
de 2004. Por ser um analista intemo, ele 
estranhou a determinação para participar 
de uma operação de campo e resolveu 
pedir a ordem por escrito. As missões do 
serviço secreto são, por definição, confi
denciais. Isso é totalmente diferente de 
serem clandestinas, ilegais e até crimino
sas. Desconfiado da ilegalidade da mis
são que acabara de receber verbalmente, 
Soares pediu que a ordem fosse for
malizada. A negativa foi peremptória. A 
informalidade e o segredo se justifica
vam, como Soares descobriu mais tarde. 
pelo fato de a "Operação Mídia” ser 
clandestina. Ele se sentiu manipulado e 
encaminhou uma denúncia aos seus su
periores em que escreveu: "Tomei co
nhecimento que o referido informante é 
da denominada 'Operação Mídia'. Esta 
operação, conforme documento do CCE 
(Coordenação de Contra-Espionagem) 
(anexo), está em curso, em Brasília, com 
despesa para o DC1 (Departamento de 
Contra-Inieligência), não incluída no 
Plano Nacional de Contra-Espionagem 
(PNCE)”. Soares protocolou o docu
mento no Gabinete de Segurança Institu
cional (GSI) da Presidência da Repúbli
ca. Dois dias depois ele foi confrontado 
com as consequências de sua denúncia: 
foi demitido da Abin.

Passados quase dez anos do episó
dio. André Soares foi localizado por 
VEJA em Belo Horizonte. Ele se recu
sou a dar detalhes da história, mas con
firmou o teor do documento. “A opera
ção tinha como alvo a imprensa. Não 
tenho condições de afirmar em que pro
porções, mas a imprensa era o alvo”, 
disse. Formado pela escola militar, o 
oficial tem um currículo extenso na área 
de inteligência. Ele fez carreira no Cen-A ut
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DENÚNCIA Em 2004, o ex-analista 
protocolou documento na Abin e no 
Gabinete de Segurança Institucional 
citando a "Operação Mídia”

tro de Inteligência do Exército, em Bra
sília. tomou-se oficial de inteligência 
no GSI e, em 2002. foi designado para a 
Abin. Em quase três anos de agência, 
foi instrutor no curso de formação de 
espiões e passou por cargos importan
tes no Departamento de Inteligência e 
no Departamento de Contra-Espiona
gem. André Soares conhece como pou
cos as entranhas do serviço secreto bra
sileiro, mas reluta em revelar detalhes 
do que viu ou ouviu na Abin: ’Tenho 
documentos que provam que essa ope
ração estava em curso em Brasília. Em 
vários documentos internos que devem 
estar arquivados na ,Abin eu detalho to
dos esses fatos”. Soares agiu como um 
servidor público exemplar. Ao suspeitar 
da legalidade da missão recebida, dei
xou tudo registrado por escrito, dificul
tando, assim, que seus responsáveis fi
quem impunes para sempre. Diz Soa
res: “Operações clandestinas não dei
xam rastros, muito menos documentos 
oficiais”. Para reforçar sua indignação 
lavrada nos documentos, Soares conta

que fez a mesma denúncia pessoalmente 
ao general Wellington Fonseca, adjunto 
do então ministro-chefe do GSI, Jorge 
Félix. Qual foi a reação do general? "Ele 
lamentou o episódio, mas, até onde eu 
sei, não tomou nenhuma providência.”

O Gabinete de Segurança Institucio
nal da Presidência da República, ao qual 
a Abin está subordinada, negou-se a dar 
informações sobre o caso. Limitou-se a 
afirmar em nota que “não se manifesta, 
publicamente, sobre o conteúdo de do
cumentos da Agência Brasileira de Inte
ligência”. A Abin igualmente se recusou 
a prestar esclarecimentos. Os documen
tos que comprovam a “Operação Mídia”, 
porém, estão arquivados. Eles poderiam 
vir à luz em uma eventual investigação 
do Congresso sobre o que parece ser 
mais um atentado — o primeiro produzi
do com chancela oficial — contra a li
berdade de expressão cometido no go
verno Lula. É sobejamente conhecida a 
incapacidade de governos que tendem 
para o populismo autoritário de conviver 
com a liberdade de expressão. Esses go
vernos vivem da ignorância, da manipu
lação das massas e da impunidade dos 
poderosos. Por isso, para eles, a impren
sa é sempre um inimigo perigoso. ■
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Caixa de texto
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 46, p. 87-79, 13 nov. 2013.




