
 

 

 

 

 

 

À COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, entidade civil sem fins lucrativos, legalmente 

constituída desde 1987, inscrita no CNPJ sob o nº 58.120.387/0001-08, com sede na Rua 

Desembargador Guimarães, 21, São Paulo/SP, CEP 05002-005, endereço eletrônico coex@idec.org.br, 

vem, perante a Comissão de Proteção de Dados Pessoais do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios, nos termos do art. 129 da Constituição Federal e da Portaria Normativa da Procuradoria-

Geral de Justiça nº 539/2018, apresentar 

 

REPRESENTAÇÃO PARA ABERTURA DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 

 

em razão dos fatos ilícitos e irregularidades denunciadas pelo Jornal Folha de São Paulo na edição de 

18 de outubro de 2018, nos termos em que passa a expor. 

 

 

1. DOS ELEMENTOS FÁTICOS 

Em matéria de capa do Jornal Folha de São Paulo, ano 98, nº 32.705, intitulada “Empresas 

bancam disparo de mensagens anti-PT nas redes”, constata-se que “empresas estão comprando pacotes 

de disparos em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp e preparam uma grande operação para 



 

 

 

 

 

a próxima semana”. Segundo apurado pela jornalista Patrícia Campos Mello, “alguns contratos chegam 

a custar R$ 12 milhões e, entre os compradores, está a rede de lojas Havan”. 

Em matéria subsequente, da página A4, Patrícia Campos Mello relata uma estrutura 

empresarial de compra de serviços de “disparo em massa” usando a “base de usuários do próprio 

candidato ou bases vendidas por agências de estratégia digital”. Das muitas denúncias realizadas na 

matéria, destacam-se as seguintes: 

 

● Empresas como Quickmobile, Yacows, Croc Services e SMS Market oferecem serviços 

de disparo em massa com preços que variam de R$ 0,08 a R$ 0,12 por disparo de 

mensagem para a base própria do candidato e de R$ 0,30 a R$ 0,40 quando a base é 

fornecida pela agência; 

● As bases de usuários muitas vezes são fornecidas ilegalmente por empresas de 

cobrança ou por funcionários de empresas telefônicas; 

● Funcionários dessas empresas dispõem de dezenas de números, que usam para 

administrar grupos de Whatsapp ou participar deles; com códigos de área de outros 

países, esses administradores escapam dos filtros de spam e das limitações impostas 

pelo WhatsApp; 

 

 Para além da importantíssima discussão sobre violação da legislação eleitoral - que precisa ser 

devidamente analisada pela Justiça Eleitoral -, a matéria evidencia um cenário de graves violações de 

direitos dos consumidores, especialmente com relação ao comércio e fornecimento ilegal de dados 

pessoais (números de telefones) por empresas de cobranças e por funcionários de empresas de 

telecomunicações. Em razão do ocorrido, em especial a gravidade das violações dos direitos dos 

consumidores e dos direitos dos titulares desses dados, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

vem, perante o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, formalizar a presente 

representação. 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA REPRESENTAÇÃO 

 Representação é o ato de levar ao conhecimento do Ministério Público fato ilícito ou 

irregularidade que possibilita a adoção de providências. De acordo com informações do Ministério 

Público Federal,1 as representações precisam atender aos seguintes critérios: 

● A manifestação pode ser realizada por cidadãos em geral, por organismos da 

sociedade e por entidades públicas e privadas. 

● A manifestação deve conter elementos mínimos indispensáveis à sua análise, tais como: 

informações detalhadas sobre os fatos supostamente ilícitos e indicação da autoria, 

quando conhecida. 

● O manifestante deve prestar as informações que lhe forem solicitadas. 

● Em caso de registro via formulário eletrônico, será necessário informar o número do 

CPF [ou CNPJ], ou, caso não o tenha, de outro documento. 

● Sendo caso de manifestação eletrônica, é de suma importância o fornecimento de e-

mail para possibilitar o recebimento da resposta solicitada. 

