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Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor (DPDC) do Brasil multa Facebook 

em R$ 6.600.000,00 

Em decorrência de notícia veiculada pela mídia de que dados 
pessoais de cerca de 443 mil usuários brasileiros do Facebook 
poderiam ter sofrido uso indevido pela Cambridge Analytica, 
foi iniciada investigação em 2018 pelo Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC). Como 
resultado, aplicou-se multa ao Facebook no valor de 
R$ 6.600.000,00. 
O Departamento, que integra a Secretaria Nacional do 
Consumidor (SENACON), apurou a ocorrência de prática 
abusiva em grau médio por parte da rede social. O Facebook 
teria estabelecido como termos de uso de seus serviços uma 
espécie extremamente genérica de consentimento aos seus 
usuários, o que teria viabilizado a exposição indevida de 
dados pessoais ao aplicativo “thisisyourdigitallife”. Segundo 
a decisão, “a forma de obtenção do consentimento do usuário é questão 
umbilicalmente intrincada com a análise do mérito acerca da ocorrência, 
ou não, de prática abusiva”. Ponto central na decisão foi o de 
que os titulares de dados conectados, na rede social, a 

brasileiros que aderiram ao aplicativo tiveram seus dados tratados sem que tivessem concedido autorização 
específica e prévia (modelo opt-out). Embora essa não tenha sido considerada uma infração “per se”, os 
titulares não foram informados sobre (a) que agentes concretamente teriam acesso aos dados e (b) qual a 
finalidade do tratamento das informações fornecidas pelos consumidores da plataforma. 
Teria havido, assim, violação à Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que deve ser interpretado em 
consonância com o Código de Defesa do Consumidor. Na aplicação da multa, considerou-se o grande porte 
da empresa e o grande número de indivíduos afetados, o fato de que a  prática abusiva teve caráter repetitivo 
ao se estender por dois anos e, como circunstãncia atenuante, a primariedade dos infratores.  

 

Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos multa hospital em 

$ 2.175M 

Em 2017, o Escritório de Direitos Civis do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA recebeu 
denúncia de que o Hospital Sentara - entidade constituída por dez hospitais - teria enviado fatura contendo 
dados pessoais sensíveis referentes à saúde de um paciente a outro indivíduo. A denúncia deu início a 
investigação que constatou centenas de outras violações da mesma espécie. Verificou-se que o Sentara 
encaminhara correspondências contendo dados pessoais sensíveis - incluindo nomes de pacientes, números 
de contas e datas dos serviços - de 577 pacientes para endereços errados. 
O Hospital infringiu a legislação HIPAA ao falhar em sua avaliação de riscos encaminhada ao Departamento 
de Saúde e Serviços Humanos, uma vez que relatou inicialmente que apenas oito pacientes teriam sido 
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afetados pela exposição de seus dados pessoais sensíveis a terceiros. Diante das violações, o Departamento 
de Saúde e Serviços Humanos e o Hospital Sentara acordaram o pagamento de multa no valor de $ 2.175M, 
além da implementação de um Plano de Ação Corretiva pelos hospitais. 
 

Corte Distrital da Califórnia, EUA, nega admissão de ação coletiva indenizatória em 

processo contra o Facebook 

Em 2018, hackers tiveram acesso aos dados pessoais de 29 milhões de usuários do Facebook de diversos 
países – com cerca de 4 milhões de estadunidenses afetados. Sob o argumento de negliegência da parte da 
rede social na coleta e armazenamento dos dados dos usuários, Stephen Adkins ajuizou ação em face do 
Facebook. A ação requeria a alteração e aprimoramento da política e práticas de segurança da rede social; 
indenização por danos como o risco permanente de roubo de identidade devido ao vazamento dos dados, 
e ainda, indenização pelo tempo que os usuários desdobraram lidando com a violação. 

Em decisão, o juiz William Alsup, embasado em entendimento jurisprudencial, determinou que restava 
insuficiente fundar os pedidos em mera ameaça de danos futuros, uma vez que nenhum roubo de identidade 
ainda havia ocorrido. Quanto ao pedido indenizatório pela exposição e roubo dos dados pessoais, o pedido 
foi negado sob a alegação de que o cálculo com base no valor que tais informações teriam no mercado seria 
meramente especulativo. Quanto ao pedido de indenização pelo tempo despendido pelos lesionados com 
as violações, o juiz entendeu que a ação coletiva não seria o veículo apropriado.  

