
EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  ___  VARA  DA  SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da

República  signatários,  com fundamento  no  art.  129,  inciso  III,  da  Constituição

Federal, art. 6°, inciso VII, alínea a, e art. 11 da Lei Complementar n° 75/93, com

arrimo  nos  arts.  1º,  inc.  IV e  3º,  da  Lei  nº  7.347/1985,  lastreado,  ainda,  nas

informações colhidas no âmbito do  inquérito  civil  nº 1.14.000.002577/2016-81,

vem propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR, em face do

ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, representada

por seu corpo de procuradores (art. 75, II, NCPC), domiciliada na 3ª

Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nº 370, Salvador/BA.

CEP 41745-005.

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos.

I.

O OBJETO DA PRESENTE DEMANDA

A presente ação tem por finalidade obrigar o ESTADO DA BAHIA a

cessar  a  operacionalização  de  interceptações  telefônicas  através  de  órgãos

estranhos à estrutura de Polícia Judiciária e Ministério Público, especialmente em

relação à Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública.
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Entende  o  MPF  que  essa  situação  viola  direitos  humanos

consagrados em tratados internacionais e no direito interno (Constituição Federal e

legislação ordinária), o que pode ensejar a  responsabilização da União em âmbito

internacional.

Destaque-se que não se discute, no presente feito, os atributos da

prova produzida em uma investigação ou processo criminal específicos, por lhe ser

estranho  ao  objeto,  limitando-se  o  debate  aos  reflexos  da  forma  de

operacionalização desta espécie de medida investigativa, pelo ESTADO DA BAHIA,

no  plano  internacional,  em  face  dos  compromissos  assumidos  pela  República

Federativa do Brasil em tratados internacionais.

II.

A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E A COMPETÊNCIA DA

JUSTIÇA FEDERAL

A Constituição Federal incumbiu ao Ministério Público a defesa

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais

indisponíveis,  alçando-lhe  à  condição  de  instituição  permanente,  essencial  à

função  jurisdicional  do  Estado  (art.  127).  Estabeleceu,  também,  ser  função

institucional  do  Ministério  Público  promover  o  inquérito  civil  e  a  ação  civil

pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de

outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III).

O art. 129, II, da Constituição Federal, por sua vez, atribui ao

Ministério Público o dever de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e

dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição.

A repartição das atribuições inerentes a cada ramo do Ministério

Público  (da  União  e  dos  Estados)  é  matéria  a  ser  tratada  em  leis

complementares  da  União  e  dos  Estados,  cuja  iniciativa  é  facultada  aos
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respectivos  Procuradores-Gerais,  conforme  disposto  no  art.  128,  §5º,  da

Constituição Federal.

A atribuição do Ministério Público Federal para atuar na defesa

de direitos constitucionais do cidadão e, portanto, sua legitimidade processual,

encontra-se prevista na Lei Complementar n. 75/93, notadamente em seu arts.

6°, inciso VII, alínea a, e 11 da Lei Complementar n° 75/93.

No  caso  concreto,  a  atribuição/legitimidade  para  o  Ministério

Público  Federal  atuar  decorre  justamente  de  sua  função  institucional  de

promover  os  direitos humanos aos quais  o  Estado Brasileiro  deve  fidelidade,

não  somente  em  razão  do  direito  interno  (Constituição  Federal  e  legislação

ordinária),  mas  por  força  de  sua  adesão  a  tratados  internacionais,  como  a

Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos,  promulgada  pelo  Decreto  n.

678/1992,  a  Convenção  Interamericana  para  Prevenir  e  Punir  a  Tortura,

promulgada pelo Decreto n. 98.386/1989, e a Convenção Contra a Tortura e

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, promulgada

pelo  Decreto  n.  40/1991,  normas  que  possuem status  supralegal  na  ordem

jurídica  interna,  à  luz  do  posicionamento  esposado  pelo  Supremo  Tribunal

Federal no Recurso Extraordinário nº 466.3431.

A  causa  de  pedir  objeto  da  presente  demanda  busca  que  o

ESTADO  DA  BAHIA  cesse  a  operacionalização  de  interceptações  telefônicas

através  de  órgãos  estranhos  à  estrutura  de  Polícia  Judiciária  e  Ministério

Público,  especialmente  em  relação  à  Superintendência  de  Inteligência  da

Secretaria  de  Segurança  Pública,  em  atenção  às  obrigações  que  o  Estado

Brasileiro assumiu ao aderir aos tratados internacionais acima especificados,

de  forma  a  evitar  futura  responsabilização  internacional  da  República

Federativa  do  Brasil,  representada  por  meio  da  U      nião   (art.  21,  I,  CF),  como

ocorrido  no  CASO  ESCHER  E  OUTROS  VS.  BRASIL2,  julgado  pela  Corte

Interamericana de Direitos Humanos.
1STF, RE 466.343/SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Cézar Peluso, julgado em 03.12.2008, publicado em 05.06.2009.
2 A  sentença  da  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos  pode  ser  acessada  em
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_200_por.pdf.
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É atribuição do Ministério Público Federal exigir o cumprimento

do  quanto  previsto  no  artigo  28  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos

Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), a denominada “      Cláusula Federal      ”,

pela  qual  o  Estado  parte,  através  de  seu  governo  nacional,  deve  tomar

imediatamente as medidas pertinente, em conformidade com sua constituição e

suas leis, a fim de que as autoridades competentes das entidades componentes

da Federação possam adotar  as disposições cabíveis  para o cumprimento da

referida Convenção  .

A omissão do MPF pode acarretar, inclusive, a responsabilização

internacional  da  União,  uma  vez  que,  como  expresso  na  sentença  da  Corte

Interamericana  de  Direitos  Humanos  (CIDH),  proferida  no  CASO ESCHER E

OUTROS  VS.  BRASIL,  “os  Estados  Partes  devem  assegurar  o  respeito  e  a

garantia de todos os direitos reconhecidos na Convenção Americana a todas as

pessoas sob sua jurisdição, sem limitação nem exceção alguma com base na

referida organização interna. O sistema normativo e as práticas das entidades

que formam um Estado federal Parte da Convenção devem estar conformes com

a Convenção Americana”.