 

 As funções do Ministério Público, do qual o Ministério Público do Distrito Federal e Território 

faz parte, estão definidas na Constituição Federal de 1988. Nos termos do art. 129, são funções 

institucionais do Ministério Público: 

 

“I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia; 

III - 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; 

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 

                                                 
1
 Ver http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/carta-de-servicos-ao-cidadao/sala-de-atendimento-ao-cidadao-do-

mpf/recebimento-de-representacoes-denuncias-ou-noticias-de-irregularidades-e-devido-encaminhamento-a-unidade-

competente  

http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/carta-de-servicos-ao-cidadao/sala-de-atendimento-ao-cidadao-do-mpf/recebimento-de-representacoes-denuncias-ou-noticias-de-irregularidades-e-devido-encaminhamento-a-unidade-competente
http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/carta-de-servicos-ao-cidadao/sala-de-atendimento-ao-cidadao-do-mpf/recebimento-de-representacoes-denuncias-ou-noticias-de-irregularidades-e-devido-encaminhamento-a-unidade-competente
http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/carta-de-servicos-ao-cidadao/sala-de-atendimento-ao-cidadao-do-mpf/recebimento-de-representacoes-denuncias-ou-noticias-de-irregularidades-e-devido-encaminhamento-a-unidade-competente


 

 

 

 

 

intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 

V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma 

da lei complementar respectiva; 

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 

complementar mencionada no artigo anterior; 

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 

policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; 

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis 

com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria 

jurídica de entidades públicas. 

 

A escolha específica do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para recebimento 

da presente representação justifica-se em razão da Portaria Normativa PGF nº 539, de 12 de abril de 

2018,2 que instituiu a Comissão de Proteção de Dados Pessoais, considerando que a inexistência de 

uma Autoridade de Proteção dos Dados Pessoais nacional deixa vulnerável os dados pessoais dos 

brasileiros e que, segundo dicção do Código de Defesa do Consumidor, a defesa dos interesses e 

direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo a título coletivo. A Comissão foi 

criada tendo em mente que “grande parte dos crimes cibernéticos são praticados tendo por base dados 

pessoais dos cidadãos, que são disponibilizados e comercializados de forma ilegal”. 

Mais especificamente, o art. 2º da Portaria Normativa é função da Comissão Nacional, 

“promover e incentivar a proteção de dados pessoais” e “promover a defesa dos interesses e direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos”. 

 

3. DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS DOS CONSUMIDORES NOS DISPAROS POR 

EMPRESAS DE ESTRATÉGIA DIGITAL 

A matéria publicada pela Folha de São Paulo revela um sofisticado esquema de disseminação 

de notícias, vídeos e imagens por meio do WhatsApp com finalidade eleitoral. Empresas de “estratégia 

digital” foram contratadas para prestar serviços de disparos de mensagens pelo WhatsApp ou por SMS. 

Para efetivamente prestarem esse serviço, contam com bases de dados de milhares de números de 

                                                 
2
 http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/comissao_protecao_dados_pessoais/Portaria_PGJ_n2018_0539.pdf  

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/comissao_protecao_dados_pessoais/Portaria_PGJ_n2018_0539.pdf


 

 

 

 

 

telefones celulares, as quais são fornecidas pelos “clientes” (empresas apoiando um dos candidatos) 

ou pela própria empresa. 

A empresa CrocServices, com sede em Uberlândia e citada na matéria da Folha de São Paulo,3 

por exemplo, anuncia em sua página na Internet a capacidade de mensagens para até 1 milhão de 

pessoas e com altas taxas de abertura: 

 

 

 

 A empresa também oferece a possibilidade de formação de bases de dados e, segundo apurou 

a Folha de São Paulo, ofereceu para campanhas “disparos em massa usando bases de dados de 

terceiros, o que é ilegal”. Apesar de o Idec não ter tido acesso às trocas de e-mails relatadas pela 

jornalista Patrícia Mello Campos, o Instituto constatou que há oferta de formação de bases de dados. 

A empresa possui política de privacidade onde afirma que os dados pessoais não poderão ser utilizados 

para operar o envio de conteúdos de “divulgação de ideologia de cunho político”4. 

