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Resumo:

O artigo analisa o caso que ficou conhecido como escândalo Facebook & Cambridge Analytica. As atividades
denunciadas contra o Facebook ao redor do mundo foram registradas em 2015, sendo, portanto, anteriores à
vigência da nova regulação de proteção de dados aqui analisadas. Ainda assim, os autores selecionaram os
principais argumentos contra o Facebook, simulando o que aconteceria hoje, no Brasil e na Europa, se a
companhia repetisse os erros do passado. A partir de dados exclusivamente levantados para esta pesquisa, os
autores fazem análise comparada do caso à luz do General Data Protection Regulation (GDPR) e da nova lei
brasileira (Lei 13.709/2018). O Facebook falhou na proteção dos usuários para ambas as legislações: tanto pela falta
de informação sobre a destinação e uso dos dados, quanto pela falta de consentimento na sua transmissão para
terceiros.

Abstract:

This article analyzes the case of Facebook & Cambridge Analytica with regards to the latest data protection laws:
General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union, and the law no. 13,709/2018 in Brazil. Based on
the lawsuits against the company (around the world) the authors selected the two main arguments against
Facebook from exclusive data. The conclusion is that both laws, the GDPR and the Law n. 13,709/2018, would
indicate Facebook violated the users’ rights on information and lack of consent to transmit users’ data to third
parties. The methodology was the case study with quantitative and qualitative analysis of the data from internet
platforms.

Palavras-Chave: Direito comparado – GDPR – Proteção de dados pessoais – Facebook & Cambridge Analytica –
Lei 13.709/2018
Keywords: Comparative law – Legal data protection – GDPR – Brazilian law – Facebook & Cambridge Analytica

Introdução

Novas tecnologias têm facilitado a interação entre as pessoas através de redes sociais, como Facebook, Snapchat,
Twitter e outras. O que é feito com a coleta, o tratamento e a transferência de dados pessoais, contudo, nem sempre
é informado ao usuário, o que pode gerar prejuízos. Considerando o aumento exponencial de violação de dados
pessoais na Rede (GEMALTO, 2017)  1 , a busca por maior segurança é importante para o desenvolvimento de novas
tecnologias com respeito aos direitos do usuário. Nesse cenário, novas legislações vêm surgindo para dirimir
crimes digitais. O General Data Protection Regulation (GDPR) , na União Europeia, e a Lei 13.709/2018, no Brasil,  2
são os mais recentes exemplos. Na Europa, conforme se verá, o GDPR ampliou definições conceituais e fortaleceu a



transparência no processo de utilização de dados pessoais. No Brasil, influenciada pela legislação europeia, a nova
lei de proteção de dados pessoais enfatizou maior transparência em favor dos usuários da internet.

Em meio a esse contexto, o Facebook chamou a atenção do mundo no início de 2018, (THE GUARDIAN, 2018a) no
caso que ficou conhecido como o escândalo Facebook & Cambridge Analytica. A maior companhia mundial em
social media teria repassado (comercialmente) para outra empresa, Cambridge Analytica , dados pessoais sem o
consentimento dos usuários. O caso teria contribuído para um esquema de manipulação política em larga escala,
com possível interferência nas eleições norte-americanas de 2016, e na campanha do Brexit , em 2017 (THE NEW
YORK TIMES, 2018). Usuários da rede social reportaram reclamações em diversos países, inclusive no Brasil
(VALOR ECONÔMICO, 2018). Foram diversas as medidas legais promovidas por consumidores, investidores, e
autoridades de supervisão e controle, refletindo a importância do caso.

A partir de levantamento realizado especialmente para esta pesquisa, foram selecionados os principais processos
judiciais e administrativos contra o Facebook , no caso. Na sequência, foram selecionados dois dos principais
argumentos contra a companhia pela violação de dados pessoais dos usuários: a) a deficiência na prestação de
informação aos usuários, e b) a ausência de consentimento para a transferência dos dados de usuários a terceiros.
Os dados estão atualizados até novembro de 2018, envolvendo ações registradas no Reino Unido e em outros países
da União Europeia, nos EUA e no Brasil. Além da localização geográfica e da natureza da argumentação jurídica, a
relevância econômica das ações também foi critério seletivo dos casos. As informações descritas foram obtidas
junto a plataformas digitais de acesso público. Os autores não tiveram acesso a qualquer documento particular ou
sigiloso sobre os casos.

Qual é o limite para utilização dos dados pessoais de usuários? O consentimento do titular para o uso dos dados
inclui a transferência desses dados para terceiros? Responder essas questões ajuda na compreensão de outras
polêmicas “sobre o quanto dos nossos dados estão expostos na internet? Como estão expostos? Quem se aproveita
disso? Quem se importa? O que podemos fazer?” (MAMILOS 141, 2018).

Além da introdução e da conclusão, o artigo foi dividido em três seções. Na primeira seção, apresentamos a
delimitação dos principais conceitos utilizados; na segunda seção, apresentamos o caso Facebook & Cambridge
Analytica e o resultado dos dados levantados pela pesquisa (a seleção de ações e investigações movidas contra o
Facebook em diversos países); na última seção, fazemos uma análise dos dados levantados e apresentamos quadro
comparado entre os dispositivos do GDPR e os da nova lei brasileira (Lei 13.409/2018). O texto original do GDPR foi
consultado em três idiomas oficiais da União Europeia: inglês, francês e português.

Sessão 1.  Delimitação conceitual

A presente seção tem como objetivo delimitar os principais conceitos e definições utilizados ao longo do artigo. O
foco, portanto, não é levantar polêmicas, mas sim minimizá-las.

1.1. Dados pessoais

Afinal, o que são “dados pessoais”? Classificar as informações tratadas por uma organização como dados pessoais
determinará se, e em que medida, a legislação restringirá as atividades dessa organização para proteger direitos
dos titulares desses dados.

