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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO DIAS TOFFOLI 

DD PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, 
partido político com representação no Congresso Nacional, registrado no 
Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.653.474/0001-
20, com sede e foro nessa Capital, no SGAS Qd. 607, Ed. Metrópolis, Cob. 2, 
Brasília-DF, CEP: 70200-670, vem, por intermédio de seus procuradores 
subscritos in fine, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento 
no art. 102, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição Federal, propor a presente AÇAO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (COM PEDIDO DE LIMINAR) contra a 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 954, DE 17 DE ABRIL DE 2020,  publicada pelo 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, cuja inconstitucionalidade passamos a 
demonstrar: 
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1. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE 

O art. 103 da Constituição Federal, em rol numerus clausus, elenca 

os entes legitimados a apresentar ação direta de inconstitucionalidade perante 

essa Colenda Corte. 

Dentre aqueles com permissão constitucional se encontra os 

partidos políticos com representação no Congresso Nacional. 

O Partido da Social Democracia Brasileira possui representantes 

na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, estando legitimado a ingressar 

com ação direta de inconstitucionalidade perante essa colenda Corte Superior, 

conforme se extrai das informações anexas, comprovado as bancadas atuais na 

Câmara dos Deputados. 

Importante ressaltar que à luz da jurisprudência dessa Colenda 

Corte, os partidos políticos não necessitam demonstrar pertinência temática 

para a propositura desta ação de controle concentrado de constitucionalidade, 

pois tal condição de procedibilidade se aplica, exclusivamente, para sindicatos 

e entidades de classe. Nesse sentido: 

1. Os partidos políticos com representação no Congresso Nacional têm legitimidade 
ativa universal para propor ação direta de inconstitucionalidade, não incidindo, 
portanto, a condição da ação relativa à pertinência temática. 2. Inconstitucionalidade 
formal reconhecida em face do vício de iniciativa da Lei impugnada, de origem 
parlamentar, que não é convalidado nem mesmo pela sanção do Chefe do Poder 
Executivo. Precedentes. (...) (ADI 1963 MC, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, 
Tribunal Pleno, julgado em 18/03/1999, DJ 07-05-1999 PP-00001 EMENT VOL-
01949-01 PP-00036) 

 

2. DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO 

Em edição extra do Diário Oficial da União do dia 17 de abril de 

2020, Edição 74-C, Seção 1, página 1, o Senhor Presidente da República fez 

publicar a medida Provisória nº 954, de 2020, com o seguinte teor: 
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Como se pode observar a partir do texto do art. 2º, caput, da 

medida provisória, as empresas de telefonia fixa e móvel do País estão obrigada 

a repassar, para o IBGE, o nome, telefone e endereço de todos os cidadão 

brasileiros clientes de referidas empresas, sem qualquer separação, ou 

seja, em conjunto, de modo que será possível ao Governo Federal, através 

da Fundação IBGE, identificar o número de telefone ao qual cada pessoa 

desse país, natural ou jurídica, está vinculada, obtendo, ainda, o 

respectivo endereço. 

A inconstitucionalidade do ato é inequívoca. A ação de confronto 

a direitos fundamentais do cidadão brasileiro, amplamente garantidos na 

Constituição da República, através de uma ação amplamente desassistida da 

necessária razoabilidade e proporcionalidade é incontestável. 

O perigo latente da medida legislativa é de tamanha envergadura 

que, podemos dizer, aproxima o ato de uma medida de exceção, típica dos 

Estados ditatoriais, ao despir o brasileiro de seus direitos fundamentais 

essenciais ao convívio em sociedade e à garantia de não sobreposição do Estado 

à sua condição humana. Não por menos, a suspensão desses direitos somente 

se admite em condição de Estado de Defesa ou Estado de Sítio. 
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Notoriamente, a potencialidade desse perigo sobrepuja o razoável 

diante de um Governo que, já nos primeiros meses, flerta com a deslegitimação 

das instituições constituídas por meio da adoção do enfrentamento como 

política de relação interna e externa do Brasil. 

França, China, Venezuela, Alemanha, dentre outros países; 

Organização Mundial da Saúde, Tratado de Paris, Organização das Nações 

Unidas e outras instâncias multilaterais externas; Câmara dos Deputados, 

Senado Federal, Governadores de Estado. Todos, em comum, solidários na 

atuação metódica de rompimento da legitimidade social a partir da 

desinformação, originada pelo Presidente da República, Senhor Jair Messias 

Bolsonaro, chefe maior do Executivo Federal. São fatos públicos e notórios. 