 

                                                 
3
 CROC SERVICES SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. CNPJ n. 11.623.632/0001-28, com endereço na  

R. Fadua Barcha Gustin, 474 - Tubalina, Uberlândia, MG. Telefone: (34) 3236-5433. Email: 

atendimento@crocservices.com.br.  
4
 http://www.crocservices.com.br/page/politica+de+privacidade  

mailto:atendimento@crocservices.com.br
http://www.crocservices.com.br/page/politica+de+privacidade


 

 

 

 

 

 

 

Apesar de não ser possível, no momento, identificar conduta ilegal comprovada por parte da 

CrocService, é papel da Comissão de Proteção de Dados Pessoais do Ministério Público averiguar se 

esses serviços de disparos de mensagem por SMS ou por voz possuem uma base de dados que foi 

obtida de forma lícita.5 

O Código de Defesa do Consumidor prevê, no art. 43, que a abertura de qualquer cadastro, 

ficha ou registro de dados pessoais deve ser feita mediante comunicação prévia e por escrito ao 

consumidor. Ainda, o mesmo artigo prevê que consumidores devem ter clareza sobre as fontes de 

informação que originaram o banco de dados. O uso de bases de dados de terceiros, nesse contexto, 

evidencia portanto uma grave violação à legislação consumerista não só pela ausência de 

comunicação prévia, mas também porque o uso desses dados para o fim de propaganda eleitoral 

configura desvio de finalidade de sua coleta - uma vez que só foram fornecidos pelos consumidores 

com o intuito de realizar uma compra. 

Deste modo, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor requer a apuração, pelo Ministério 

Público, do uso ilegal de dados pessoais por empresas especializadas em “disparo em massa”, por 

violação ao art. 43 do Código de Defesa do Consumidor e os princípios jurídicos de proteção de dados 

pessoais reforçados na legislação brasileira (Lei 13.709/2018). 

                                                 
5
 A empresa CrocServices também prestou serviços ao 36º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, que 

também fica sediada em Uberlândia: http://compras.dados.gov.br/fornecedores/doc/fornecedor_pj/11623632000128  

http://compras.dados.gov.br/fornecedores/doc/fornecedor_pj/11623632000128


 

 

 

 

 

 

 

 

4. DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES POR ENVIO DE MENSAGENS 

POLÍTICAS POR FORNECEDORES EM RELAÇÕES DE CONSUMO 

 Além da suspeita de que empresas de “estratégia digital” estejam utilizando bases de dados que 

foram obtidas ilegalmente, a Folha de São Paulo denuncia outra prática ilegal: o desvio de finalidade 

de dados pessoais coletados para fins comerciais por empresas como Havan Lojas de Departamentos 

Ltda (“a Folha apurou que cada contrato chega a R$ 12 milhões e, entre as empresas compradoras, está 

a Havan. Os contratos são para disparos de centenas de milhões de mensagens”). 

 Apesar de não haver demonstração probatória de que a Havan Lojas de Departamentos Ltda 

utilizou dados pessoais para finalidades de direcionamento de mensagens políticas - por exemplo, 

utilizando os número de telefones celulares de seus clientes na contratação de serviços de “disparo de 

mensagens” -, é preciso que a Comissão de Proteção de Dados Pessoais apure a denúncia da Folha de 

São Paulo para investigação aprofundada dessa hipótese. 

 Se houver indícios e elementos probatórios de tais práticas, trata-se de um grave desvio de 

finalidade do tratamento de dados pessoais. Um consumidor que preenche um cadastro em uma 

Loja de Departamentos para manutenção de sua relação comercial com o fornecedor não pode ter seus 

dados utilizados para envio de mensagens de cunho político, especialmente durante os dias que 

antecedem as eleições.  Esse exemplo configuraria violação notória ao princípio da finalidade 

garantido no art. 6º, I, da Lei 13.709/2018: 

 

Art. 6º  As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar 

a boa-fé e os seguintes princípios: 

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, 

específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de 

tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; 

  

Esse desvio de finalidade configura, também, rompimento com a boa-fé nas relações de 

consumo, em violação ao art. 4º, III, do CDC. Trata-se de violação de um “princípio máximo orientador 



 

 

 

 

 

do Código de Defesa do Consumidor”, retomando a expressão da jurista Cláudia Lima Marques, pois 

é através deste princípio nuclear que se localizam os pólos atuantes da relação de consumo e a 

legislação consumerista como um todo. Sugere-se que o Ministério Público averigue perante as 

empresas QuickMobile, Yacows, Croc Services e SMS Market quais as empresas que contrataram 

serviços de disparo automático com finalidades políticas com bases de dados próprias. É muito 

provável que se identifique graves violações dos direitos dos consumidores pelo fato de fornecedores 

contratarem serviços de disparo de mensagens políticas, o que já configuraria violação do princípio da 

finalidade no processamento de dados pessoais e violação do princípio da boa-fé nas relações de 

consumo. 