A legitimidade do Ministério Público Federal para atuar no caso

dos autos, por força do quanto disposto no artigo 28 da Convenção Americana

sobre Direitos Humanos e na possibilidade de responsabilização internacional

da União, importa na competência da Justiça Federal para processar e julgar o

feito, nos exatos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.

Nesta  linha,  consolidou-se  a  jurisprudência  do  Supremo

Tribunal Federal, como bem expressa o julgado abaixo:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO

EXTRAORDINÁRIO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  A  FUNDAMENTO  DA

DECISÃO  AGRAVADA.  SÚMULA  284/STF.  PRELIMINAR  DE  REPERCUSSÃO

GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE.

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  AJUIZADA  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.

COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  PRECEDENTE  DO  PLENÁRIO.
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LEGITIMIDADE  DO  MPF  PARA  PROPOR  A  DEMANDA.  AUSÊNCIA  DE

PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  282  E  356  DO  STF.  AGRAVO

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 822816 AgR,  Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 14-06-2016 PUBLIC 15-06-2016).

De outro lado, fundando-se a causa dos autos no cumprimento

de  tratados  da  União  com  Estados  estrangeiros,  incide  também  a  regra  de

competência  fixada  no  art.  109,  III,  da  Constituição  Federal.  A  respeito  do

tema, veja a lição trazida por Aluísio Gonçalves de Castro Mendes3:

“O  inciso  [III  do  artigo  109  da  Constituição  Federal]  estabelece  sob  a

competência da Justiça Federal  as causas fundadas em tratado ou contrato

da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional.  (…)  A União,

como se sabe, é pessoa jurídica de Direito Público interno, cabendo-lhe, como

decorrência  da  forma  federativa  do  Estado,  exercer  as  atribuições

relacionadas com os Estados estrangeiros ou organismos internacionais”.

A  Justiça  Federal  é  absolutamente  competente  para  processar

causas relativas à aplicação de tratados internacionais celebrados pelo Brasil com

Estados  estrangeiros  ou  organismos  internacionais,  a  exemplo  da  Convenção

Americana sobre Direitos Humanos,   a Convenção Interamericana para Prevenir e

Punir  a  Tortura  e  a  Convenção  Contra  a  Tortura  e  Outros  Tratamentos  ou

Penas Cruéis  , tratados que dão suporte jurídico à presente ação civil pública.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que

compete à Justiça Federal o processo e o julgamento de ações fundadas em tratado

internacional, tendo em vista o disposto no art. 109, III, CF/88. Observe:

CONFLITO  POSITIVO  DE  COMPETÊNCIA.  PROCESSO  CIVIL.  COMPETÊNCIA

ABSOLUTA. GUARDA DE MENORES. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROPOSTA

PELA UNIÃO. ASPECTOS CIVIS DE SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS.

RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTS 12 E 17

DA CONVENÇÃO DE HAIA.

3MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Competência cível da Justiça  Federal. 1.ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
p. 82.
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1. É absolutamente competente a Justiça Federal para julgamento tanto do pedido

de busca e apreensão de menores proposto pela União (art. 109, I, CF/88) com

fundamento  na  Convenção  de  Haia  sobre  os  Aspectos  Civis  do  Sequestro

Internacional de Crianças (art. 109, III CF/88), como para definir a guarda das

crianças nos termos dos artigos 12 e 17 do Tratado Internacional.

2. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal

da Vara Única da Seção Judiciária de Varginha/MG, ora suscitado, para julgar a

ação  de  busca  e  apreensão  das  crianças  e  decidir  sobre  o  direito  de  guarda,

remanescendo as demais  questões subjacentes no  juízo  de  família,  competente

para conhecer do divórcio e do pedido de pensão alimentícia.

(STJ,  CC 123.094,  2ª  Seção,  rel.  Min.  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  julgado  em

11.12.2013, publicado em 14.02.2014).

Nestes termos, seja para evitar a responsabilização da União em

âmbito internacional (art. 109, I, CF), seja por fundar-se a ação civil pública em

tratados celebrados pela União (art. 109, III, CF), constata-se o acerto de se ajuizar

esta demanda perante a Justiça Federal.

III.

A OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PELA

SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

A  apuração  levada  a  efeito  no  anexo  inquérito  civil  n.

1.14.000.002577/2016-81 identificou  que  o  ESTADO DA BAHIA concentra  o

processamento  de  interceptações  telefônicas  deferidas  judicialmente  na

Superintendência de Inteligência (SI) da Secretaria de Segurança Pública (SSP),

órgão  estranho  à  estrutrra  da  Polícia  Judiciária,  sem que  exista  autorização

expressa do Poder Judiciário, para cada caso concreto, de forma a legitimar o

compartilhamento  da  prova  produzida  a  um  órgão  distinto  da  Polícia

Judiciária, do Ministério Público e do próprio Estado-Juiz.
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Convém  destacar,  de  plano,  que  a  Superintendência  de

Inteligência  é  órgão  integrante  da  estrutura  da  Secretaria  de  Segurança

Pública, vinculada diretamente ao gabinete do Secretário de Segurança Pública,

a  quem  compete  o  assessoramento  na  formulação  de  políticas  voltadas  à

prevenção  e  controle  da  criminalidade,  tratando-se,  portanto,  de  estrutura

estranha à Polícia Judiciária, conforme se explicitará, de forma mais detalhada,

no item IV.

O  ESTADO  DA  BAHIA,  desde  os  idos  de  2004,  concentra  o

processamento  de  interceptações  telefônicas  deferidas  judicialmente  na

Superintendência  de  Inteligência  (SI)  da  Secretaria  de  Segurança  Pública  (SSP).

Essa situação encontra-se disciplinada por 02 (duas) instruções normativas: (I) a

instrução nº 01/2004, editada pelo Secretário de Segurança Pública à época (fls.

315/316);  (II)  e  a  instrução nº  01/2013,  confeccionada pelo  Delegado Geral  da

Polícia Civil da Bahia (fls. 91/117).

