
Comissão de Proteção dos Dados Pessoais

Ofício n. 27/2018 - CPDP/MPDFT                                                          Brasília-DF, 10 de julho de 2018.

Ao Senhor
Marcos Galperin
CEO do Mercado Livre

Assunto: Identificação de Vendedor e Suspensão de Conta

Senhor CEO,

O  Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios,  por  meio  da
Comissão de Proteção dos Dados Pessoais, requisita, com fundamento no artigo 8o, inciso
IV, da Lei Complementar n. 75/93, informações cadastrais sobre a conta MYSCRIPTS, bem
como sua suspensão definitiva.

Como  é  de  conhecimento  público  o  site  nominado  “Tudo  sobre  todos1”
comercializa uma enorme quantidade de dados pessoais dos brasileiros. Dentre os dados
pessoais  disponibilizados podemos citar:  nome,  sexo,  data  de  nascimento,  cadastro  de
pessoas  físicas  (CPF),  endereço  completo,  parentes,  empresas  e  sociedades,  endereços
alternativos e vizinhos.

É manifesta a ilegalidade do serviço sob o prisma da legislação brasileira,
conforme bem demonstrou o professor Renato Leite Monteiro no artigo “10 motivos porque
o tudo sobre todos é ilícito”2.

As consultas ao citado site são feitas através da compra de créditos no
Mercado Livre. A conta responsável pela venda destes créditos ilegais é a MYSCRIPTS.

1 Tudo Sobre Todos. Disponível em: <http://tudosobretodos.se/>. Acesso em: 09 jul. 2018.
2 MONTEIRO,  Renato  Leite.  10  motivos  porque  o  tudo  sobre  todos  é  ilícito.  Disponível  em:
<http://renatoleitemonteiro.com.br/analises-juridicas/protecao-de-dados-10-motivos-porque-o-tudo-sobre-
todos-e-ilicito/>. Acesso em: 09 jul. 2018.
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Pelo  exposto,  o  Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios
requisita, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as informações cadastrais da conta MYSCRIPTS 3,
bem como sua suspensão definitiva, por se tratar de atividade ilegal que viola os “Termos e
Condições Gerais de Uso do Site Mercado Livre”4.

Atenciosamente,

Frederico Meinberg Ceroy
Promotor de Justiça

Coordenador da Comissão de
Proteção dos Dados Pessoais

3   Mercado Livre. Vendedor MYSCRIPTS. Disponível em: <https://perfil.mercadolivre.com.br/MYSCRIPTS>.
Acesso em: 09 jul. 2018.
4 Mercado  Livre.  Termos  e  condições  gerais  de  uso  do  site.  Disponível  em:
<https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/Termos-e-condicoes-gerais-de-uso_1409>. Acesso em: 09 jul. 2018:
“- O Mercado Livre, em razão de violação à legislação em vigor ou aos Termos e condições gerais de uso do Mercado
Livre, conforme a situação, poderá, sem prejuízo de outras medidas, recusar qualquer solicitação de cadastro, advertir,
suspender, temporária ou definitivamente, a conta de um Usuário, seus anúncios ou aplicar uma sanção que impacte
negativamente sua reputação;
- Não é permitido anunciar produtos expressamente proibidos pela legislação vigente ou pelos Termos e condições gerais
de uso do site, que não possuam a devida autorização específica de órgãos reguladores competentes, ou que violem
direitos de terceiros;”
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