Dado pessoal pode ser definido (HOLANDA, 2008, p. 284) como qualquer informação relacionada a uma pessoa
singularmente identificada ou identificável, direta ou indiretamente, tais como nome, fotos, localização, endereço
de e-mail , dados bancários, informações médicas e endereço IP do computador; ou, ainda, informações
relacionadas a um ou mais fatores específicos dos tipos físico, fisiológico, genético, identidade mental, econômica,
cultural ou social dessa pessoa. No contexto das redes sociais, exemplos de dados pessoais seriam, a idade, gênero,
horário ou tempo de navegação. Já informações pessoais (HOLANDA, 2008, p.478) representam o cruzamento e
ordenação desses dados, possibilitando a inferência sobre determinadas características do usuário, tal como a
tendência a compartilhar mais publicações com determinado posicionamento político, por exemplo. Do ponto de
vista jurídico, a legislação de cada país é que definirá o conceito específico de dados pessoais. Essa definição é
importante porque as informações que não se enquadram no conceito não estarão sujeitas à legislação protetiva.

De acordo com o novo regulamento europeu (INTERSOFT CONSULTING, 2018), dado pessoal é qualquer
informação relacionada à pessoa humana identificada ou identificável. O GDPR não trouxe alteração substancial
ao conceito de dados pessoais utilizado pela diretiva anterior. A novidade, contudo, foi a inclusão expressa, no
conceito geral, dos dados de localização do usuário ( location data ), os identificadores da rede ( online identifiers ) e
os dados genéticos ( genetic data ), como modalidades expressas de “dados pessoais”. Dados tratados sob
pseudônimos também devem ser tratados como dados pessoais, por permitirem a identificação de seus titulares,
embora isso aconteça através de um signo.  3

Já os “dados pessoais sensíveis” representam categoria especial de dados pessoais, com proteções adicionais. Essas
informações revelam origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, filiação
sindical, dados relativos à saúde ou à vida sexual. No caso do GDPR, a maior alteração em relação ao que já valia



para a União Europeia foi a inclusão de dados genéticos ou biométricos na classificação de dados pessoais sensíveis
4 . A antiga diretiva da UE não definia explicitamente dados relativos à saúde.   5 As leis nacionais dos Estados-
membros forneciam as suas próprias definições, protegendo dados relativos às saúdes física e mental dos usuários.
A ideia de que os dados de saúde devem ser tratados como dados pessoais sensíveis ficou estabelecida no GDPR, o
que aumentou substancialmente os tipos de dados incluídos nessa classificação.   6 Dados relativos a infrações
penais cometidas no âmbito da União Europeia são tratados separadamente dos dados pessoais sensíveis, o que já
acontecia durante a antiga diretiva  7 .

No Brasil, a regulação de dados pessoais foi tomando corpo a partir da Lei de Acesso à Informação (Lei
12.527/2011). A nova lei brasileira preencheu um gap importante, já que, até aqui, a legislação nacional não
dispunha de conceituação minuciosa. A proteção de dados sensíveis, por exemplo, era tratada pela Lei de Acesso à
Informação que, em seu artigo 31, inciso II, regula a divulgação e o acesso desses dados, dispondo que o acesso de
dados por terceiros só pode se dar mediante autorização expressa do titular ou de previsão legal. Mais tarde, o
Decreto 8.771, de 2016, que regulamentou o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), definiu dados pessoais das
pessoas naturais enquanto números identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos.

A nova lei de proteção de dados pessoais (Lei 13.709/2018) definiu dados pessoais como sendo toda e qualquer
informação, independentemente do respectivo suporte, passível de ser armazenada, processada ou transmitida,
relativa à pessoas físicas e jurídicas, identificadas ou identificáveis. A definição de dado sensível é mais ampla se
comparada com a legislação anterior, e similar, senão idêntica, ao modelo europeu; a nova lei fala em dados da
pessoa natural identificada ou identificável. De acordo com o artigo 5º, II (Lei 13.709/2018), dados pessoais
sensíveis são informações pessoais sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a
sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político; dados referentes à saúde ou à vida sexual,
dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. A nova lei prevê que os dados sensíveis
poderão ser utilizados quando necessário para a realização de atividades específicas de pessoas jurídicas de direito
público mediante decisão motivada e desde que a negação do consentimento represente obstáculo à consecução do
interesse público. O artigo 11 permite a utilização dos dados pessoais quando autorizado pelo titular, sendo que o §
4º veda a comunicação, ou, o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à
saúde com objetivo de obter vantagem econômica; a exceção fica por conta dos casos de portabilidade de dados
quando consentido pelo titular. Ainda de acordo com o inciso II, o consentimento do usuário é posto em suspensão
quando há a necessidade de cumprimento de uma obrigação judicial, tratamento compartilhado de dados
necessários à execução, pela administração pública, ou realização de estudos por órgão de pesquisa.

1.2. Tratamento, processamento e controle de dados pessoais

“Processamento” ou “tratamento” de dados significa tudo o que é feito para/ou com dados pessoais do titular. É
uma definição ampla e inclui a coleta, o armazenamento e/ou a exclusão de dados pessoais. Esse tratamento pode
ser feito de forma manual ou automatizada, abrangendo conjunto amplo de operações (TALEND, 2018):
recolhimento, registro, organização, estruturação, conservação, adaptação ou alteração, recuperação, consulta,
utilização, divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, comparação ou
interconexão, limitação, apagamento ou destruição de dados pessoais.

No Brasil, “tratamento” de dados pessoais equivale ao “processamento” de dados definido pela legislação europeia.
8 Até a aprovação da nova lei de proteção de dados pessoais, era o Marco Civil da Internet que definia os termos
técnicos referentes à manipulação de dados.  9 A nova lei modificou o Marco Civil, mas sem grandes novidades
nesse ponto. Tratamento de dados, portanto, significa toda operação envolvendo coleta, produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência,
difusão ou extração, de dados.