A leitura dos referidos documentos revela ser este, em síntese, o

procedimento adotado para a operacionalização de uma interceptação telefônica:

I) O  delegado  de  polícia  ou  o  Ministério  Público  formulam

representação  ao  juiz  para  que  seja  interceptada  a  comunicação  telefônica  de

determinada(s) pessoa(s), à luz do art. 3º da Lei nº 9.296/1996;

II) Deferido  judicialmente o  pedido,  são encaminhadas cópia do

requerimento e da decisão judicial para a Superitendência Inteligência - SI, com o

desiderato  de  dar  concretude  à  interceptação  e  implementar  as  medidas

operacionais pertinentes;

III) Captadas as conversas e efetuada a gravação e degravação de

seu  conteúdo  pelos  agentes  da  SI,  o  resultado  da  diligência  é  encaminhado  à

autoridade policial, para adoção das medidas cabíveis.

A partir dos dados elencados acima, percebe-se que toda a fase de

escuta de diálogos telefônicos, gravação das conversas em mídia e transcrições dos
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áudios  é  levada  a  efeito  pela  Superintendência  de  Inteligência  da  SSP,  órgão

estranho à estrutura da Polícia Judiciária.

Identificada  essa  situação  pelo  MPF,  a  partir  de  investigação

conduzida  no  inquérito  civil  nº  1.14.000.002577/2016-81,  foi  encaminhada  a

Recomendação nº 01/2017 ao Delegado Geral da Polícia Civil da Bahia, com cópia

para o Governador do Estado e para o Secretário  de Segurança Pública,  com o

intuito  de  que  o  ESTADO  DA  BAHIA  de  fazer  cessar  a  operacionalização  de

interceptações  telefônicas  pela  Superintendência  de  Inteligência  da  SSP  (fls.

362/367). A despeito da fundamentação construída pelo  Parquet, os destinatários

não acataram os termos da peça recomendativa.

Assim,  este Órgão Ministerial  ingressa com a presente ação civil

pública,  visando  a  resguardar  direitos  humanos  tutelados  em  normativos

internacionais,  em  atenção  ao  comando  inscrito  no  art.  28  da  Convenção

Americana sobre Direitos Humanos, e a evitar a responsabilização da República

Federativa do Brasil – através da União – em âmbito internacional.

IV.

A INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DOS NORMATIVOS QUE

AUTORIZAM A OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PELA

SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

As instruções normativas nº 01/2004 e 01/2013 já mencionadas,

permitem que órgão estranho à estrutura de Polícia Judiciária e Ministério Público

(Superintendência  de  Inteligência  da  Secretaria  de  Segurança  Pública)

operacionalize interceptações telefônicas em uma persecução criminal,  sem prévia

autorização do Poder Judiciário para o caso concreto, o que não encontra suporte

legislativo na ordem jurídica pátria.
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A  interceptação  telefônica  traduz  meio  de  obtenção  de  prova

protegido pela cláusula de reserva de jurisdição, utilizada para fins de investigação

criminal ou persecução processual penal, encontrando-se disposta no art. 5º, inc.

XII da Constituição Federal. Confira:

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de

dados e das  comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial,

nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou

instrução processual penal.

No  campo  infraconstitucional,  a  interceptação  telefônica  está

regulamentada na Lei nº 9.296/1996, que traz os casos em que é possível o manejo

desse  invasivo  meio  probatório  e  o  respectivo  procedimento  adotado  para  sua

operacionalização, levado a efeito pela Polícia Judiciária, Ministério Público e Poder

Judiciário.

 No  que  diz  respeito  ao  exercício  da  persecução  penal,  a

Constituição Federal outorgou especificamente à Polícia Civil as funções de polícia

judiciária e a apuração de infrações penais no âmbito estadual (art.  144,  § 4º),

sendo essa previsão  repetida no art.  147,  caput,  da Constituição  do  Estado da

Bahia, conforme se verifica nos dispositivos elencados abaixo, in verbis:

Art.  144, Constituição Federal:  a segurança pública,  dever do Estado,  direito e

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da

incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(…)

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem,

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração

de infrações penais, exceto as militares.

Art. 147, Constituição do Estado da Bahia: à Polícia Civil, dirigida por Delegado de

carreira,  incumbem, ressalvada a  competência da União,  as  funções de polícia

judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

Tais disposições, no plano internacional, estão em consonância com

as  normas  estabelecidas  no  art.  12  da  Convenção  contra  a  Tortura  e  Outros
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Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes das Nações Unidas e no

art. 14 da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura4. Observe:

Artigo 12: Cada Estado Parte assegurará suas autoridades competentes procederão

imediatamente a uma investigação imparcial sempre que houver motivos razoáveis

para crer que um ato de tortura tenha sido cometido em qualquer território sob

sua jurisdição.

Artigo 14: Quando um Estado Parte não conceder a extradição, submeterá o caso

às suas  autoridades competentes,  como se o  delito houvesse sido cometido no

âmbito de sua jurisdição, para fins de investigação e, quando for cabível, da ação

penal, de conformidade com sua legislação nacional. A decisão tomada por essas

autoridades será comunicada ao Estado que houver solicitado a extradição.

Os  referidos  tratados  internacionais,  que  discorrem  sobre  a

necessidade  de  uma  persecução  penal  ser  conduzida  pelas  autoridades

competentes em determinado Estado Parte, foram ratificados pelo Brasil por meio

do  Decreto  nº  98.386/1989  –  Convenção  Interamericana  –  e  do  Decreto  nº

40/1991  –  Convenção  das  Nações  Unidas,  possuindo  status  de  norma

supralegal.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 9.296/1996, em seus arts.

3º  e  6º,  limitou  à  autoridade  policial,  ao  Ministério  Público  e  ao  Poder

Judiciário a participação na constituição do acervo probatório proveniente de

uma  interceptação  telefônica,  tendo  em  vista  o  elevado  teor  invasivo  à

intimidade de um investigado provocado por esse meio de obtenção de prova.