   

5. DO REPASSE ILEGAL DE DADOS POR FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

 Por fim, a matéria da Folha de São Paulo aponta para um fato extremamente grave e dotado de 

ilicitude: o fornecimento ilegal de bases de dados por funcionários de empresas de 

telecomunicações. 

 A exploração de serviços de telecomunicações é altamente regulado por ser um serviço público 

e protegido constitucionalmente no país. Há mais de 20 anos, a Lei Geral de Telecomunicações 

estabeleceu direitos dos usuários de telecomunicações, com especial ênfase à proteção de dados 

pessoais dos usuários de telefonia fixa e telefonia móvel. Diz a lei: 

 

Art. 3° O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: IX - ao 

respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na 

utilização de seus dados pessoais pela prestadora do serviço; 

 

 Não há dúvidas sobre a ilegalidade do fornecimento de bases de dados por funcionários de 

empresas de telecomunicações. Cumpre ao Ministério Público a nobre tarefa de averiguação das 

seguintes informações, por meio de oitiva de representantes das empresas Quickmobile, Yacows, Croc 

Services e SMS Market: 



 

 

 

 

 

● De que modo as bases de dados são adquiridas por funcionários de empresas de 

telecomunicações? 

● Em quais empresas trabalham esses funcionários? 

● Qual a quantidade de registros (números de telefones) presentes nessas bases de dados que são 

ilegalmente comercializadas? 

 

 O Idec não possui condições de apontar a autoria desses ilícitos, mas urge ao Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios a apuração da violação da Lei Geral de Telecomunicações e do 

Regulamento Geral dos Direitos dos Usuários de Serviços de Telecomunicações, que diz: 

 

“Art. 3º O Consumidor dos serviços abrangidos por este Regulamento 

tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e nos 

regulamentos específicos de cada serviço: 

(...) 

VII - à privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus 

dados pessoais pela Prestadora”; 

 

 

 A responsabilização não deve ser somente individual, focada nos funcionários que cometem 

esse ato ilícito, mas também aos grupos econômicos envolvidos, considerando o dever de tutela e 

proteção de dados pessoais das operadoras de telecomunicações e o papel dessas empresas de 

monitorar o comportamento de seus próprios funcionários, aplicando programas de compliance 

internos e apurando práticas ilícitas por seus funcionários. 

 

8. PEDIDOS 

 Diante do exposto, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor pede à Comissão de 

Proteção de Dados Pessoais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: 

1. O protocolo eletrônico e recebimento da presente Representação; 

2. A abertura de inquérito civil público, com oportunidade de participação de entidades civis 

especializadas e jornalistas que cobrem o setor de eleições e tecnologia; 



 

 

 

 

 

3. A oitiva, no curso do inquérito civil, de representantes das empresas QuickMobile, Yacows, 

Croc Services e SMS Market para apuração dos fatos ilícitos e violações de direitos relatados 

nesta Representação; 

4. A oitiva, no curso do inquérito civil, de representante da empresa Havan para apuração dos 

fatos ilícitos e violações de direitos relatados nesta Representação; 

5. A oitiva, no curso do inquérito civil, de representantes das empresas Oi, Telefônica, TIM e 

Claro para apuração dos fatos ilícitos e violações de direitos relatados nesta Representação, em 

especial a denúncia de repasse de dados por funcionários; 

6. A ampla divulgação da abertura do inquérito civil e colaboração com outros órgãos de 

investigação que estão analisando o mesmo conjunto fático; 

 

 

                

             Teresa Donato Liporace 

            Gerente de Programas e Políticas 

 

 

Michel R. O. Souza 

Advogado do Idec 

 

Rafael A. F. Zanatta 

Líder do programa de direitos digitais do Idec 

 

Bárbara Prado Simão 

Pesquisadora do programa de direitos digitais do Idec 

 