O artigo 4 do GDPR define as duas principais modalidades de gestores de dados na UE. O controlador é a pessoa
responsável pela gestão e produção de políticas privadas de gerenciamento de dados; é a entidade que determina a
finalidade, as condições e os meios de processamento dos dados pessoais. Já o processador de dados é o agente que
trata os dados em nome dos controladores, pode ser pessoa natural ou jurídica, singular ou coletiva, autoridade
pública, agência ou qualquer outro organismo que processe dados pessoais em nome de um responsável pelo
tratamento.  10 Terminologia similar ou idêntica é utilizada pela nova lei brasileira, no artigo 5, dispondo sobre o
controlador no inciso VI com a mesma delimitação do GDPR, mas substituindo o termo “processador,” usado na
União Europeia, pelo termo “operador,” no inciso VII. Ao longo deste trabalho, os termos são considerados como
sinônimos.

Sessão 2.  O caso Facebook & Cambridge Analytica  :  processos selecionados

O presente item descreve o caso Facebook & Cambridge Analytica com os principais desdobramentos institucionais
tendo em vista os critérios selecionados para a pesquisa, e o objetivo deste artigo.

2.1. As principais empresas envolvidas e uma breve descrição do caso



O caso Facebook & Cambridge Analytica diz respeito ao evento noticiado pela imprensa (nacional e internacional),
de que a empresa Facebook teria coletado informações de seus usuários sem prestar a devida informação sobre a
destinação do uso dos dados pessoais. Finalmente, que o Facebook teria sido repassado as informações coletadas de
seus usuários para uma segunda empresa, a Cambridge Analytica , sem o devido consentimento e/ou notificação
dos titulares dos dados.

O caso veio a público em 2018, quando Christopher Wylie, um dos responsáveis pela coleta dos dados dos usuários,
decidiu expor o esquema. Em uma entrevista concedida ao The Guardian (2018a), ele revelou: “Nós exploramos o
Facebook para colher milhões de perfis de pessoas. E construímos modelos para explorar o que sabíamos sobre
eles e direcionar seus demônios interiores. Essa foi a base em que toda a empresa foi construída”.  11 A empresa
referida é a Cabridge Analytica , fechada em abril de 2018, após a revelação dos escândalos. Os fatos descritos
sobre a violação de dados teriam ocorrido em 2015, quando, então, o Facebook contava com mais de 2,13 bilhão de
usuários ao redor do mundo.

A Cambridge Analytica utilizou aplicativo no Facebook , chamado This is your digital life, que propunha
questionário sobre a personalidade do usuário e pagava a quem respondesse uma determinada quantia em
dinheiro (THE GUARDIAN, 2018b ) . Antes de responder as perguntas, o usuário permitia ao aplicativo acessar os
dados pessoais disponíveis na rede social, incluindo os de seus amigos. Comentários pessoais publicados, fotos,
páginas curtidas, likes e até mesmo mensagens privadas, foram algumas das informações coletadas pelo aplicativo.
O material foi coletado através de técnicas de tratamento de dados como o data mining: processo técnico em que
dados são transformados em informações através de combinações estatísticas.

A quantidade de acessos ao questionário ultrapassou 50 milhões de indivíduos (THE GUARDIAN, 2018b). De acordo
com os criadores do aplicativo, os dados coletados do Facebook foram fornecidos com a finalidade de pesquisa
acadêmica. Conforme as denúncias apuradas nesta pesquisa, o material acessado foi coletado, tratado e repassado
para terceiros sem o consentimento ou notificação prévia dos usuários. A maioria das vítimas, cujas informações
foram indevidamente compartilhadas com Cambridge Analytica , estava nos EUA (mais de 70 milhões de pessoas);
um número substancial de pessoas afetadas no Reino Unido (1,1 milhão), Canadá (600.000), Índia (550.000) e
Austrália (310.000), além de outros países da Europa, e também no Brasil (SOUTH CHINA MORNING POST, 2018).
Grande parte desses usuários teve suas informações repassadas de forma indireta, por meio de amigos que teriam
utilizado o aplicativo; aplicativo esse que teria extraído dados de terceiros sem o aviso adequado (O GLOBO, 2018)

A partir dos fatos descritos, diversas investigações foram protocoladas ao redor do mundo, inclusive no Brasil.
Medidas administrativas e judiciais baseadas em interesses diversos foram movidas contra as principais empresas.
Além de usuários, individualmente considerados, também há iniciativas de associações de proteção de
consumidores, de associações de investidores das companhias envolvidas, medidas judiciais promovidas através
do Ministério Público e de procuradorias, além de outros órgãos de fiscalização e de investigação dos países.

2.2. Principais processos em andamento

A seguir, descrevemos as partes envolvidas, a natureza da medida empreendida contra o Facebook, e os principais
argumentos utilizados em cada caso selecionado.

A. Reino Unido:  12

A.1. Monetary Penalty Notice

Demandante: Information Commissioner’s Office (ICO)

Principais argumentos: a) falha do Facebook na proteção de dados pessoais de usuários as informações dos
usuários; b) falha nas informação/autorização sobre a transferência de dados pessoais de usuários para terceiros; o
Facebook foi multado em £500,000 (quinhentas mil libras); esse valor foi o valor máximo permitido pela legislação
europeia de 1998, já que os fatos foram anteriores à vigência do GDPR. Se os mesmos fossem apurados pelo novo
regulamento europeu, o Facebook poderia ter sido condenado a pagar um valor de até £1.4bn (um bilhão e
quatrocentos milhões de libras esterlinas); ou, aproximadamente $1.9bn (um bilhão e novecentos milhões de
dólares), considerando o valor máximo previsto pelo regulamento (ou seja, 4% do faturamento global da empresa).
Essa decisão de primeira instância administrativa foi publicada em 24/10/2018 (ICO, 2018).