O que relaciona estes fatos com a medida provisória ora 

questionada é a imprevisão do uso dos dados. 

 

3. FUNDAMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS 

A medida provisória objeto deste mandado de segurança coletiva 

afronta, expressamente, as seguintes normas da Constituição da República: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação; 
(...) 
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. 

A liberdade encontra na proteção à vida privada, à intimidade e 

aos dados sua expressão de maior significado, pois, sob esta perspectiva é que 

exercemos nossa liberdade com a fidúcia de que o Estado e os entes privados 

não se excederão no trato das expressões da individualidade do cidadão.  
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O alcance da proteção jurídica conjunta desses direitos 

fundamentais é assim tratado pela doutrina pátria: 

A inviolabilidade do sigilo de dados (art. 5º, XII)214 complementa a 
previsão ao direito à intimidade e vida privada (art. 5º, X), sendo ambas 
as previsões de defesa da privacidade regidas pelo princípio da 
exclusividade, que pretende assegurar ao indivíduo, como ressalta 
Tercio Ferraz a “sua identidade diante dos riscos proporcionados pela 
niveladora pressão social e pela incontrastável impositividade do poder 
político. Aquilo que é exclusivo é o que passa pelas opções pessoais, 
afetadas pela subjetividade do indivíduo e que não é guiada nem por 
normas nem por padrões objetivos. No recôndito da privacidade se 
esconde, pois, a intimidade. A intimidade não exige publicidade porque 
não envolve direitos de terceiros. No âmbito da privacidade, a 
intimidade é o mais exclusivo dos seus direitos”.  
Desta forma, a defesa da privacidade deve proteger o homem 
contra: (a) a interferência em sua vida privada, familiar e doméstica; 
(b) a ingerência em sua integridade física ou mental, ou em sua 
liberdade intelectual e moral; (c) os ataques à sua honra e reputação; (d) 
sua colocação em perspectiva falsa; (e) a comunicação de fatos 
relevantes e embaraçosos relativos à sua intimidade; (f) o uso de seu 
nome, identidade e retrato; (g) a espionagem e a espreita; (h) a 
intervenção na correspondência; (i) a má utilização de informações 
escritas e orais; (j) a transmissão de informes dados ou recebidos em 
razão de segredo profissional. (Moraes, Alexandre de. Direito 
Constitucional (pp. 78-79). Atlas. Edição do Kindle.) (g.n.) 

Entretanto, a proteção aos dados decorre da inviolabilidade da 
intimidade e da vida privada (art. 5º, X). Mesmo sem uma previsão 
expressa, “é possível extrair-se da Constituição Federal um 
verdadeiro direito fundamental à proteção de dados pessoais”. 
Entende-se por “dados” quaisquer informações armazenadas, tanto 
pelo próprio investigado quanto por terceiros. Aí estão incluídos dados 
cadastrais, dados de transações, dados bancários, dados fiscais, 
dados informáticos e quaisquer outras informações privadas 
armazenadas. A proteção aos dados tem várias facetas, sendo a tutela 
contra “intromissões do Estado” apenas uma delas. (Mendes, Gilmar 
Ferreira. Curso de Direito Constitucional - Série IDP - 15ª Ed. 2020 . 
Editora Saraiva. Edição do Kindle.) (g.n.) 

A partir desses ensinamentos estabelecidos está demonstrado 

que os dados constantes dos cadastros das empresas de telefonia são elementos 

da vida privada e da intimidade da pessoa, não sendo lícito seu manejo da 

forma como normatizada pelo art. 2º, caput da Medida Provisória 954, de 2020. 
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Nessa direção, é importante trazer à colação o seguinte 

entendimento: 
No Brasil, não parece necessária essa mesma extrapolação do sentido 
clássico do direito à privacidade, já que a proteção do indivíduo 
contra interferências que se estimem indevidas por parte do 
Estado podem ser atalhadas com a invocação do princípio da 
proporcionalidade, do princípio da liberdade em geral (que não 
tolera restrições à autonomia da vontade que não sejam necessárias 
para alguma finalidade de raiz constitucional) e mesmo pelo apelo ao 
princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, que 
pressupõe o reconhecimento de uma margem de autonomia do 
indivíduo, tão larga quanto possível no quadro dos diversos valores 
constitucionais. (Mendes, Gilmar Ferreira. Curso de Direito 
Constitucional - Série IDP - 15ª Ed. 2020 . Editora Saraiva. Edição do 
Kindle.) 

