
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
6.494 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

REQTE.(S) :PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) :PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) :CONGRESSO NACIONAL 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

DESPACHO: 
1. O  Presidente  da  República  interpõe  ação  direta  de 

inconstitucionalidade,  requerendo que o  Tribunal  confira  interpretação 
conforme à Constituição aos artigos 282, I e II, e 319, II e III, do Código de 
Processo Penal, bem como aos artigos 15, 19 e 22 da Lei nº 12.965/2014. 
Estes dispositivos apresentam o seguinte teor:

Decreto-lei  nº  3.689,  de  3  de  outubro  de  1941 
(Código de Processo Penal)

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título 
deverão ser aplicadas observando-se a: 

I  -  necessidade para aplicação da lei  penal,  para a 
investigação  ou  a  instrução  criminal  e,  nos  casos 
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações 
penais; 

II  -  adequação  da  medida  à  gravidade  do  crime, 
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado 
ou acusado. 

(...) 
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: 
(...) 
II - proibição de acesso ou frequência a determinados 

lugares quando,  por circunstâncias  relacionadas  ao fato, 
deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses 
locais para evitar o risco de novas infrações; 

III  -  proibição  de  manter  contato  com  pessoa 
determinada quando,  por circunstâncias relacionadas ao 
fato,  deva  o  indiciado  ou  acusado  dela  permanecer 
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distante.

Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014.
Art.  15.  O  provedor  de  aplicações  de  internet 

constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa 
atividade de forma organizada, profissionalmente e com 
fins econômicos deverá manter os respectivos registros de 
acesso  a aplicações  de internet,  sob sigilo,  em ambiente 
controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, 
nos termos do regulamento. 

§ 1º Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, 
os  provedores  de  aplicações  de  internet  que  não  estão 
sujeitos  ao  disposto  no  caput  a  guardarem registros  de 
acesso  a  aplicações  de  internet,  desde  que  se  trate  de 
registros  relativos  a  fatos  específicos  em  período 
determinado. 

§  2º  A autoridade  policial  ou  administrativa  ou  o 
Ministério  Público  poderão  requerer  cautelarmente  a 
qualquer  provedor  de  aplicações  de  internet  que  os 
registros  de  acesso  a  aplicações  de  internet  sejam 
guardados,  inclusive  por  prazo  superior  ao  previsto  no 
caput, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 13. 

§  3º  Em  qualquer  hipótese,  a  disponibilização  ao 
requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser 
precedida de autorização judicial,  conforme disposto na 
Seção IV deste Capítulo. 

(...) 
Art.  19. Com o intuito de assegurar a liberdade de 

expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações 
de  internet  somente  poderá  ser  responsabilizado 
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por 
terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as 
providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu 
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível 
o  conteúdo  apontado  como  infringente,  ressalvadas  as 
disposições legais em contrário. 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E465-1F84-11C9-4C65 e senha C76B-99B8-E3F7-520B



ADI 6494 MC / DF 

§ 1º  A ordem judicial  de que trata  o caput  deverá 
conter,  sob  pena  de  nulidade,  identificação  clara  e 
específica  do  conteúdo apontado  como infringente,  que 
permita a localização inequívoca do material. 

§  2º  A  aplicação  do  disposto  neste  artigo  para 
infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende 
de  previsão  legal  específica,  que  deverá  respeitar  a 
liberdade  de  expressão  e  demais  garantias  previstas  no 
art. 5º da Constituição Federal. 

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por 
danos  decorrentes  de  conteúdos  disponibilizados  na 
internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de 
personalidade,  bem  como  sobre  a  indisponibilização 
desses  conteúdos  por  provedores  de  aplicações  de 
internet,  poderão  ser  apresentadas  perante  os  juizados 
especiais. 

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 
3º , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da 
tutela  pretendida  no  pedido  inicial,  existindo  prova 
inequívoca  do  fato  e  considerado  o  interesse  da 
coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, 
desde que presentes os requisitos de verossimilhança da 
alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação.

(...)
Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito 

de formar conjunto probatório em processo judicial cível 
ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao 
juiz  que  ordene  ao  responsável  pela  guarda  o 
fornecimento de registros de conexão ou de registros de 
acesso a aplicações de internet. 

Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos 
legais,  o  requerimento  deverá  conter,  sob  pena  de 
inadmissibilidade: 

I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; 
II - justificativa motivada da utilidade dos registros 
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solicitados  para  fins  de  investigação  ou  instrução 
probatória; e 

III - período ao qual se referem os registros.
O  Presidente  da  República  alega  que  o  ordenamento  jurídico 

brasileiro proíbe medidas cautelares inominadas no processo penal. Não 
existiria, assim, respaldo normativo para ordens de bloqueio, interdição 
ou suspensão de perfis em redes sociais. 

Aduz, entretanto, que a prática processual penal brasileira registra 
tendência  de  crescente  informalidade  na  decretação,  por  parte  de 
magistrados,  destas  medidas  restritivas.  Isto  seria  especialmente 
verdadeiro  no  contexto  de  investigações  de  delitos  contra  a  honra, 
praticados no âmbito das redes sociais, onde seria notória a proliferação 
de ordens judiciais que desbordam os limites instituídos pela legislação 
de referência. 

O  Requerente  argumenta  existir,  nas  medidas  de  bloqueio, 
interdição  ou  suspensão  de  perfis  em  redes  sociais,  violação  à 
Constituição  Federal,  nomeadamente  à  liberdade  de  manifestação  do 
pensamento (art. 5º, IV e IX, da CRFB/1988), ao livre exercício profissional 
(art.  5º,  XIII,  da  CRFB/1988)  e  à  cláusula  de  imunidade  material 
parlamentar (art. 53,  caput, da CRFB/1988). Haveria ainda, segundo esta 
linha argumentativa, violação dos princípios da legalidade e do devido 
processo legal (artigos 5º,  LIV). 