A.2. Class Action

Demandante: ITN Solicitors , representando mais de um milhão de usuários do Facebook , (ITN Solicitors, 2018);

Principais argumentos: a) violação de privacidade, tendo em vista a regulação do Reino Unido ( Data Protection Act
1998); b) mau uso dos dados pessoais dos usuários. Trata-se de uma ação privada buscando indenização por
prejuízos causados a usuários do Facebook ;

A.3. Class Action



Demandantes: Kyle Taylor, Diretor de Fair Vote UK , representando mais de 84 usuários do Facebook (FAIR VOTE,
2018);

Principais argumentos: a) má utilização de dados pessoais de usuários; b) falta de transparência na manipulação
desses dados.

B. União Europeia

B.1. Ação Civil Pública Conjunta (Class Action) – Tribunal du Commerce de Bruxelles, BE

Demandantes: Test-Achats (Bélgica); OCU (Espanha); Altroconsumo (Itália) e Deco Proteste (Portugal) –
[“Euroconsumers”]; atualmente, estimado em 34 mil associados de acordo com a associação belga. ( The European
Consumer Organization – BEUC, 2018);

Principais argumentos: uso ilegal e abusivo dos dados pessoais de usuários do através do compartilhamento de
informações com terceiros sem a devida autorização dos titulares. A Ação defende indenização de 200 euros para
cada usuário. A ação foi movida em junho de 2018.

C. Estados Unidos da América (EUA):

C.1. Ações judiciais propostas por acionistas contra o Facebook pelo prejuízo causado em razão da queda do preço das ações;

C.1.1. California, CA – Tribunal Distrital dos EUA

Demandante: Fan Yuan (acionista) ( FAN YUAN et al. vs . FACEBOOK, INC. et al . Case No. 3:18-cv-01725, 2018) ;

Principais argumentos: o Facebook provocou dano financeiro aos seus investidores ao não divulgar-lhes sobre a
liberação de dados pessoais a terceiros, fazendo com que os preços de suas ações estivessem artificiais.

C.1.2. California, CA – Tribunal Distrital dos EUA

Demandante: Robert Casey (acionista) ( CASEY vs . FACEBOOK, INC. et al. Case No.

5:18-cv-01780 , 2018);

Principais argumentos: o Facebook danificou patrimônio pessoal dos investidores e a empresa falhou na
comunicação com os mesmos ao não reportar tais práticas conforme acordo com os acionistas da companhia.

C.1.3. Alameda County, California, CA – Tribunal Distrital dos Estados Unidos

Demandante: Jeremiah F. Hallisey (acionista) ( HALLISEY vs . ZUCKERBERG et al . Case No.

5:2018cv01792 , 2018);

Principais argumentos: que os executivos e o conselho de administração do Facebook não conseguiram parar a
violação de dados ou informar os usuários sobre o assunto quando isso aconteceu e, portanto, violaram seu dever
fiduciário.

C.2. Ações judiciais indenizatórias propostas por usuários (Class Action)

C.2.1. California, San Jose, CA – Tribunal Distrital dos EUA

Demandantes: Carol Johnson, de Novato, Califórnia; Daniel Paul de Boulder, Colorado; e Steve Mortillaro de
Nashville, Tennessee. ( JOHNSON vs . FACEBOOK, INC. et al. Case No. 5:18-cv-02127 , 2018);

Principais argumentos: que o Facebook compartilhou dados com a Cambridge Analytica sem a permissão dos
titulares dos dados; que o Facebook sujeitou seus usuários à violação de privacidade e à apropriação indevida de
suas informações pessoais. A ação afirma, ainda, que as informações pessoais dos usuários foram utilizadas para
fins comerciais.

C.2.2. Califórnia, San Francisco, CA – Tribunal Distrital dos EUA

Demandantes: Taylor Picha de Charleston County, South Carolina; e Ashley Cashon de Charleston County, South
Carolina. ( PICHA vs . FACEBOOK, INC. et al. Case No. 3:18-cv-02090 , 2018);

Principais argumentos : que o Facebook não consultou os usuários sobre o compartilhamento de dados, nem obteve
consentimento e autorização para a transferência de dados pessoais para terceiros; que a empresa não cumpriu
com a obrigação de zelar pelos dados dos usuários, violando acordo de privacidade de informações.

C.2.3. Los Angeles, Califórnia, CA - Tribunal Distrital dos Estados Unidos

Demandantes: Juliana Watson, Ann Kowaleski, Anthony Bell e Jordan O'Hara ( JORDAN O’HARA et al vs .



FACEBOOK, INC. et al . Case No. 8:18-cv-00571 );

Principais argumentos: falha na notificação aos usuários sobre a liberação de dados pessoais a terceiros e ausência
de consentimento.

C.2.4. Houston, Texas – TX – Tribunal Distrital dos Estados Unidos

Demandantes: Matthew Lodowski, de Houston, Texas. ( LODOWSKI vs . FACEBOOK, INC. et al. Case No. 4:18-cv-
00907 );

Principais argumentos: conspiração e negligência do Facebook por não proteger os dados pessoais dos usuários;
por não tomar medidas razoáveis de proteção aos usuários ao saber das práticas da Cambridge Analytica e não
prestar as devidas informações, o que só foi feito após a divulgação dos fatos pela imprensa. A ação também alega
violação do Stored Communications Act (acesso intencional sem autorização para instalar novos serviços a partir
dos dados fornecidos). A ação requer cerca de US$ 50 bilhões em danos por violação, com base em estatuto federal.