Aqui, além de acrescer o princípio da dignidade da pessoa 

humana como elemento protegido pela Constituição Federal, o texto sufragado 

pelo Ministro Gilmar Mendes estabelece que o horizonte de definição do alcance 

da proteção constitucional está na proporcionalidade e razoabilidade da 

atuação do Estado. 

O § 1º, do art. 2º da Medida Provisória 954 explicita que a 

finalidade dos dados a serem repassados ao IBGE é a produção estatística 

oficial, com o objetivo de realizar entrevistas em caráter não presencial no âmbito 

de pesquisas domiciliares. 

Ou seja, sob a perspectiva de realizar pesquisas domiciliares, 

invade-se a privacidade de todas as pessoas naturais e jurídicas do País, 

obtendo-se, de uma só vez, o nome, o telefone e o endereço de 229 (duzentos e 

vinte e nove) milhões de assinaturas telefônicas1. 

Embora a lei pretenda garantir o sigilo desses dados, conforme 

art. 3º, inciso I da medida provisória, é certo que tal pretensão é inadmissível, 

pois o sigilo já está ferido a partir da transferência dos dados das empresas 

de telefonia para o IBGE. 

 
1 https://www.anatel.gov.br/institucional/noticias-destaque/2338-brasil-registra-228-39-milhoes-de-linhas-moveis-
em-operacao-em-junho-de-2019 
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Cada cidadão confiou seus dados para as empresas de telefonia, 

com a fidúcia de que tais dados seriam preservados com estas, por garantia 

constitucional. 

Ademais, a finalidade dos dados repassados foi a de fazer uso de 

um serviço de telefonia, não para permitir que o Estado obtivesse esses dados 

em seu conjunto, utilizando-os para fins de pesquisa.  

E mais, não há como o Estado garantir que esses dados serão 

utilizados exclusivamente para o fim pretendido. O país possui inúmeras 

empresas de telefonia que possuem os dados pretendidos pelo Executivo 

Federal. Logo, os dados são espalhados, de modo a impedir que uma única 

pessoa concentre as informações ao nível desejado. 

Uma vez condensadas essas informações em um único banco de 

dados, já não há segurança quanto ao seu uso e repasse a terceiros. 

Aqui, faz-se necessária uma relevante digressão. 

Desde a eleição de 2018 se discute, inclusive em ação judicial 

ainda tramitando perante o Tribunal Superior Eleitoral, o uso de disparos de 

WhatsApp em favor da campanha do atual Presidente da República. 

Tal prática ilegal depende de um único dado para ser executada, 

o número do telefone. Se houver o nome e endereço de cada pessoa, além do 

disparo, é possível fazer o que de mais relevante há no marketing digital, ou 

seja, o microsegmentação de destinatários. 

Eis o risco a que se expõe a sociedade brasileira com o resultado 

da medida provisória publicada: o uso de seus dados para os mais diversos 

fins, expondo cada um de nós à violação da intimidade e da privacidade.  

Não se afirma, aqui, que o objetivo do Governo é obter os dados 

para uso pessoal, mas sim que a concentração dessa informação, de forma 

inexistente no país, terá como consequência a possibilidade de uso privilegiado 

para todos aqueles que obtiverem acesso a esse banco de dados exclusivo. 



 

 
 

www.bnz.com.br 

 
 
 

 
 

9 

_________________________________________ 

TRADIÇÃO • EXCELÊNCIA • COMPROMISSO • CIDADANIA 
São Paulo | Brasília | Goiânia 

 

Importante ressaltar, Excelências, que a conduta abusiva da 

medida provisória muito difere daquela adotada pelo Governo do Estado de São 

Paulo. Ali, em que pese a crítica das hordas de apoio de outras administrações, 

os dados repassados pelas empresas de telefonia para monitorar o alcance do 

isolamento protetivo à epidemia do Covid-19 no Estado são concentrados, sem 

individualização das pessoas monitorados. Logo, nenhum dos direitos 

fundamentais da pessoa humana são afetados.  

Essa Suprema Corte já teve oportunidade de tratar tema 

correlato ao aqui discutido, tendo assim decidido: 

SIGILO DE DADOS – AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII 
do artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à 
correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados e às 
comunicações, ficando a exceção – a quebra do sigilo – submetida ao 
crivo de órgão equidistante – o Judiciário – e, mesmo assim, para efeito 
de investigação criminal ou instrução processual penal. SIGILO DE 
DADOS BANCÁRIOS – RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta da 
República norma legal atribuindo à Receita Federal – parte na relação 
jurídico-tributária – o afastamento do sigilo de dados relativos ao 
contribuinte. (RE 389808, Relator:  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal 
Pleno, julgado em 15/12/2010, DJe-086 DIVULG 09-05-2011 PUBLIC 
10-05-2011) 

Inegável, portanto, o abuso, conforme já decidido pelo Egrégio 

Supremo Tribunal Federal. 

