Delegado para obter
de  volta  a  petição,  estando  isso  certificado  nos
autos.” (Teresa Cristina, fl. 68, vol. 01. Grifamos.)

Cumpre consignar que, ao ser ouvida na fase judicial, a juíza

corroborou o depoimento prestado perante a Polícia Federal no que atine

ao trecho acima transcrito, afirmando que: 

“(…) que após as eleições, o delegado Valdir compareceu
no gabinete da testemunha levando em mãos um expediente
da maxtel, que precisaria ser juntado aos autos e que a
testemunha desconhece porque o documento que não chegou
a ser recebido em cartório, nem pela depoente estava em
poder dele, que gostaria de destacar que no processo de
sequestro, a testemunha não reconheceu o delegado como
autoridade competente para atuar no feito por falta de
apresentação de designação formal, sendo ele delegado
da Comarca de Salvador (…)” (fls. 2.302/2.303)

Constata-se, portanto, que, após requerer, com a ajuda de ALAN

FARIAS, a interceptação indevida das vítimas já listadas, VALDIR BARBOSA

ardilosamente retirou a petição elaborada pela TIM MAXITEL – em que se

noticiava  as  ilicitudes  praticadas  -  do  cartório  da  comarca  de

Itapetinga, devolvendo-a quatro meses depois, e apenas quando da eclosão,

via imprensa, das matérias jornalísticas referentes às escutas ilegais,

bem assim pelo reiterado pedido feito por serventuários da  justiça de

Itapetinga.
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É mister pontuar que VALDIR BARBOSA foi nomeado para o cargo

de  Delegado  Geral12 a  partir  de  2003,  fato  confirmado  pelo  próprio

acionado  em  seu  depoimento  pessoal  (fl.  2.939-  áudio  05':05''  a

06':08''). Tal “promoção”, diante do contexto acima narrado, pode ser

compreendida como um “prêmio” pela lealdade com que o réu VALDIR BARBOSA

cumpriu as ordens recebidas de Antônio Carlos Magalhães.

3. DA MOTIVAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES ILÍCITAS

Os  depoimentos  prestados  em  juízo  pelas  vítimas  das

interceptações ilícitas aponta a motivação - seja de ordem política ou

pessoal - por parte de Antônio Carlos Magalhães para ordenar o grampo

realizado pelos denunciados VALDIR BARBOSA e ALAN FARIAS. 

Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o Deputado Benito Gama

afirmou  que  teve  conhecimento  das  interceptações  ilícitas  mediante  a

notícia divulgada, à época, pelo jornal “A TARDE”, momento em que, ficou

surpreso, pois identificou na lista dos números “grampeados”, o telefone

de sua residência, o seu celular pessoal e o de sua filha. 

No  curso  das  investigações,  o  Deputado  percebeu  que  havia

outros números grampeados, como o do seu escritório e de pessoas que

compartilhavam de sua rotina diária (secretária, motorista, piloto do

avião com quem viajava às vezes), conforme mídia de fl. 2.378. 

O Deputado confirmou, inclusive, o fato relatado na denúncia

sobre um diálogo que manteve com o então Ministro dos Transportes, João

Henrique  de  Almeida  Souza,  em  meados  de  2002,  acerca  das  obras  do

contorno ferroviário dos municípios de Candeias/BA e São Félix/BA, quando

ele solicitou ao Ministro que as obras fossem realizadas pelo DNIT em vez

de haver o repasse aos órgãos municipais. O depoente lembrou que o teor

do diálogo foi noticiado, no dia seguinte, no Jornal "Correio da Bahia"

com a informação de que “o Deputado Benito Gama impede obras do contorno

12 Ou Chefe da Polícia Civil, conforme depoimento prestado por Roberto da Costa e Silva (fls. 569/577)
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ferroviário nas cidades de Candeias e São Félix” (mídia de fl. 2.378,

08':00'' a 08':30'').    