Confira: 

Art. 3° A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada

pelo juiz  , de ofício ou a requerimento:

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução

processual penal.

4 Apesar de sediados em convenções sobre tortura, os preceitos acima aludidos aplicam-se a toda a
esfera do direito internacional, tendo em vista o caráter universal que permeia a aplicabilidade dos
direitos humanos.
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(…)

Art.  6°  Deferido  o  pedido  [pelo  juiz],  a  autoridade  policial conduzirá  os

procedimentos de interceptação, dando ciência ao  Ministério Público, que poderá

acompanhar a sua realização.

Na esfera infralegal, a Resolução nº 59/2008 do Conselho Nacional

de Justiça (CNJ), em seu art. 10, inc. XI, reforça os normativos dispostos acima, no

sentido de que a tramitação de uma interceptação telefônica é travada entre o Poder

Judiciário,  Polícia  Judiciária  e  Ministério  Público  ,  sem  qualquer  participação

ordinária de outros setores de inteligência na atividade. Veja:

Art. 10. Atendidos os requisitos legalmente previstos para deferimento da medida, o

Magistrado fará constar expressamente em sua decisão:

(…)

XI - os nomes dos servidores do cartório ou da secretaria, bem assim, se for o caso,

de peritos, tradutores e demais técnicos responsáveis pela tramitação da medida e

expedição dos respectivos ofícios, no  Poder Judiciário, na Polícia Judiciária e no

Ministério Público, podendo reportar-se à portaria do juízo que discipline a rotina

cartorária.

Referido entendimento é reforçado pela Resolução nº 36/2009 do

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que caminha na mesma direção

ao disciplinar a atuação do  Parquet ao lado da Polícia e do Judiciário quanto ao

manejo de interceptações telefônicas.

Constata-se,  portanto,  que  nenhum dos  dispositivos  alinhavados

nesta peça (Constituição Federal; Constituição do Estado da Bahia; Convenções de

Tortura das Nações Unidas e do Comitê Interamericano de Direitos Humanos; Lei

Federal  nº  9.296/96;  Resoluções  nº  59/2008  e  36/2009  do  CNJ  e  do  CNMP)

respaldam a participação ordinária de outro órgão do Poder Executivo distinto da

Polícia  Judiciária  no  manuseio  de  conversas  telefônicas  decorrentes  de  uma

investigação criminal, revelando-se ilícita e inconstitucional a prática do ESTADO

DA  BAHIA  em  outorgar  à  Superintendência  de  Inteligência  o  processamento

ordinário e a execução material das escutas judicialmente deferidas. 
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O  manuseio  lícito  de  conversas  telefônicas  decorrentes  de

interceptação deferida em investigação ou processo criminal por ente estranho ao

Poder  Judiciário,  Ministério  Público  e  Polícia  Judiciária  demandaria  prévia  e

expressa autorização do Poder Judiciário, para cada caso concreto.

No  Estado  da  Bahia,  a  exceção  virou  regra,  uma  vez  que  a

Superintendência de Inteligência da SSP-BA operacionaliza todas as interceptações

de  forma  rotineira,  com  base  em  atos  de  ordem  infralegal,  quais  sejam,  as

instruções normativas nº 01/2004 e 01/2013.

Ante  a  flagrante  violação  a  direitos  humanos  consagrados  no

plano internacional e interno, é obrigação do MPF dar cumprimento ao art. 28

da  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos,  adotando  as  medidas

judiciais  para  compelir  o  ESTADO  DA  BAHIA  a  honrar  os  compromissos

internacionais  assumidos  pela  República  Federativa  do  Brasil,  evitando-se  a

sua responsabilização, a exemplo do que ocorreu no CASO ESCHER E OUTROS

VS. BRASIL      .

O  art.  11  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos

(Pacto de San José da Costa Rica) é claro ao preceituar que ninguém pode ser

objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, devendo o

Estado Parte (no caso, o Brasil) velar pela correta observância do dispositivo na

ordem jurídica interna. Perceba:

1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua

dignidade. 

2.  Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida

privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de

ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 

3.  Toda pessoa tem direito à proteção da lei  contra tais ingerências ou tais

ofensas.

O  ESTADO  DA  BAHIA,  ao  admitir  que  a  Superintendência  de

Inteligência  da  SSP  operacionalize  os  diálogos  telefônicos  captados  em  uma

persecução  penal,  viola  frontalmente  os  direitos  humanos  consagrados  na
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Constituição Federal, em tratados internacionais e na legislação ordinária, tendo

em  vista  que  o  órgão  não  é  a  autoridade  ordinariamente  competente  para  o

processamento desse invasivo meio de obtenção da prova.

Em verdade, incumbe à SI  assessorar o Secretário de Segurança

Pública  na  formulação  de  políticas  voltadas  à  prevenção  e  controle  da

criminalidade, sendo, portanto, órgão externo à persecução criminal, não detendo

atribuição  para  a  abertura  de  inquérito  policial  e  o  desenvolvimento  de

investigações visando à repressão de crimes.

Cuida-se de órgão que integra o Sistema Brasileiro de Inteligência,

regido pela Lei federal nº 9.883/1999, cuja finalidade, segundo o art. 1º, caput c/c

§ 2º, compreende o fornecimento de subsídios ao Chefe do Poder Executivo para a

adoção de medidas relativas à salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado,

o  que  não  se  relaciona,  em  absoluto,  com  a  operacionalização  corriqueira  de

interceptações telefônicas em uma persecução criminal. Veja: 

Art. 1o Fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as ações de

planejamento e execução das atividades de inteligência do País, com a finalidade de

fornecer subsídios ao Presidente da República nos assuntos de interesse nacional.

(…)

§ 2o Para os efeitos de aplicação desta Lei, entende-se como inteligência a atividade

que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do

território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre

o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança

da sociedade e do Estado. 