 

4. DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

Como já asseverado, com supedâneo em doutrina pátria, a 

solução do tema aqui debatido deve ser analisada à luz da razoabilidade e 

proporcionalidade nos efeitos concretos da medida adotada. 

Na dialética deste tema, é importante ressaltar que um governo 

que respeita a concepção liberal de igualdade somente pode restringir a 

liberdade de maneira adequada, com base em certos tipos muito limitados de 

justificação (Dworkin, 2017). 
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A regra é a preservação dos direitos fundamentais, conquistados 

pela humanidade como direito social de primeira geração, como instrumento 

de limitação da atuação do Estado. 

E é essa a questão jurídica aqui posta.  

Ainda sob o escólio de Dworking, citamos: 

A teoria constitucional em que se baseia nosso governo não é uma 
simples teoria da supremacia das maiorias. A Constituição, e 
particularmente a Bill of Rights (Declaração de Direitos e Garantias), 
destina-se a proteger os cidadãos (ou grupo de cidadãos) contra 
certas decisões que a maioria pode querer tomar, mesmo quando 
essa maioria age visando o que considera ser o interesse geral comum. 
(DWORKING, Ronald. Levando os Direitos a Sério. 2017. São Paulo: 
Martin Fontes, pgs. 208/209). (g.n.) 

Esta precisa lição revela o que Gilmar Mendes e Paulo Gustavo 

Gonet Branco observam ao dizerem que os atos dos poderes constituídos devem 

conformidade aos direitos fundamentais e se expõem à invalidade se os 

desprezarem (2020). 

É verdade que não existe direito absoluto e, portanto, os direitos 

fundamentais podem ser limitados.  

Todavia, essa limitação há de estar inserida no conceito de 

moderação, assim definido: 

Os direitos fundamentais enquanto direitos de hierarquia constitucional 
somente podem ser limitados por expressa disposição constitucional 
(restrição imediata) ou mediante lei ordinária promulgada com 
fundamento imediato na própria Constituição (restrição mediata). 
(MENDES, Gilmar. O.c.) 

E prossegue, em outro momento, o jurista: 

Uma tentativa de sistematização da jurisprudência mostra que ela se 
orienta pelo estabelecimento de uma “ponderação de bens tendo em 
vista o caso concreto” (Guterabwägung im konkreten Fall), isto é, de uma 
ponderação que leve em conta todas as circunstâncias do caso em 
apreço (Abwägung aller Umstände des Einzelfalles), estabelecendo-se 
uma prevalência condicionada. Para Alexy, a ponderação realiza-se em 
três planos. No primeiro, há de se definir a intensidade da intervenção. 
No segundo, trata-se de saber a importância dos fundamentos 
justificadores da intervenção. No terceiro plano, então se realiza a 
ponderação em sentido específico e estrito. Alexy enfatiza que o 
postulado da proporcionalidade em sentido estrito pode ser formulado 
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como uma “lei de ponderação” segundo a qual, “quanto mais intensa se 
revelar a intervenção em um dado direito fundamental, mais 
significativos ou relevantes hão de ser os fundamentos justificadores 
dessa intervenção”. (Mendes, Gilmar Ferreira. Curso de Direito 
Constitucional - 15ª Ed. 2020 . Editora Saraiva. Edição do Kindle). 

Temos, portanto, que é a análise do caso concreto, com todas as 

suas circunstâncias, que determinará a intensidade da intervenção do Estado 

sobre os direitos fundamentais contidos na Constituição Federal, mediante um 

juízo de ponderação. 

Nessa análise, há de se focar a intensidade da intervenção, a 

importância dos elementos justificadores da intervenção e suas consequências 

para o afastamento da proteção na hipótese questionada. Sob esse prisma, não 

há proporcionalidade na regra estabelecida. 

Primeiramente, como já demonstrado, a intensidade dos efeitos 

da medida provisória é insustentável, na medida em que permite uma 

concentração de informações no Estado, referente ao indivíduo e, 

principalmente, à coletividade que integra a totalidade dos cidadãos, nacionais 

e estrangeiros, que residem no país. 