Assim, foi negada a admissão de ação coletiva com fulcro indenizatório, porém admitiu-se a ação coletiva 
com a finalidade de demandar o aprimoramento e alteração das práticas de segurança e proteção de dados 
pessoais do Facebook.   

 

Comissão Federal de Comércio estadunidense divulga acordos com empresas por 

violações à proteção de dados e ao Privacy Shield 

A Comissão Federal de Comércio estadunidense divulgou acordos realizados com quatro empresas que 
violaram normas concernentes à certificação de transferência internacional de dados Privacy Shield.  

Click Labs, Inc. (site e provedor de serviços de aplicativos para celulares) e Incentive Services, Inc. 
(desenvolvedora de programas de premiação e incentivo a serviços para empregadores) alegaram falsamente 
serem certificadas pelo Privacy Shield UE-EUA e Suíça-EUA.  Global Data Vault, LLC (fornecedora de 
serviços de armazenamento e recuperação de dados) e TDARX, Inc. (provedor de serviços de TI) 
continuaram reividincando a certificação mesmo após a sua expiração. 

Diante disso, a Click Labs, a Incentive Services, a Global Data Vault, LLC e a TDARX, Inc. acordaram com 
a Comissão Federal de Comércio os seguintes termos: (i) proibição de declarações falsas sobre certificação 
ou conformidade com o programa em questão e (ii) manutenção por um periodo de 5 anos de registros 
contábeis, registros de empregados e outros que possam ser pertinentes para demonstrar adequação aos 
Acordos firmados, ao longo dos próximos 20 anos após o Acordo. 

 

FTC estadunidense emite parecer contra a Cambridge Analytica 

Após registro de queixa administrativa pela Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) contra a 
Cambridge Analytica em julho de 2018 e investigação, a Comissão emitiu parecer. O documento constata 
que a empresa de consultoria e análise de dados teria adotado práticas enganosas para coletar dados pessoais 
de dezenas de milhões de usuários do Facebook com a finalidade de definir e direcionar os perfis de eleitores. 

https://www.hhs.gov/sites/default/files/signed-ra-sentara-508.pdf
https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2019/11/FacebookHack-ClassCertRULING.pdf
https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2019/11/FacebookHack-ClassCertRULING.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/192_3090_click_labs_order.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/192_3090_click_labs_order.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/incentive_services_inc._order_07-26-19.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/incentive_services_inc._order_07-26-19.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/192_3093_global_data_vault_order.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/192_3093_global_data_vault_order.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/tdarx_inc_order_9-30-2019.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/tdarx_inc_order_9-30-2019.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/182_3107_cambridge_analytica_administrative_complaint_7-24-19.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/182_3107_cambridge_analytica_administrative_complaint_7-24-19.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/d09389_comm_final_orderpublic.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/d09389_comm_final_orderpublic.pdf
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Além disso, o parecer constata que a empresa teria coletado e feito uso indevido de dados pessoais de 
consumidores pelo Facebook após aderir ao Privacy Shield. Por fim, a empresa teria alegado falsamente 
deter a certificação Privacy Shield durante período em que essa já havia expirado. 

Diante disso, a Comissão determinou: (i) a proibição de declarações falsas sobre certificação ou 
conformidade com o Privacy Shield; (ii) a exclusão dos dados pessoais coletados por meio de aplicativo 
hospedado no Facebook; e (iii) aplicação das normas de proteção aos dados do Privacy Shield ao tratamento 
dos dados coletados à época em que a empresa ainda se encontrava certificada; 

 

Autoridade Húngara de Concorrência multa Facebook em 3,6 M € 

A Autoridade Húngara de Concorrência aplicou ao Facebook a multa mais alta em caso de defesa do 
consumidor de sua história. A Autoridade constatou que a rede social violava o direito de concorrência e o 
direito do consumidor ao anunciar seus serviços como gratuitos, embora colete e realize outros tratamentos 
de dados pessoais para benefício econômico. 