Deste modo, está claro que apenas a Polícia Judiciária, o Ministério

Público e o Poder Judiciário podem ter contato com interceptações telefônicas no

Brasil,  à  luz  da  Carta  Maior,  de  Pactos  Internacionais  e  de  toda  a  legislação

infraconstitucional que rege a matéria. Qualquer outro órgão diverso de tais atores,

repise-se, só poderá ter acesso a tais provas se expressamente autorizado, de forma

individualizada e fundamentada, pelo Poder Judiciário.
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Pontue-se que a permanência dessa prática ilícita por mais de 10

(dez) anos não é apta a legalizar a atuação da Superintendência de Inteligência,

haja vista a impossibilidade de se convalidar atos dessa estirpe pelo decurso do

tempo, porquanto contrários à ordem jurídica. Ao contrário, o longo prazo de tal

prática se presta a destacar a gravidade da conduta contrária aos compromissos

internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil.

Ante todo o exposto, deve esse Juízo obrigar o ESTADO DA BAHIA a

cessar  a  operacionalização  de  interceptações  telefônicas  através  de  órgãos

estranhos à estrutura de Polícia Judiciária e Ministério Público, em resguardo às

garantias consagradas na Constituição Federal, Pactos Internacionais e dispositivos

legais, com vistas a evitar a responsabilização da União no âmbito internacional, tal

qual  se  verificou  no  caso  ESCHER E  OUTROS VS.  BRASIL,  descrito  no  tópico

seguinte.

IV.

O PRECEDENTE DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - CASO

ESCHER E OUTROS VS. BRASIL

No  dia  26  de  dezembro  de  2000,  a  entidade  “Rede  Nacional  de

Advogados  Populares  e  Justiça  Global”,  em  nome  da  Cooperativa  Agrícola  de

Conciliação Avante Ltda (COANA) e da Associação Comunitária de Trabalhadores

Rurais  (ADECON),  ofereceu  denúncia  contra  o  Brasil  perante  a  Comissão

Interamericana de Direitos Humanos, por violações a dispositivos do Pacto de San

José da Costa Rica – Convenção Americana de Direitos Humanos.

Em  síntese,  a  demanda  expôs  a  realização  de  interceptações

telefônicas ilícitas pela Polícia Militar do Estado do Paraná em detrimento de Arlei

José Escher, Dalton Luciano de Vargas, Delfino José Becker, Pedro Alves Cabral e

Celso Aghinoni, membros da ADECON e COANA. Os fatos ocorreram entre abril e

junho de 1999.
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Segundo  se  logrou  apurar,  policiais  militares  solicitaram  a

realização de interceptações telefônicas de terminais pertencentes aos membros das

associações,  o  que  teria sido deferido  pelo  Poder  Judiciário  mediante  a  simples

aposição  de  um  “defiro”,  sem  prévia  manifestação  do  Ministério  Público.  Após

pedido  de  renovação  das  escutas,  foi  lavrada  nova  decisão  judicial  favorável  à

medida, novamente sem oitiva do Órgão Ministerial5.

Em 07  junho  de  1999,  fragmentos  dos  diálogos  gravados  foram

reproduzidos  no  programa  televisivo  “Jornal  Nacional”,  enquanto  que,  no  dia

seguinte, o próprio Secretário de Segurança Pública à época, em uma coletiva de

imprensa, entregou a jornalistas cópia de trechos das conversas travadas entre os

interceptados. Segundo informado por relatório produzido pela Polícia Militar, as

interceptações foram finalizadas no dia 23 de junho, somente 02 (duas) semanas

depois da divulgação dos materiais gravados nos meios de comunicação6.

Os  autos  foram  enviados  ao  Ministério  Público  Estadual  para

análise apenas no dia 30 de maio de 2000, um ano após a realização das primeiras

interceptações telefônicas.  Em seu pronunciamento,  entre  outras  considerações,

ponderou o  Parquet que, além do procedimento não ter sido acompanhado pelo

Órgão  Ministerial,  um  policial  militar  não  teria  legitimidade  para  requerer,

isoladamente, o processamento de uma interceptação telefônica, mormente quando

não fundamentada em uma ação penal ou investigação policial em curso7.

No  plano  interno,  foram  promovidos  procedimentos  judiciais  e

extrajudiciais  dos  fatos  supracitados  sob  as  perspectivas  cível,  criminal  e

administrativa,  sendo  que,  em  todos  os  casos,  nenhum  agente  público  ou

autoridade  foi  responsabilizado  pelo  processamento  das  interceptações  ou

divulgação indevida dos fatos perante a imprensa8.

5Fls. 29/30 da sentença proferida no caso “ESCHER E OUTROS VS. BRASIL”.

6Fls. 30/31 da sentença proferida no caso “ESCHER E OUTROS VS. BRASIL”.

7Fl. 32 da sentença proferida no caso “ESCHER E OUTROS VS. BRASIL”.

8Fls. 33/35 da sentença proferida no caso “ESCHER E OUTROS VS. BRASIL”.
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Oferecida  denúncia  à  Comissão  Interamericana  de  Direitos

Humanos em dezembro de 2000, a República Federativa do Brasil, após os trâmites

legais, foi instada em abril de 2007 a implementar recomendações confeccionadas

pela Comissão, no sentido de sanar as irregularidades identificadas. Mesmo após a

concessão de 02 (duas) prorrogações pela Comissão, devido à inércia do Estado

Brasileiro em promover um progresso substancial para o cumprimento das medidas

encaminhadas, o caso foi submetido à Corte Interamericana no dia 20 de dezembro

de 20079.

Na demanda suscitada perante a Corte, dentre outras ponderações,

a Comissão Interamericana pontuou que, além de o Ministério Público não ter sido

notificado do procedimento, em violação aos arts. 5º e 6º da Lei nº 9.296/96, “o

pedido de interceptação e monitoramento telefônico foi apresentado por um policial

militar, o qual, de acordo com o artigo 144 da Constituição, carecia de competência

para formulá-lo. À luz desse dispositivo, como os crimes atribuídos aos diretores da

COANA tinham natureza comum, sua investigação recaía exclusivamente sobre a

Polícia Civil. Desse modo, apenas um agente dessa corporação poderia solicitar a

um juízo  competente  a  intervenção  de  uma linha  telefônica,  por  disposição  do

artículo (sic) 3º da Lei nº 9.296/199610”.