Em segundo lugar, a justificação da medida não é razoável ante 

a derrogação dos direitos fundamentais sub-rogados com a medida provisória. 

É a própria lei que revela o escopo de atuação, que se dará, exclusivamente, 

para fins de produção de estatística oficial, com o objetivo de realizar 

entrevistas em caráter não presencial. 

Nenhum elemento de urgência, a justificar a produção 

estatística do IBGE no período de calamidade pública, consta do texto. 

Restringe-se à finalidade genérica, não evidenciando a necessidade e a 

proporcionalidade em afrontar o direito individual à intimidade e privacidade. 

No tocante às consequências, como já asseverado neste texto, 

são absolutamente injustificáveis, notadamente diante do perigo ínsito à 

consolidação dessas informações. 
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Para reforçar a tese aqui debatida, oportuno novamente 

transcrevermos o seguinte precedente dessa Colenda Corte: 

SIGILO DE DADOS – AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII 
do artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à 
correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados e às 
comunicações, ficando a exceção – a quebra do sigilo – submetida ao 
crivo de órgão equidistante – o Judiciário – e, mesmo assim, para efeito 
de investigação criminal ou instrução processual penal. SIGILO DE 
DADOS BANCÁRIOS – RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta da 
República norma legal atribuindo à Receita Federal – parte na relação 
jurídico-tributária – o afastamento do sigilo de dados relativos ao 
contribuinte. (RE 389808, Relator:  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal 
Pleno, julgado em 15/12/2010, DJe-086 DIVULG 09-05-2011 PUBLIC 
10-05-2011) 

Por fim, é preciso lembrar que a obtenção de dados estatísticos 

por telefone, através de metodologias próprias, há muito é executada por 

empresas de pesquisa sem a necessidade de obter os dados consolidados de 

nome, endereço e telefone, como pretende o Executivo Federal. Basta o número 

de telefone, sem qualquer vínculo a pessoa ou endereço, para se obter, com a 

coleta de dados, o universo que se necessita pesquisar. Assim, sequer utilidade 

há no conjunto de dados exigidos. 

 

5. DA NULIDADE 

A consequência óbvia dessa inconstitucionalidade é a nulidade 

do ato, como já robustamente apontado pela doutrina pátria: 

A vinculação da Administração às normas de direitos fundamentais 
torna nulos os atos praticados com ofensa ao sistema desses direitos. 
De outra parte, a Administração deve interpretar e aplicar as leis 
segundo os direitos fundamentais. A atividade discricionária da 
Administração não pode deixar de respeitar os limites que lhe acenam 
os direitos fundamentais. Em especial, os direitos fundamentais devem 
ser considerados na interpretação e aplicação, pelo administrador 
público, de cláusulas gerais e de conceitos jurídicos indeterminados. 
(Mendes, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional - Série IDP 
- 15ª Ed. 2020 . Editora Saraiva. Edição do Kindle.) 

O reconhecimento dessa nulidade e consequente determinação 

de suspensão imediata dos efeitos da medida provisória, data vênia, se impõem. 
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6. DA MEDIDA CAUTELAR 

A Lei 9.868/99 estabelece a possibilidade de concessão de medida 

cautelar objetivando a suspensão dos efeitos de lei inconstitucional, sempre 

que observada a necessidade urgente. Todavia, a suspensão é reservada ao 

princípio da reserva de Plenário. 

No presente caso, com a devida vênia, há de ser superada a 

necessidade de análise do pedido cautelar pelo Plenário, sob pena de se tornar 

impossível a preservação dos direitos fundamentais aqui invocados. 

Como se pode perceber a partir dos fatos narrados, está-se na 

iminência de concretização da transferência dos dados violadores dos direitos 

fundamentais, pois a disponibilização das informações, conforme art. 2º, § 3º 

da Medida Provisória nº 954 se dará no exíguo prazo de 7 (sete) dias, após a 

publicação de regulamento. É certo que a possibilidade de excepcionar o 

princípio da reserva de Plenário, em situações urgentíssimas, é tema admitido: 