Quanto a este fato, o ex-Ministro João Henrique de Almeida

Souza foi ouvido em juízo, tendo dito o seguinte:

  

"(...) Que o então deputado Benito Gama solicitou ao
depoente que os convênios com as prefeituras municipais
de  Candeias  e  São  Félix  não  fossem  realizados  e  as
obras fossem executadas diretamente pelo DNIT; QUE o
depoente  respondeu  que  analisaria  o  pedido;  QUE  se
recorda de manifestações de Antônio Carlos Magalhães no
Senado  a  respeito  dos  convênios  retrocitados"  (fl.
2.274)

Em seu depoimento, o Deputado Benito Gama ainda relatou outro

episódio com o “grampo” ocorrido à época da campanha presidencial do

então candidato José Serra, quando o depoente, em conversa telefônica

mantida com Geddel e Jutahy, falavam sobre a realização de um comício e

estavam a decidir em qual cidade baiana fariam o evento. No dia seguinte,

a testemunha lembrou que foi novamente divulgado no Jornal “Correio da

Bahia” a notícia de que  “Benito Gama, Geddel e Jutahy não sabem para

onde levar Serra na Bahia” (áudio inserto na mídia de fl. 2.378, 10':00''

a 11':04''). 

Especificamente  quanto  aos  prejuízos  acarretados  com  as

interceptações ilícitas, Benito Gama afirmou que “o grampo lhe deu uma

perda eleitoral de cerca de 70 mil votos” (mídia de fls. 2.378 aos

09':04''). Disse, ainda, que  após a divulgação das notícias no Jornal

“Correio da Bahia”, o Dep. Antônio Carlos Magalhães Júnior, a pedido de

Antônio  Carlos  Magalhães,  fazia  requerimentos  no  Senado  Federal  de

ofícios  e  papéis  relativos  aos  assuntos  que  foram  objeto  da  escuta

telefônica, com o claro intuito de utilizá-los politicamente (mídia de

fl. 2.378, 18'16'' a 18'59'').

Por fim, o Deputado ainda deu um relato sobre a influência

política de Antônio Carlos Magalhães no Estado da Bahia, afirmando que,
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até mesmo durante a convenção de seu partido, a ele incumbia indicar os

candidatos aos mandatos de Deputado Federal, Estadual e Governador, sendo

que os membros da convenção do partido apenas homologavam as indicações

(mídia de fl. 2.378, 17':15'' a 17':55''). 

Vê-se, portanto, que a influência de Antônio Carlos Magalhães

era  notória  no  Estado  da  Bahia.  Particularmente  quanto  à  área  de

segurança  do  Estado,  o  depoente  ainda  afirmou  que  Antônio  Carlos

Magalhães  atuou  como  "poder  moderador",  resolvendo  os  conflitos  que

existiam entre a casa militar, a polícia civil e a própria Secretaria de

Segurança Pública do Estado, o que demonstra o grau de influência que ele

tinha, inclusive, em cargos de alto escalão (mídia de fl. 2.378, 24:00 a

24:47). 

Nelson Pellegrino, outra vítima das interceptações ilícitas,

foi ouvido em juízo, oportunidade em que confirmou o episódio descrito na

inicial acusatória. Ele afirmou, em resumo, que certa vez foi buscar a

filha  em  uma  festa,  de  madrugada,  e  houve  um  acidente,  tendo  sido

surpreendido em razão de, logo na manhã seguinte ao acidente, o fato

estar veiculado no jornal “Correio da Bahia” sem que ninguém o tivesse

presenciado. (mídia de fls. 2.368, 05':00'' a 05':13'').   

As interceptações ilícitas tiveram por alvo, também, Plácido

Serra de Faria, que se tornara desafeto pessoal de Antônio Carlos Peixoto

Magalhães diante do relacionamento amoroso que passou a ter com Adriana

Viana Barreto, pois o ex-Senador desejava afastá-lo dela.