Diante disso, considerou enganosos os slogans 'É gratuito e qualquer pessoa pode participar' e 'Gratuito e 
sempre será' utilizados pela rede social. Apesar de não haver custo pecuniário ao consumidor, a empresa 
uilizaria os dados pessoais coletados para criar perfis para todo tipo de publicidade direcionada. 

Como fator mitigante da punição pecuniária, a Autoridade considerou que a empresa alterara mundialmente 
os slogans supracitados. O Facebook também teria alterado suas condições de uso e serviços devido à 
pressão da Comissão Europeia e de autoridades de defesa do consumidor dos Estados-Membros. 

 

Comissão de Proteção de Dados alemã, BFDI, multa provedores de serviços de 

telecomunicações 

Os provedores de serviços de comunicação 1&1 Telecom GmbH e Rapidata GmbH foram multados pela 
autoridade de proteção de dados alemã, respectivamente, nos valores de 9,55M euros e 10.000 euros. 

No caso da 1&1 Telecom GmbH, o BfDI verificou que os indivíduos que contatavam a empresa por meio 
do seu serviço de atendimento podiam receber acessar dados pessoais sem qualquer espécie de 
procedimento de autenticação de identidade, apenas informando nome e data de nascimento do cliente. A 
autoridade considerou que a empresa estaria violando o artigo 32 do GDPR ao não tomar as medidas 
técnicas e organizacionais apropriadas para proteger sistematicamente o tratamento de dados pessoais. 

Diante dessa avaliação, a empresa 1&1 Telecom GmbH aprimorou o procedimento de autenticação 
requerendo informações adicionais dos indivíduos que a contatavam. Além disso, informou estar em 
processo de introdução de um novo procedimento de autenticação superior em termos de tecnologia e 
proteção de dados. Vale frisar que a postura cooperativa da empresa serviu como fator mitigante para o 
valor da multa de 9,55M euros que lhe foi imposta. 

Quanto ao caso da Rapidata GmbH, a multa se deu por violação ao artigo 37, da RGPD, que determina a 
nomeação de encarregado de proteção de dados. Diante da condição de microempresa, o valor da multa 
aplicada foi de 10.000 euros. 

 

 

 

 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/d09389_comm_final_opinionpublic.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/d09389_comm_final_opinionpublic.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/d09389_comm_final_orderpublic.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/d09389_comm_final_orderpublic.pdf
https://www.gvh.hu/en/press_room/press_releases/press_releases_2019/gvh-imposed-a-fine-of-eur-3.6-m-on-facebook
https://www.gvh.hu/en/press_room/press_releases/press_releases_2019/gvh-imposed-a-fine-of-eur-3.6-m-on-facebook
https://www.bfdi.bund.de/SiteGlobals/Modules/Buehne/EN/Startseite/PressRelease/HP_Text_PressRelease.html
https://www.bfdi.bund.de/SiteGlobals/Modules/Buehne/EN/Startseite/PressRelease/HP_Text_PressRelease.html
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Autoridade de Proteção de Dados de Hong Kong multa o aplicativo TransUnion 

Após acesso online não autorizado a relatórios de créditos – sob responsabilidade do aplicativo TransUnion 
– por jornal local de Hong Kong, a autoridade de proteção de dados do país recebeu uma notificação de 
incidente de violação de dados pessoais. 

Após investigações, a autoridade reportou uma série de vulnerabilidades nos procedimentos de autenticação 
online utilizados pelo aplicativo para permitir o acesso. Além disso, a autoridade considerou que a 
transferência de dados pessoais entre o aplicativo e outros parceiros infringia o princípio da finalidade. Isso 
porque não se enquadrava no objetivo original ou em um objetivo diretamente relacionado àquele para o 
qual a TransUnion coletara os dados em questão, de modo que a transferência exigiria o consentimento 
expresso do cliente. 

Assim, a Autoridade prescreveu uma série de recomendações à TransUnion: (i) oferecer ao usuário a opção 
de consentir ou não com a transferência de seus dados a parceiros da empresa; (ii) oferecer ao usuário a 
possibilidade de optar sobre quais dados serão transferidos a parceiros; (iii) garantir que o nível de proteção 
de dados pessoais oferecidos por parceiros é adequado; (iv) realizar uma revisão periódica dos 
procedimentos de autenticação online; (v) permitir que indivíduos acessem relatórios de crédito a um custo 
menor. 