Portanto, a única exceção à reserva de plenário prevista pela lei encontra-
se no excepcional poder conferido ao Presidente do Supremo Tribunal 
Federal para decidir cautelarmente nos períodos de recesso e de férias. De 
toda forma, mesmo nessa hipótese excepcional, deverá a medida cautelar 
ser levada a referendo do Tribunal Pleno tão logo termine o período de 
recesso ou de férias (art. 21, IV e V, do RISTF). Caberá ao Relator do 
processo (designado com a regular distribuição da ação, após o término do 
período de férias) levar a referendo do Plenário a medida cautelar decidida 
pela Presidência. Em hipóteses excepcionais, poderá o próprio Presidente 
levar sua decisão ao referendo do Pleno, tal como já ocorreu no julgamento 
da ADI 3.929-MCQO, Rel. Min. Ellen Gracie (julgada em 29-8-2007, DJ de 
11-10-2007629). É claro que a lei não pode prever todas as possíveis 
hipóteses que possam configurar a urgência da pretensão cautelar. Podem 
naturalmente ocorrer casos em que a espera pelo julgamento da Sessão 
Plenária seguinte ao pedido de medida cautelar leve à completa perda de 
sua utilidade. Assim, parece legítimo admitir a concessão da liminar por 
decisão monocrática do Relator, no exercício do poder geral de cautela. 
Aqui, poder-se-ia considerar, igualmente, a possibilidade de aplicação 
analógica do § 1º do art. 5º da Lei n. 9.882/99, referente à arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, que permite a decisão cautelar 
monocrática “em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave”. 
Nessa hipótese, é imprescindível a submissão imediata, na Sessão 
Plenária seguinte, da decisão cautelar ao referendo do Tribunal (art. 21, V, 
do RISTF). (Mendes, Gilmar Ferreira. O.c). 
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No presente caso, duas premissas permitem a análise imediata da 

medida cautelar e sua concessão por decisão monocrática. 

A primeira diz respeito às consequências da epidemia do 

Coronavírus, com os consequentes obstáculos à regular tramitação da ação em 

razão das limitações para os julgamentos em Plenário por força da quarentena. 

Os julgamentos presenciais virtuais, ainda como modelos de experimentação, 

não permitem o exercício das atividades colegiadas dessa Colenda Corte 

Suprema em toda sua extensão. 

Logo, na esteira da possibilidade de concessão de liminar 

monocrática quando do recesso, é certo que a situação anômola que 

vivenciamos abre a possibilidade de exame do pedido de urgência pelo douto 

Ministro Relator. 

Outrossim, no caso presente, a situação excepcional que se 

delineou revela a necessidade de imediata concessão da liminar, sob pena de 

efetivação do ato permitido pela legislação, com a transferência dos dados, sem 

que possa se retornar ao status quo ante, principalmente quando considerados 

os possíveis efeitos ilegais da consolidação de um banco de dados com o nome, 

telefone e endereço de todos os cidadãos brasileiros, bem como a possibilidade 

de uso indevido desses dados. 

Assim, na esteira do ensinamento doutrinário supracitado, 

aguarda-se o exame da medida cautelar pelo Senhor Ministro Relator. 

Todavia, não sendo esse o entender, requer-se o encaminhamento 

de análise da medida cautelar ao Plenário, com urgência. 

 

7. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto é a presente, para, respeitosamente, requerer 

seja reconhecida a inconstitucionalidade do ato coator objeto desta ação 

constitucional para: 
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1.- LIMINARMENTE, inaldita altera pars, seja reconhecida a 

inconstitucionalidade do art. 2º, caput, da Medida Provisória nº 954, de 2020 

e, por consequência, seja vedado o compartilhamento dos dados consistentes 

no nome, telefone e endereço de todos os cidadãos brasileiros pelas empresas 

de telecomunicações prestadoras de serviços telefônicos fixo comutado ou do 

serviço móvel pessoal pela autoridade coatora.  

Para cumprimento da liminar, requer-se a notificação da Anatel 

para que informe o teor da liminar para todas as empresas de telefonia do país. 

 

2.– Apreciada a liminar acima pleiteada, requer-se seja solicitadas 

as informações devidas, bem como seja ouvido o ilustre Procurador-Geral da 

República. 

 

3.- Ao final, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, caput, 

da Medida Provisória nº 954, de 2020 e, por consequência, seja declarado 

proibido ou nulo o ato de compartilhamento de dados consolidados de telefone, 

nome e endereço de todos os cidadãos brasileiros para a Fundação IBGE pelas 

empresas de telecomunicações prestadoras de serviços telefônicos fixo 

comutado ou do serviço móvel pessoal pela autoridade coatora. 

Termos em que,  

Pede deferimento. 

Brasília, 19 de abril de 2020. 

 

 

FLÁVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA 
OAB/SP nº 131.364  

GUSTAVO KANFFER 
OAB/DF nº 20.839 

 

 
 

TONY CHALITA 
OAB/SP 344.868 
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