As  declarações  prestadas  por  Plácido  Serra  de  Faria,  na

Polícia, são conclusivas sobre a perseguição sofrida pelo casal, a saber:

“(…)QUE, O Senador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, na época
sem exercer qualquer cargo público, por ter renunciado,
pela primeira vez na história republicana ao cargo de
Senador, a fim de não enfrentar a Comissão de Ética do
Senado,  ficou  irresignado  com  o  relacionamento  do
declarante com ADRIANA BARRETO, pessoa com quem tivera,
o Senador, relacionamento no período de outubro de 1991
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a fevereiro de 2001; QUE a partir de então, o mesmo
tomou providências para que o relacionamento entre o
declarante  e  ADRIANA  BARRETO  não  prosperasse;  QUE,
inicialmente em dezembro de 2001 colocou no jornal de
sua  propriedade,  Correio  da  Bahia,  duas  (02)  notas
iniciando sua campanha difamatória contra o declarante;
(…);  QUE,  o  ex-sócio  afirmara  que  o  Senador  ANTÔNIO
CARLOS  MAGALHÃES  é  um  homem  “vingativo  e  muito
poderoso”  e  que  iria  “destruir  o  nosso  escritório”,
onde solicitou ao declarante que “compreendesse a sua
situação delicada”, ressaltando o fato de ser arrimo de
família;  QUE,  em  dezembro  de  2001  o  Dr.  Manoel
Cerqueira fez de tudo para que o declarante “largasse”
ADRIANA, chegando até a procurar o seu genitor; QUE, o
declarante  procurou  o  seu  ex-sócio,  no  escritório,
dizendo que aceitava qualquer tipo de solução, menos
largar ADRIANA, fato que levou, em janeiro de 2002, à
dissolução  da  sociedade;  QUE,  na  mesma  data  da
alteração  contratual,  MANOEL  CERQUEIRA  encaminhou  um
fax  ao  Senador  ANTÔNIO  CARLOS  MAGALHÃES  dando-lhe
satisfação  da  dissolução  da  referida  sociedade;  (…);
QUE,  utilizando-se  do  periódico  Correio  da  Bahia,  o
Senador  ANTÔNIO  CARLOS  MAGALHÃES  publicou  diversos
artigos  tentando  macular  a  honra  profissional  do
declarante;  QUE,  antes  de  se  relacionar  com  ADRIANA
BARRETO,  o  referido  periódico  jamais  havia  publicado
algo que denegrisse a imagem do declarante, ao revés,
no  dia  16.11.00,  o  declarante  foi  entrevistado,  em
destaque, com foto, sobre matérias acerca de Direito
Penal;  QUE, não fossem suficientes as atitudes antes
relatadas, o Senador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES colocara
no encalço do declarante e de sua esposa, policiais, a
paisana, usando carro oficial, com chapa fria, cujos
números foram anotados pelo segurança pessoal de nome
FRANK SINATRA; (…)“ (fl. 136, grifamos) 

De  fato,  a  perseguição  empreendida  pelo  ex-Senador  Antônio

Carlos  Magalhães  em  face  de  Plácido  Serra  de  Faria  e  Adriana  Viana

Barreto  foi  confirmado  em  juízo,  pelo  depoimento  de  seu  segurança

pessoal, Franksinato Bispo Gomes. Ele afirmou “Que Plácido estava sendo

perseguido e precisava de alguém para fazer a segurança do casal; Que a

perseguição  era  feita  por  ACM” (áudio  às  fls.  2.378,  03':00''  a

03':45''). 

O segurança pessoal do casal Plácido e Adriana reconheceu como

sua a linha telefônica 9111-6508, atestando que esse número também foi
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objeto  de  interceptação  ilícita  (áudio  de  fls.  2.378,  03':59''  a

05'06''). Note-se, inclusive, que Franksinato Bispo Gomes confirmou, em

juízo,  o  teor  integral  do  depoimento  prestado  na  fase  policial  (fl.

633/637). 

 

Diante da grande influência exercida pelo ex-Senador Antônio

Carlos Magalhães, vê-se que o contexto da época, notadamente a ingerência

dele junto à Secretaria de Segurança Pública, é uma evidência de que as

interceptações ilícitas ocorreram para atender às suas determinações.   