A  Corte  Interamericana,  ao  apreciar  os  fatos  apresentados,

reconheceu a ocorrência de violação ao art.  3º  da Lei nº 9.296/1996,  assim se

posicionando, in verbis11:

Quanto às pessoas competentes para solicitar a interceptação telefônica, o artigo 3º

da Lei No. 9.296/96 estabelece que a autoridade policial poderá fazê-lo no marco

da investigação criminal (…). Nesse sentido, a Corte ressalta que, à luz do artigo

144  da  Constituição  [Federal],  a  investigação  dos  fatos  delitivos  indicados  no

pedido  de  interceptação,  por  sua  natureza  comum,  competia  exclusivamente  à

polícia civil  (…). a juíza Khater emitiu suas autorizações com base nos pedidos

apresentados pelo major Neves e pelo sargento Silva, ambos policiais militares, em

9Fl. 02 da sentença proferida no caso “ESCHER E OUTROS VS. BRASIL”.

10Fl. 37 da sentença proferida no caso “ESCHER E OUTROS VS. BRASIL”.

11Fl. 42 da sentença proferida no caso “ESCHER E OUTROS VS. BRASIL”.
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cujo texto escreveu a simples anotação de que havia apreciado tais pedidos e os

concedia.

Neste  sentido,  considerando  os  acontecimentos  supracitados,

aliados à divulgação indevida das gravações nos meios de comunicação, o Brasil foi

condenado pela Corte Interamericana no pagamento de indenização em benefício

das  vítimas,  por  violação  aos artigos  8.1  (Garantias  Judiciais),  11  (Proteção da

Honra e da Dignidade), 16 (Liberdade de Associação) e 25 (Proteção Judicial)  da

Convenção Americana.

No  que  diz  respeito  à  cláusula  federal,  prevista  no  art.  28  da

Convenção Americana, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos expôs que

“a  salvaguarda  dos  direitos  previstos  na  Convenção  'prescindem  de  qualquer

referência  à  divisão  interna  de  competências  ou  organização  das  entidades

componentes de uma federação'. As unidades federativas, como parte do Estado

Federal,  'encontram-se  igualmente  vinculadas  pelo  disposto  nos  tratados

internacionais' ratificados por esse último12”.

No  ponto,  conquanto  não  tenha  reconhecido  expressamente

violação  ao  dispositivo  supracitado  no  caso,  assim  se  posicionou  a  Corte

Interamericana13:

No que concerne à denominada “cláusula federal”, estabelecida no artigo 28 da

Convenção  Americana,  em ocasiões  anteriores  a  Corte  teve  a  oportunidade  de

referir-se  ao  alcance  das  obrigações  internacionais  de  direitos  humanos  dos

Estados  federais.  Em  sua  competência  contenciosa,  o  Tribunal  estabeleceu

claramente que “segundo jurisprudência centenária e que não variou até agora, um

Estado  não  pode  alegar  sua  estrutura  federal  para  deixar  de  cumprir  uma

obrigação internacional”. (…) De tal maneira,  a Corte considera que  os Estados

Partes devem assegurar o respeito e a garantia de todos os direitos reconhecidos

na Convenção Americana a todas as pessoas sob sua jurisdição,  sem limitação

nem  exceção  alguma  com  base  na  referida  organização  interna.  O  sistema

12Fl. 64 da sentença proferida no caso “ESCHER E OUTROS VS. BRASIL”.

13Fls. 65/66 da sentença proferida no caso “ESCHER E OUTROS VS. BRASIL”.
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normativo e as práticas das entidades que formam um Estado federal Parte da

Convenção devem estar conformes com a Convenção Americana.

Ao  final  do  julgamento,  em  06  de  julho  de  2009,  o  Brasil  foi

condenado no pagamento de indenização por danos imateriais às 05 (cinco) vítimas,

no  valor  de  US$  20.000,00  (vinte  mil  dólares  americanos) para  cada  uma,

totalizando  a  quantia  de  US$  100.000,00  (cem  mil  dólares  americanos)14.

Outrossim, a República Federativa brasileira, através da União, necessitou arcar

com mais US$ 10.000,00 (dez mil dólares americanos) a título de custas e gastos,

tendo  em  vista  os  dispêndios  efetuados  pelas  vítimas  para  comparecimento  à

audiência  pública  na  Cidade  do  México,  bem  como  ante  a  necessidade  dos

ofendidos terem de, posteriormente, fiscalizar o cumprimento da sentença15.

Dentre os dispositivos da Convenção Americana violados, cumpre

transcrever o artigo 11 (Proteção da Honra e da Dignidade),  aplicado pela Corte

Interamericana por conta da interceptação, gravação e divulgação das conversas

telefônicas das vítimas, in verbis:

1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua

dignidade. 

2.  Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida

privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de

ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 

3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas.

Eis, em síntese, os pontos mais importantes do CASO ESCHER que

interessam  à  presente  ação  civil  pública.  Passa-se,  agora,  à  exposição  das

semelhanças entre ambas as demandas.

14Fls. 69/70 da sentença proferida no caso “ESCHER E OUTROS VS. BRASIL”.

15Fls. 73/74 da sentença proferida no caso “ESCHER E OUTROS VS. BRASIL”.
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V.

SEMELHANÇAS DO CASO ESCHER COM ESTA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Com a presente demanda, busca o MPF evitar a responsabilização

da República Federativa do Brasil – através da União – em âmbito internacional,

por descumprimento a normas internacionais de proteção dos direitos humanos,

tendo em vista a operacionalização indevida, na Bahia, de interceptações telefônicas

por órgão estranho à estrutura de Polícia Judiciária e Ministério Público.

Tal prática, consoante delineado nesta peça, ocorre há mais de 10

(dez) anos, com fundamento em 02 (dois) frágeis atos normativos, quais sejam, as

Instruções nº 01/2004 e 01/2013, editadas pelo Secretário de Segurança Pública e

pelo Delegado Geral da Polícia Civil da Bahia, respectivamente.