D. Brasil:

D.1. Ação Civil Pública (7ª Vara Cível de São Paulo, SP)

Demandantes: SOS Consumidor (representando mais de 443 mil usuários brasileiros); (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO, 2018);

Principais argumentos: entidade de defesa de direitos do consumidor ajuizou ação civil pública contra o Facebook ,
em 20.04.2018, com pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10 milhões pelo vazamento de dados
dos usuários; alega atentado à privacidade, à intimidade, à honra e imagem dos cadastrados no site, que tiveram
seus dados expostos e utilizados para propósitos alheios às suas vontades. Além disso, a ação sustenta que o
vazamento causou acidente de consumo por não atender “à legitima expectativa de segurança do consumidor.” De
acordo com a peça, os pedidos têm caráter punitivo, capaz de atingir o patrimônio do ofensor e evitar que o dano
seja recorrente.

D.2. Notificação do Ministério de Justiça em face do Facebook Brasil, por intermédio do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor (Senacon/MJ)

Demandantes: Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (Senacon/MJ) ( DEFESA DO CONSUMIDOR, 2018);

Principais argumentos : procedimento iniciado em agosto de 2018, tendo em vista o depoimento do representante
legal da empresa, Mark Zuckerberg, diante do Congresso dos Estados Unidos da América, revelando a
responsabilidade da empresa na venda de dados dos usuários. As informações pretendidas pelo órgão são a
quantidade exata de usuários brasileiros atingidos pela venda, além do fim dessa captura.

D.3. Inquérito Civil Público: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de Cambridge Analytica e A Ponte
Estratégia Planejamento e Pesquisa LTDA

Demandantes: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (2ª Promotoria de Justiça Criminal e da 1ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor). (MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS,
2018);

Principais argumentos: procedimento administrativo instaurado para obter mais informações, através de oitiva
formal; investiga possível uso ilegal de dados de usuários brasileiros pela Cambridge Analytica . O órgão notificou o
representante da empresa no Brasil, André Luiz Almeida Toretta, para prestar esclarecimento sobre as relações
entre as empresas. Após o início do processo administrativo, a companhia brasileira trocou o nome empresarial
para CA-Ponte. De acordo com o Promotor Frederico Meinberg, responsável pela Comissão, o inquérito segue em
sigilo.

Sessão 3.  Análise comparada a partir do GDPR e da nova lei brasileira

A partir dos dois principais argumentos levantados nas ações selecionadas contra o Facebook , traçamos o
tratamento legal do caso, considerando o GDPR e a nova lei brasileira.

3.1. Violação ao direito dos usuários à informação adequada

Tanto o GDPR quanto a nova lei brasileira preveem que o titular de dados pessoais tem direito a ser informado
sobre a natureza, o destino e quem fará uso de seus dados pessoais.

Primeiro, entender a natureza da informação recebida significa que a informação transmitida ao usuário pelo
controlador e/ou processador deve ser clara e completa o bastante para compreensão do seu alcance com os
possíveis/prováveis desdobramentos do uso dos dados pessoais. Notificações ao usuário com mensagens genéricas,
confusas, ou com linguagem muito técnica não podem ser consideradas como suficientes. Por exemplo,



informações prestadas essencialmente em linguagem jurídica ou da ciência da computação podem ser
insuficientes para a compreensão do usuário. A responsabilidade em prover informações satisfatórias é do
controlador e/ou processador de dados. Segundo, é fácil presumir que o destino dos dados fornecidos pelo titular
está diretamente ligado à motivação da transferência desses dados. Assim, dados requisitados que não sejam
relevantes ao propósito em questão são abusivos. Finalmente, a clara identificação de quem utilizará os dados é
fundamental para a decisão do usuário em fornecer ou não os seus dados originariamente fornecidos envolve a
possibilidade de uso desses dados por terceiros. Podemos afirmar que o atendimento aos três requisitos acima
poderia compor a informação considerada adequada ao usuário no momento da transmissão de seus dados para o
controlador e/ou processador.

O direito de ser adequadamente informado integra o princípio da transparência no GDPR, juntamente com o
direito à legalidade. Além dos dispositivos pontuais sobre a condição do tratamento para dados pessoais e dados
sensíveis, discutidos na primeira sessão desse artigo, o direito de informação do titular também é previsto em
outros dispositivos do Regulamento, de forma expressa e implícita. De acordo com o artigo 5.º, (1), alínea a , do
regulamento, os dados pessoais devem processados de forma legal, justa e transparente em relação ao titular dos
dados. Também o artigo 12 (1), diz que as informações ao titular de dados devem ser fornecidas de forma concisa,
transparente, inteligível e de fácil acesso, através de linguagem clara ao usuário.

No caso Facebook, os usuários afirmam que não foram informados de maneira suficiente para entender do que
tratava o aplicativo This is your digital life . Ao responderem o questionário do aplicativo, inclusive fornecendo
informações de amigos, os usuários não faziam ideia de que as informações prestadas poderiam/seriam utilizadas
para finalidade política ao final aplicada. A política de privacidade do Facebook teria falhado, portanto, em prestar
informação adequada, considerando os três critérios previamente discutidos.

No primeiro critério, o Facebook falhou ao (não) esclarecer a natureza das informações prestadas aos usuários no
momento da coleta dos dados, ou ainda, no momento de explicação sobre a política de privacidade da empresa.
Pelo segundo critério, o Facebook também falhou ao utilizar dados pessoais de seus usuários para finalidade
diversa do serviço proposto e/ou informado na política de privacidade de seu negócio. Ao repassar
(comercialmente) as informações dos usuários para a Cambridge Analytica , a empresa teria desviado a finalidade
do uso dos dados dos usuários, considerando a natureza dos serviços prestados/oferecidos pela companhia.
Finalmente, pelo terceiro critério, o Facebook falhou na identificação de quem utilizaria os dados dos usuários, ou
na falta de autorização dos usuários para a utilização dos dados por terceiros. Foi unânime a reclamação dos
usuários sobre a transferência indevida de seus dados pessoais para a empresa Cambridge Analytica . A política de
privacidade do Facebook falhou ao não prevenir os usuários de que as informações prestadas no aplicativo
disponibilizado em sua plataforma de rede social seriam utilizados por outra empresa, com finalidade própria e
específica. O Facebook também falhou na prestação de segurança mínima ao zelo e à boa guarda dos dados dos
usuários ao permitir que os dados fossem repassados.