O Presidente da República sustenta que, dos fatos narrados, extrai-se 
a razoabilidade da tese jurídica apresentada e a relevância do pedido em 
face dos riscos da demora da decisão. Requer, liminarmente, a suspensão 
monocrática  das  decisões  judiciais  que  tenham  deferido  medidas 
cautelares  penais  de  bloqueio/interdição/suspensão  de  perfis  de  redes 
sociais; e que seja fixada interpretação conforme à Constituição Federal 
aos artigos 282, incisos I e II; 319, incisos II e III, do Código de Processo 
Penal e aos artigos 15, 19 e 22 da Lei nº 12.965/2014, para estabelecer que 
essas  normas  não  autorizam  a  imposição  de  medidas  cautelares  de 
bloqueio/interdição/suspensão de perfis de redes sociais.

No mérito, requer a confirmação do pedido cautelar. 
Ingressaram  no  feito,  com  pedidos  de  amicus  curiae,  o  Partido 
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Trabalhista Brasileiro, a Associação dos Advogados e Estagiários do Rio 
de Janeiro, e o Instituto de Inovação Social. 

É, em síntese, o relatório. 
Decido. 
2.  O  amicus  curiae revela-se  como  importante  instrumento  de 

abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação 
da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição 
objetiva.

Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais 
ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como 
amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes 
pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, 
vistos  ou  ouvidos  pelo  Tribunal  diretamente  da  controvérsia  entre  as 
partes  em  sentido  formal,  possibilitando,  assim,  decisões  melhores  e 
também  mais  legítimas  do  ponto  de  vista  do  Estado  Democrático  de 
Direito.

O  vigente  Código  de  Processo  Civil  inovou  ao  incorporar  ao 
ordenamento  jurídico  nacional  regramento  geral  para  o  instituto  no 
âmbito da jurisdição civil.

É  extremamente  salutar  que  a  Corte  reflita  com  vagar  sobre  as 
vascularidades existentes  entre  o regramento das  ações  de controle de 
constitucionalidade  perante  o  STF  e  o  Processo  Civil  em  geral, 
especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.

De  qualquer  sorte,  consoante  disposto  no  art.  7º,  §2º,  da  Lei 
9.868/1999, em leitura integrativa com o art.  138,  caput ,  do CPC, duas 
balizas se fazem necessárias para a admissão de amici curiae .

De  um  lado,  tem-se  a  necessidade  de  relevância  da  matéria,  a 
especificidade do tema objeto  da demanda ou a repercussão social  da 
controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.

A discussão  acerca do bloqueio,  da interdição e  da  suspensão de 
perfis  em  redes  sociais,  determinados  cautelarmente  em  processos  de 
natureza  penal,  relaciona-se  de  forma aguda  com o  a  atual  realidade 
brasileira e abre vias de diálogo importantes. 
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Neste  sentido,  constato  que  o  Partido  Trabalhista  Brasileiro,  a 
Associação dos Advogados e Estagiários do Rio de Janeiro, e o Instituto 
de Inovação Social têm atuação temática que se reporta diretamente com 
o  objeto  da  discussão  da  presente  ação,  denotando  assim  a 
representatividade  dos  requerentes.  Mostra-se,  portanto,   legítima  a 
intervenção  das  entidades  na  condição  de  amici  curiae em  virtude  da 
possibilidade de contribuirem de forma relevante, direta e imediata no 
tema em pauta.

Diante  do  exposto,  com  base  no  disposto  no  art.  7º,  §2º,  da  Lei 
9.868/199  e  no  art.  138,  caput,  do  CPC,  admito  o  Partido  Trabalhista 
Brasileiro, a Associação dos Advogados e Estagiários do Rio de Janeiro, e 
o  Instituto  de  Inovação  Social  como  amici  curiae,  facultando-lhes  a 
apresentação  de  informações,  memoriais  escritos  nos  autos  e  de 
sustentação  oral  por  ocasião  do  julgamento  definitivo  do  mérito  da 
presente ADI.

3. A causa como posta, e o que o Requerente traz como razões que a 
justificam  recomendam  a  apreciação  célere  do  pedido  formulado. 
Superada  a  cognição  da  pretensão,  a  análise  da  eventual 
incompatibilidade  dos  diplomas  atacados  em  face  do  ordenamento 
constitucional poderá trazer consequências importantes para o exercício 
da liberdade de expressão e para a garantia dos direitos dos acusados no 
processo  penal  brasileiro,  como  assegura  a  todos  a  Constituição  da 
República.

Está, portanto, configurada a urgência a que alude o art. 10, § 3o, da 
Lei  9.868/99,  a  merecer  oportunamente  julgamento  do  Plenário  desta 
Corte.

Solicitem-se informações do Congresso Nacional no prazo de cinco 
dias.

Colham-se  as  manifestações  da  Advocacia-Geral  da  União  e  da 
Procuradoria-Geral da República, no prazo comum de três dias, devendo 
especificamente manifestarem-se acerca do cabimento da presente ação 
direta, tendo em conta o disposto no art. 26 da Lei 9.868/1999 ("A decisão 
que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do 
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ato  normativo  em  ação  direta  ou  em  ação  declaratória  é  irrecorrível, 
ressalvada  a  interposição  de  embargos  declaratórios,  não  podendo, 
igualmente,  ser  objeto  de  ação  rescisória"),  e  a  decisão  proferida  pelo 
Supremo Tribunal Federal na ADI 5.526, em 11.10.2017.

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 03 de agosto de 2020.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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