As  semelhanças  do  objeto  desta  ACP  com  o  caso  “ESCHER  E

OUTROS VS. BRASIL” são múltiplas. Em ambas as situações,  foi  identificado o

processamento de interceptações telefônicas por autoridades estranhas à Polícia

Judiciária e Ministério Público, quais sejam, a Superintendência de Inteligência da

Secretaria de Segurança Pública (presente ACP) e a Polícia Militar do Paraná (caso

ESCHER).

Ademais, nenhuma das duas práticas encontra suporte jurídico nos

dispositivos da Lei nº 9.296/1996, além de representarem violação direta ao art.

144  da  Constituição  Federal.  Rememore-se  que,  no  caso  ESCHER,  essa

circunstância foi expressamente mencionada pela Corte Interamericana de Direitos

Humanos na prolação da sentença condenatória contra a União, consoante exposto

no tópico anterior desta peça.

A  respeito  do  tema,  veja  como  se  posicionou  a  doutrinadora

Eleonora Mesquita Ceia16:

16 CEIA,  Eleonora  Mesquita.  A  jurisprudência  da  corte  interamericana  de  direitos  humanos  e  o
desenvolvimento da proteção dos direitos humanos no Brasil. Revista EMERJ, Rio de Janeiro, v.16,
n. 61, p. 121, jan-fev-mar 2013.
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Para ser reconhecida como legal, a medida de ingerência deve estar fundamentada

em lei.  No caso em pauta [ESCHER],  a Corte entendeu que as interceptações e

gravações das conversas telefônicas não observaram vários dispositivos da Lei n°

9.296 de 24 de julho de 1996, que regulamenta o artigo 5° XII da CF relativo à

inviolabilidade  do sigilo  das  comunicações  telefônicas  e,  por  isso,  não  estavam

fundamentadas em lei.  Portanto, violados os direitos à vida privada, à honra e à

reputação.

Outrossim,  em  ambas  as  situações,  os  cidadãos  investigados

tiveram suas conversas telefônicas monitoradas, gravadas e transcritas por pessoas

estranhas  às  autoridades  legitimamente  investidas  pela  Constituição  Federal  e

legislação ordinária, ocasionando um acesso indevido a informações privadas por

agentes estranhos aos quadros da Polícia Judiciária e Ministério Público.

De mais a mais, no caso ESCHER, o Brasil foi responsabilizado no

campo internacional em virtude da atuação deficiente de seus órgãos internos na

repressão dos ilícitos perpetrados contra os direitos humanos, materializada nos

sucessivos  arquivamentos/absolvições  proferidos  nas  ações  judiciais  e

extrajudiciais movidas pelas vítimas e Ministério Público contra o Estado do Paraná

e seus agentes.

Na presente ação civil pública, o ESTADO DA BAHIA fundamentou

(e ainda fundamenta) a operacionalização de interceptações telefônicas em 02 (dois)

atos infralegais,  tendo um deles mais  de  10 (dez)  anos de  existência na ordem

jurídica, o que revela um descaso em se coibir as violações ocasionadas a diretos

fundamentais.

Com efeito, o acionado, ao invés de reverter essa atuação indevida e

alinhar o processamento de interceptações telefônicas à luz da Constituição Federal

e legislação ordinária, insiste em promover o manejo desse meio de obtenção de

prova de forma ilegal e inconstitucional, em nítido desarranjo com os parâmetros

normativos que regem a matéria no plano interno, o que pode trazer consequências

desfavoráveis ao Brasil perante organismos internacionais.
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Desta forma,  reunidos todos os  elementos elencados nesta peça,

percebe-se que a possibilidade de responsabilização internacional da União não é

utópica ou incerta, mas real e palpável, considerando que o ESTADO DA BAHIA

demonstra  que  não  cessará,  de  forma  espontânea,  essa  prática  contrária  aos

direitos  humanos,  sobretudo  em  razão  de  não  ter  acatado  a  recomendação

anteriormente expedida por este Ministério Público Federal.

Some-se a isso o fato de que a operacionalização de interceptações

telefônicas  pela  Superintendência  de  Inteligência  encontra-se  “juridicamente

fundamentada” em  02 (dois) atos infralegais expedidos pelo acionado,  tendo um

deles mais de 10 (dez) anos de vigência jurídica, não havendo indicativos de que o

ente estatal revogará esses atos em tempos vindouros, circunstância suficiente a

ensejar  a  responsabilização  da  República  Federativa  do  Brasil  no  campo

internacional.

Deste  modo,  amparada  na  cláusula  federal  da  Convenção

Americana, considerando prévia condenação da União no âmbito internacional por

caso  similar  ao  retratado  nesta  inicial  e  com vistas  a  evitar  a  perpetuação  de

violação contra os direitos humanos, é a presente demanda movida para cessar o

processamento  de  interceptações  telefônicas  através  de  órgãos  estranhos  à

estrutura de Polícia Judiciária  e Ministério  Público,  especialmente em relação à

Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

VI.

A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA

A Lei nº 7.347/85 previu, em seus artigos 11 e 12, a possibilidade

de deferimento de pedido liminar em ação civil pública para garantir a efetividade

da  própria  decisão  final,  que,  em  face  do  tempo  do  processo,  pode  restar

comprometida em sua inteireza.
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Presentes  no  caso  os  requisitos  autorizadores,  mostra-se

imprescindível a concessão de tutela de urgência a fim de se evitar e minimizar o

risco de responsabilização internacional da União por força do descumprimento de

obrigações assumidas em tratados internacionais.

Os  documentos  constantes  no  inquérito  civil  nº

1.14.000.002577/2016-81  comprovam  os  fatos  narrados  e  evidenciam  a

probabilidade do direito e o perigo da ocorrência de dano na manutenção de prática

que afronta a direitos fundamentais dos cidadãos.