No Brasil, o desdobramento das ações do Facebook à luz na nova lei de proteção de dados pessoais não teria
desenlace muito diferente. A nova lei brasileira exige medidas do controlador e/ou processador de dados que
assegurem a tomada de decisão livre, autônoma e informada do titular. Para isso, a qualidade da informação
recebida pelo usuário é fundamental, notadamente no caso dos dados sensíveis, conforme já discutido na primeira
sessão desse artigo. Além das que já foram lá discutidas, há outras disposições (expressas e outras implícitas) na
nova lei sobre a necessidade de clareza e completude na relação entre o titular e o processador e/ou controlador,
de dados.

De acordo com o artigo 6º, inciso VI, da nova Lei 13.709/2018, a transparência é princípio salutar no tratamento de
dados do usuário, devendo ser garantido aos titulares, informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a
realização do tratamento de dados. Também o artigo 5º, inciso XII, dispõe que o consentimento do usuário deve ser
manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais
para finalidade determinada. Aqui, portanto, os procedimentos descritos no caso Facebook também seriam
facilmente enquadrados. Os critérios discutidos para a caracterização da informação passada ao usuário como
sendo uma informação completa, ou seja, informando a natureza, a destinação e por quem seriam utilizadas,
também vale para a identificação na legislação brasileira.

A falta de informação satisfatória ao usuário sobre a utilização dos dados poderia submeter a empresa ao diversas
ações e processos específicos, tanto de natureza administrativa, respondendo para as autoridades de supervisão e
controle (Ministério Público e associações de consumidores, por exemplo), como de natureza particular
indenizatória, pelo prejuízo eventualmente causado a cada usuário. Os processos judiciais contra o Facebook nos
EUA, sobretudo, são bastante voltados à discussão dos prejuízos individuais causados aos usuários.

Ainda na legislação brasileira, a codificação das leis do consumidor é uma vantagem procedimental em relação à
União Europeia, cuja legislação e procedimentos ainda são muito delimitados à regulação nacional. A legislação
consumerista unificada no Brasil é bastante minuciosa sobre o direito à informação do consumidor, que também
poderia ser aplicada ao caso analisado sobre o Facebook . A natureza de consumo no tratamento de dados pessoais
já foi reconhecida pela jurisprudência brasileira. Ao interpretar o Código de Defesa de Consumidor (CDC), o
Superior Tribuna de Justiça firmou entendimento de que configura relação de consumo a interação entre os



usuários das redes sociais e seus provedores. Ao utilizar o serviço online oferecido pelas redes sociais, os usuários
fornecem seus dados como retribuição ao acesso concedido, configurando relação de consumo. Essa foi a
interpretação da Terceira Turma do STJ, no recurso especial envolvendo a Google Brasil Internet LTDA. De acordo
com a decisão, a gratuidade do serviço não o desqualifica como relação de consumo devido à presença da palavra
“remuneração” enquanto ganho indireto do provedor de serviços. Também o artigo 43 do CDC prevê o acesso do
consumidor a todas as informações registradas no banco de dados, sendo que as informações devem estar
acessíveis e serem de fácil compreensão. De acordo com o CDC, também é necessário a transparência e a
notificação do consumidor, titular dos dados pessoais, no momento da abertura do registro dos dados. Finalmente,
o CDC impõe a obrigação de correção dos dados registrados e a limitação do tempo em que estes dados
permanecerão disponíveis ao público alvo. Mesmo após a aprovação da nova lei de proteção de dados pessoais no
Brasil (Lei 13.709/2018), o CDC continua representando instrumento importante no contexto regulatório brasileiro
para os usuários da internet, e aqui, anotaríamos esse ponto (legislação consumerista unificada) como uma
diferença em relação a União Europeia. Aprofundar essa discussão, no entanto, fugiria do escopo deste trabalho.
Finalmente, o direito à informação toca diretamente o direito de consentimento do usuário.

3.2. Violação à necessidade de consentimento do usuário para transferência de dados a terceiros

A utilização de dados pessoais de usuários da internet deve ser feita mediante consentimento apropriado. O
consentimento do titular está ligado ao próprio direito à informação. Para autorizar o uso de seus dados pessoais, o
titular precisa estar devidamente informado sobre o motivo das informações prestadas, sobre o destino das
informações, e sobre quem irá utilizá-las. Evocando a explicação já dada no item anterior, o usuário precisa saber
o porquê, para quem e para o que seus dados serão utilizados. Tanto o GDPR quanto a nova legislação brasileira,
são claros em relação a isso.

O GDPR estabeleceu condições rigorosas de consentimento para processar dados pessoais do usuário, exigindo,
inclusive, demonstração material da autorização do titular pelos controladores e/ou processadores de dados. De
acordo com o regulamento europeu, as exigências sobre a obrigatoriedade de consentimento do titular de dados
pessoais são as seguintes: a) o titular dos dados deve ter o direito de retirar seu consentimento a qualquer
momento; b) há presunção de que o consentimento não será válido para diferentes atividades de processamento,
com a presunção de que o agrupamento de consentimento com outras cláusulas de consentimento não é permitido;
e c) consentimento implícito de opting-out deve ser substituído por declarações explícitas de consentimento
afirmativo. O GDPR também confere ao titular, o direito de portabilidade de seus dados, além do direito de apagá-
los, quando assim o desejar, e de forma fácil.  13 Não há, portanto, presunção de consentimento no direito europeu.
A partir do GDPR, mesmo que o consentimento seja apropriado para determinado processamento, o titular deverá
prover novo consentimento para as subsequentes operações derivadas.