Ante  o  exposto,  verifica-se  que  a  materialidade  e  autoria

delitivas  restaram  comprovadas  através  da  farta  prova  documental,

encontrando-se lastreados em sólido trabalho de investigação, bem assim

através da prova testemunhal produzida em juízo. 

A  defesa,  por  seu  turno,  não  foi  capaz  de  infirmar  as

imputações.  Ao  revés,  os  depoimentos  prestados  pelas  testemunhas

Francisco de Souza Andrade Netto, Carlos Antônio dos Santos, Ibirá José

Batista  dos  Santos,  Darthgnan  Francisco  Pinheiro,  Mauro  de  Oliveira

Moraes, Fábio Rogério de Souza, Armando Antunes Lima nada acrescentaram

sobre os fatos em apuração, revelando-se meramente abonatórias da conduta

social dos denunciados.  

Havendo sido comprovado que os acionados VALDIR e ALAN agiram

com  infidelidade  e  desprezo  em  face  das  atribuições  dos  cargos  que

ocupavam na Secretaria de Segurança Pública da Bahia, forçoso concluir

que  concorreram  para  macular  a  reputação  daquela  Secretaria,

particularmente perante a sociedade do Estado da Bahia, em cujo povo

deveria inspirar a confiança na atividade estatal de repressão ao crime,

e  não  a  descrença  ocasionada  pela  associação  ilícita  entre  agentes

públicos para prejudicar terceiros.

Com efeito, o uso do aparelho estatal para satisfação de

interesses espúrios causou sobejos prejuízos a terceiros, que se viram

violados  em  seus  direitos  fundamentais  pelas  condutas  ilícitas
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orquestradas e executadas no seio da Secretaria de Segurança Pública.

Tal situação contribuiu, de forma incomensurável, para  o  descrédito da

aludida instituição pública e, via de consequência, do Estado da Bahia

frente a sociedade, colocando em xeque a própria segurança das relações

sociais  e  disseminando  entre  os  cidadãos  o  nefando  sentimento  de

impunidade e de injustiça social.

Noutro  prumo,  não  se  pode  perder  de  vista  que  a  ampla

divulgação  dada  aos  ilícitos  através  de  incontáveis  matérias

jornalísticas (vide documentos acostados ao Apenso 10 destes autos) e

reportagens televisivas concorreu para macular a reputação da SSP/BA em

todo o território nacional e, mais particularmente, perante a sociedade

do Estado da Bahia.

Por fim, registre-se que está em curso na 10ª Vara Federal,

a  ação  civil  pública  por  ato  de  improbidade  administrativa  nº

2003.33.00.010921-8  pelos  mesmos  fatos  descritos  na  inicial,  na  qual

houve pedido de condenação dos réus VALDIR GOMES BARBOSA e ALAN SOUZA DE

FARIAS nas sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei nº8.429/92

em virtude do conjunto probatório ali coligido.   

Nessa  senda,  o  Parquet entende  que  as  gravíssimas

circunstâncias do crime e a repercussão social devem ser consideradas na

aplicação da pena em relação aos artífices do grampo telefônico. 

4. CONCLUSÃO

Ao abrigo das razões alinhavadas, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

pugna pela procedência do feito com a condenação dos demandados  VALDIR

GOMES BARBOSA e ALAN SOUZA DE FARIAS nas penas do art. 10 da Lei nº.

9296/96,  em  seu  patamar  máximo,  em  continuidade  delitiva,  aplicando

também o patamar máximo previsto no art. 71 do CPB em razão da quantidade

de crimes e da maneira de execução.

Por fim, requer que seja aplicada aos réus a perda do cargo ou
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função pública em face de os crimes terem sido cometidos com abuso de

poder ou violação de dever para com a Administração Pública, à luz do

art. 92, inc. I, “a”, do Diploma Penal Repressivo.

Salvador/BA, 13 de maio de 2016.

Melina Castro Montoya Flores 
Procuradora da República

11º Ofício-NCC 
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