No caso dos autos, a probabilidade do direito alegado é extraída de

todo o arcabouço fático e jurídico apresentado ao longo desta petição, esclarecendo

a  patente  violação  a  direitos  humanos  consagrados  na  Constituição  Federal,

convenções  internacionais  e  legislação  ordinária  acerca  da  operacionalização  de

interceptações telefônicas pela Superintendência de Inteligência da Secretaria de

Segurança Pública do Estado da Bahia.

O perigo de  dano decorre  da própria  continuidade  dessa prática

ilícita, que ocasiona grave violação a direitos dos cidadãos e à ordem jurídica pátria,

prejuízo suficiente para caracterizar a responsabilidade internacional da União por

violação  a  tratado  celebrado  pela  República  Federativa  do  Brasil  (Convenção

Americana sobre Direitos Humanos).

Rememore-se que, em caso semelhante ao retratado nos autos, a

República Federativa do Brasil, através da União, foi condenada a pagar montante

superior a US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos) por violações ocasionadas

a direitos humanos, motivadas, dentre outras razões, pelo processamento indevido

de interceptações telefônicas por órgão estranho à estrutura de Polícia Judiciária e

Ministério Público.

O deferimento de  tutela de  urgência  certamente evitará  eventual

denúncia contra o Brasil perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
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o que reforça a presença do periculum in mora e a necessidade do deferimento do

pleito por esse Juízo.

Registre-se que o princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art.

5º,  XXXV,  da  CF/88)  já  não  pode  ser  compreendido  apenas  como  garantia  de

acesso  formal  à  Jurisdição,  mas  sim  como  garantia  do  acesso  eficaz/efetivo  à

Justiça e à tutela adequada dos direitos.17

O provimento liminar é materialização da regra constitucional pela

qual  “a  lei  não  excluirá  da  apreciação  do  Poder  Judiciário  lesão  ou  ameaça  a

direito”. De nada adiantam garantias formais sem os mecanismos necessários para

determinar  a  concretude  de  seus  ditames,  potencializando  a  efetividade  do

provimento jurisdicional e redistribuindo o ônus do tempo do processo, à luz da

verossimilhança do direito e do justo receio de lesão ao bem tutelado.

Na espécie, certo é que o mero decurso do tempo, ausente resposta

ao direito que reclama tutela de urgência, pode comprometer o bem jurídico sob

tutela.

No contexto de um processo civil de resultados, a tutela emergencial

está  encartada  na  garantia  constitucional  do  acesso  à  justiça  mediante  tutela

adequada e processo devido. Trata-se do dever de o juiz prestar uma rápida solução

aos  litígios,  à  luz  da  efetividade,  toda  vez  que  verificar  que  o  direito  reclama

provimento  imediato.  Sendo  assim,  a  garantia  da  tutela  adequada  é  regra  in

procedendo para o aplicador do direito, que não deve estar atrelado meramente à

lógica  formal,  mas  à  percepção  dos  fatores  axiológicos  e  éticos  inerentes  à

concretização jurisdicional do direito que se pretende eficazmente tutelar.

17Nas palavras de Marinoni, “não há dúvida de que o direito de acesso à justiça, assegurado pela nossa
Constituição Federal, garante o direito à adequada tutela jurisdicional e, por consequência, o direito à
tutela preventiva. (...) Admitida a existência de um direito constitucional à tutela preventiva, fica o
legislador infraconstitucional obrigado a estabelecer os instrumentos adequados para garanti-la, sob
pena de  descumprir  o  preceito  constitucional  consagrador  do direito  de  acesso à  justiça”  (Tutela
Inibitória, RT, 1998, p. 66/67).
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VII.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

a)  a  concessão  de  tutela  provisória  de  urgência,  após  a

manifestação do réu no prazo de 72 horas, nos termos do art.

12 da lei nº. 7.347/85, art. 2º da Lei n. 8.437/92 e art. 300 do

NCPC,  para determinar ao ESTADO DA BAHIA que cesse a

operacionalização  de  interceptações  telefônicas  através  de

órgãos estranhos à estrutura de Polícia Judiciária e Ministério

Público,  especialmente   em  relação  à    Superintendência  de

Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, salvo quando

houver autorização prévia, expressa e individualizada, pelo juiz

competente, para o compartilhamento de prova,  sob pena de

multa em valor equivalente à US$ 100.000,00 (cem mil dólares

americanos), para cada caso de descumprimento constatado;

b) a citação pessoal do ESTADO DA BAHIA. na pessoa de seu

representante legal, querendo, contestar o pedido;

c) a intimação da União, através da Advocacia-Geral da União

na Bahia, para, querendo, integrar o polo ativo da demanda;

d) a procedência da ação, confirmando-se a tutela provisória

de urgência deferida liminarmente, para condenar o ESTADO

DA  BAHIA  a  cessar  a  operacionalização  de  interceptações

telefônicas através de órgãos estranhos à estrutura de Polícia

Judiciária  e  Ministério  Público,  especialmente  em relação  à

Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança

Pública, salvo quando houver autorização prévia, expressa e

individualizada,  pelo  juiz  competente,  para  o

compartilhamento  de  prova,  sob  pena  de  multa  em  valor
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equivalente à US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos),

para cada caso de descumprimento constatado;

e) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,

notadamente  documental,  requerendo,  desde  já,  que  seja

acostado  o  inquérito  civil  nº  1.14.000.002577/2016-81  ao

presente feito;

f) a condenação do réu nos ônus da sucumbência.

Tendo  em vista  o  Estado da Bahia  não haver  demonstrado

interesse em autocomposição em sua resposta à recomendação n. 01,  de 17 de

janeiro de 2017 (fls. 362/367), torna-se desnecessária a realização de audiência de

conciliação ou de mediação descrita no art. 334 do Código de Processo Civil.

Dá-se à causa o valor de R$ 317.000,00 (trezentos e dezessete

mil reais).

Salvador/BA, 09 de março de 2017

VANESSA GOMES PREVITERA

Procuradora da República

Procuradora Regional dos Direitos do
Cidadão

FÁBIO CONRADO LOULA

Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do
Cidadão Substituto

PABLO COUTINHO BARRETO

Procurador da República
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