Uma das questões levantadas nesse ponto, contudo, é o excesso de proteção ao titular de dados em desequilíbrio a
itens também importantes como a velocidade do mundo virtual, o desenvolvimento tecnológico e o interesse
público de certas informações. No caso, a questão é como equilibrar tópicos que são paradoxalmente relevantes?

Para não dar margem a interpretações equivocadas, violadoras de direitos do titular, especialistas buscaram uma
metodologia para ponderar os interesses envolvidos na utilização de dados pessoais. Dito de outra forma, quais
seriam as situações em que a utilização dos dados pessoais dispensaria nova autorização do titular?

De acordo com a Comissão Europeia, para que a autorização do titular dos dados seja dispensada, o interesse do
processador e/ou do controlador precisa ser legítimo, necessário e equilibrado. Essa ponderação pode ser feita a
partir de três equações: a) equação de propósito, ou seja, o interesse buscado é legítimo? b) equação de
necessidade, ou seja, há necessidade de processamento de dados? c) equação do equilíbrio: o interesse do titular
dos dados é mais importante do que o interesse a ser protegido pelo processamento?

Interesse legítimo significa que o processamento de dados pessoais deve ser feito de maneira direcionada e
proporcional ao interesse individual do próprio titular para alcançar um objetivo proposto. Interesse necessário,
significa que o processador não poderia obter informações de outra forma – menos intrusiva – para alcançar o
mesmo resultado. Finalmente, interesse equilibrado significa que o interesse do controlador, ou do processador,
dos dados, seja balanceado com os interesses do titular dos dados; mais ainda, que o interesse do processador, ou
do controlador de dados, não viole direitos fundamentais do titular. Cada um dos critérios é crucial para garantir
um sistema de proteção articulado, e o ônus de demonstrar que está fazendo uso de legítimo interesse é do
controlador e/ou processador de dados.

Atualmente, a principal modalidade de tratamento de dados pessoais no sistema europeu é a existência de
interesses legítimos do responsável ou de terceiros. Com isso, dados podem ser regularmente tratados, sem a
necessidade de obtenção de consentimento expresso, devendo o responsável fazer o balanceamento dos legítimos
interesses que ele (ou terceiro) tenha com os interesses, direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados.

Ao analisar, especificamente, a hipótese dos legítimos interesses, o grupo de autoridades de proteção de dados
europeus, hoje designado European Data Protection Board (EDPB) 14 ( European Comission website , 2018),
defendeu que o resultado desse balanceamento determinará se os dados poderão ou não serem licitamente



tratados sem o consentimento do titular ( Article 29 Working Party Opinion 06/2014). O balanceamento assegura
aos responsáveis, a flexibilidade necessária para efetuar o tratamento de dados nos casos em que não haveria
impactos indevidos sobre o indivíduo em decorrência desse tratamento, como por exemplo, algumas atividades de
marketing.

Além dos interesses legítimos, o GDPR menciona situações específicas em lista não exaustiva que,
excepcionalmente, dispensaria a autorização específica do titular de dados, tais como medidas de prevenção a
fraudes, transferências entre grupos de segurança de TI, e divulgação de informações sobre possíveis atos
criminosos ou ameaças de segurança a autoridades. De toda forma, a transferência de dados pessoais dos titulares
a interesses estranhos ao motivo declarado no momento de sua coleta, não estão inseridos nestes casos.

Assim como o GDPR, a nova lei brasileira amplia as exigências para validar o consentimento do indivíduo na
disposição de seus dados pessoais. Passa a exigir o consentimento expresso, livre e informado, mediante
manifestação própria e distinta da manifestação de consentimento relativo ao tratamento de outros dados
pessoais. Também confere ao titular a possibilidade de solicitar revisão de decisões tomadas com base no
tratamento automatizado de seus dados pessoais por parte do processador ou do controlador dos dados. A nova lei
prevê textualmente, também, que o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado quando for necessário para
atender interesses legítimos do processador ou controlador de dados, exceto quando prevalecer direitos
fundamentais do titular. Autoriza determinadas situações, assim como o GDPR, nas quais o consentimento não
precisa ser emitido quando as expectativas para a sua utilização forem legítimas, conforme previsto pelo artigo 10
da nova lei.

O alerta amarelo da nova lei fica por conta do artigo 14, ao permitir que o processador e/ou controlador,
compartilhe conteúdo, inclusive para fins de comunicação comercial, com qualquer um que contribua, direta ou
indiretamente, para a realização de tratamento de dados pessoais. Nesse ponto a nova lei é frágil porque, na
prática, autoriza a livre-circulação de dados pessoais sem o consentimento do titular, o que não acontece na
regulação europeia. No caso, a transferência de dados pessoais poderia ser feita por rede de empresas privadas,
por órgãos públicos ou por qualquer agente privado que tenha interesse em tratar dados pessoais mediante o
consentimento do titular para um único responsável pelo tratamento dos dados. A ponderação aqui, ficaria por
conta da identificação do “interesse legítimo” do processador e/ou controlador, que poderia ser questionado.

Vale dizer, ainda, que algumas dessas exigências expressamente determinadas pela lei 13.709/2018 já existiam na
Lei de Cadastro Positivo (Lei 12.414/2011), que prevê no seu artigo 5º, VI, o direito do titular de “solicitar ao
consulente a revisão de decisão realizada exclusivamente por meios automatizados.” Ainda, de acordo com o
inciso VII da Lei de Cadastro Positivo, a falta de notificação dos usuários sobre o uso, ou desvio, das informações
prestadas é proibida, podendo ser utilizados somente para a finalidade para a qual foram coletados.

As práticas do Facebook no caso ora analisado não passariam no teste de legítimo interesse do GDPR e/ou da nova
lei brasileira. O único interesse para justificar as ações da companhia, considerando as evidências e os casos
levantados por esta pesquisa, foram os próprios interesses comerciais do Facebook .

Conclusão

O artigo analisou os principais argumentos contra o Facebook pela violação de dados dos usuários no caso que
ficou conhecido como escândalo Facebook & Cambridge Analytica , à luz do GDPR e da nova lei brasileira (Lei
13.709/2018). A partir de dados exclusivamente levantados para a pesquisa, os autores identificaram os principais
argumentos contra a empresa nas diversas ações movidas ao redor do mundo. Na prática, nem o GDPR, nem a
nova lei brasileira poderiam ser aplicadas no caso por serem posteriores aos fatos. A discussão faz sentido,
contudo, considerando denúncias contínuas de violação de dados pessoais de usuários que empresas como o
Facebook , continuam aplicando em suas práticas comerciais.

Qual é o limite para utilização dos dados pessoais de usuários? Quanto dos nossos dados estão expostos na
internet? Como estão expostos? Quem se aproveita disso? Quem se importa? O que podemos fazer?

As respostas ainda não são claras. O GDPR e a nova lei brasileira (lei 13.709/2018) surgem num contexto de clamor
por medidas de proteção aos dados pessoais, mas inda é cedo para concluir o impacto que terão na proteção de
dados pessoais. O caso Facebook & Cambridge Analytica mostrou que a falta de controle sobre tratamento de dados
pessoais tem repercussão nefasta para a sociedade e precisa ser corrigido. O caso, conforme relatado neste
trabalho, provocou reações em diversos países, inclusive no Brasil. Usuários da rede social reportaram
reclamações e pediram indenizações específicas pela violação de dados pessoais. Foram diversas as medidas legais
promovidas por consumidores, investidores, e autoridades de supervisão e controle, refletindo a importância do
caso. Algumas ações já foram encerradas com a punição do Facebook , como foi o caso da ação movida por
investidores, na Califórnia (EUA); também, a recente multa aplicada pela autoridade britânica, condenando o
Facebook ao valor máximo previsto pela legislação vigente à época.
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FOOTNOTES
1

De acordo com o novo Breach Level Index (BLI ), em 2017, o número de registros de dados comprometidos em violações de
dados divulgados publicamente ultrapassou 2,5 bilhões, um aumento de 88% em relação a 2016.

2

A nova lei é oriunda do Projeto de Lei 4.060 de 2012, da Câmara dos Deputados, e entrará em vigor no dia 28 de dezembro de
2018, quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B; e 24 (vinte e quatro)
meses após a data de sua publicação (15.08.2018), quanto aos demais artigos.

3

GDPR, artigos: 4(5), 6(4)(e), 25(1), 32(1)(a), 40(2)(d), 89(1); antiga diretiva: Rec.26, 28-29, 75, 78, 156.

4

De acordo com o artigo 9 (1) do GDPR: “Sensitive Personal Data are personal data, revealing racial or ethnic origin, political
opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union membership; data concerning health or sex life and sexual
orientation; genetic data or biometric data. Data relating to criminal offences and convictions are addressed separately (as
criminal law lies outside the E's legislative competence)”.

5

O termo é usado no artigo 8 (1) do GDPR.

6

De acordo com o artigo 4 (15) do GDPR: “Data concerning health means personal data relating to the physical or mental
health of an individual, including the provision of health care services, which reveal information about his or her health
status. It expressly covers both physical and mental health”.



7

Vale lembrar que o direito penal está fora da competência legislativa da UE. Alguns Estados-membros optaram por tratar
esses dados como dados pessoais sensíveis. No Reino Unido, por exemplo, o caso ICO vs . Colenso-Dunne [2015 ] UKUT 471
(AAC), confirmou que, nos termos da legislação inglesa, as informações relativas a infrações penais reais ou alegadas, ou
condenações penais, não são “menos sensíveis” apenas porque a categoria não está listada como Dados Pessoais Sensíveis na
Diretiva. Na Dinamarca, as informações relativas às infrações penais reais ou alegadas, ou às condenações penais, são
tratadas como dados “semissensíveis.” Esses dados estão sujeitos a algumas, mas não todas as proteções concedidas a dados
pessoais sensíveis. Ver artigo 10 do GDPR .

8

De acordo com o artigo 4 do GDPR, “Controller means the natural or legal person, public authority, agency or any other body
which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data; where the
purposes and means of processing are determined by EU or Member State laws, the controller (or the criteria for
nominating the controller) may be designated by those laws”. E o artigo 4 (2): “Processing means any operation or set of
operations performed upon personal data or sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection,
recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by
transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction”.

9

De acordo com o artigo 14, inciso II, do Decreto nº 8.771 de 2016, que regulamenta o Marco Civil da Internet.

10

De acordo com o artigo 4 (8): “Processor means a natural or legal person, public authority, agency or any other body which
processes personal data on behalf of the controller”.

11

Texto original: “We exploited Facebook to harvest millions of people’s profiles. And built models to exploit what we knew
about them and target their inner demons. That was the basis the entire company was built on”. Tradução nossa. Disponível
em: [www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election]. Acessado em:
18.06.2018.

12

Apesar da atual negociação do Reino Unido na União Europeia, ainda são incertos os seus desdobramentos. A princípio, e
pelo quadro atual das negociações, as leis da UE continuarão sendo aplicadas no Reino Unido até que o desenlace da
situação seja totalmente concluído. O GDPR, portanto, e a princípio, continuará a integrar a paisagem legal do Reino Unido.

13

Artigo 7, inciso 3, do GDPR.

14

Até maio de 2018 era designado como Article 29 Working Party. Para mais detalhes visitar o site da Comissão Europeia :
[https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=629492]. Acesso em: 15.11.2018.
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