 

Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA multa empresa pelo não 

fornecimento de prontuário médico e taxas abusivas 

Denúncia de um paciente da Korunda Medical, LLC – empresa sediada na Flórida que oferece atendimento 
e tratamento de saúde a cerca de 2.000 pacientes anualmente – alegava que, apesar da demanda reiterada, a 
empresa não conseguira encaminhar os prontuários médicos requeridos em tempo hábil. Além disso, a 
empresa teria cobrado taxas acima das permitidas pelo HIPAA (Lei de Portabilidade e Responsabilidade do 
Seguro de Saúde).  

O Escritório de Direitos Civis do Departamento de Saúde e Serviços Humanos prestou, então, assistência 
técnica à Korunda com o fito de retificar os problemas denunciados e encerrou a denúncia. Entretanto, 
apesar da assistência do Escritório, a empresa continuou a não fornecer os registros solicitados, resultando 
em outra reclamação. Como resultado da segunda intervenção do Escritório, os registros solicitados foram 
fornecidos gratuitamente, em maio de 2019, no formato solicitado. 

Diante da violação reiterada à HIPAA, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos e a Korunda 
acordaram o pagamento de multa de US $ 85.000,00 e adoção de Plano de Ação Corretiva. 

 

Autoridade de Proteção de Dados sueca multa site por violação ao GDPR 

O site Mrkoll.se, que publica dados pessoais de suecos maiores de 16 anos e detém um banco de dados de 
cerca de 8 milhões de pessoas, foi multado pela Autoridade de Proteção de Dados sueca no valor de 35.000 
euros. Isso porque, apesar de o site em questão ser certificado para a publicação de tais informações sob 
uma proteção constitucional, teria exposto dados pessoais como informações de crédito e não pagamentos, 
além de registros de condenações criminais. Diante disso, a Autoridade decidiu que tais informações são 
reguladas pelo GDPR e, assim, não poderiam ser publicadas nos termos da Lei de Informações de Crédito 
sem autorização prévia da Autoridade sueca de Proteção de Dados. 

 

 

https://www.pcpd.org.hk/english/enforcement/commissioners_findings/files/PCPD_Investigation_Report_R19_17497_Eng.pdf
https://www.pcpd.org.hk/english/enforcement/commissioners_findings/files/PCPD_Investigation_Report_R19_17497_Eng.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/korunda-ra-cap-508.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/korunda-ra-cap-508.pdf
https://www.datainspektionen.se/nyheter/administrative-fine-of-35-000-eur-imposed-on-the-swedish-website-mrkoll.se/
https://www.datainspektionen.se/nyheter/administrative-fine-of-35-000-eur-imposed-on-the-swedish-website-mrkoll.se/
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FTC e empresa de gerenciamento de e-mail realizam acordo  

Após investigações, a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) verificou que a empresa Unrollme 
Inc. – empresa de gerenciamento de e-mails – afirmava que não acessaria e-mails pessoais de seus clientes, 
apesar de exigir acesso à conta. Entretanto, a empresa compartilhava dados pessoais dos usuários - nome 
do usuário, endereços de cobrança e entrega e informações sobre produtos ou serviços adquiridos pelo 
consumidor - com sua empresa controladora, a Slice Technologies, Inc. que por sua vez os usava nas 
pesquisas de mercado por ela comercializada. 

Diante disso, a FTC e a empresa realizaram acordo sob o qual esta se comprometeu a não mais omitir 
informações sobre coleta, uso, armazenamento ou compartilhamento de dados pessoais. Ademais, a 
empresa deveria notificar os que se inscreveram anteriormente no Unrollme, além de excluir, de seus 
próprios sistemas e dos sistemas da Slice, recibos eletrônicos armazenados, a menos que obtenha 
consentimento expresso dos titulares para manter seus dados pessoais. 

 

Autoridade Norueguesa de Proteção de Dados, Datatilsynet, aplica multa à cidade de Oslo 

A Autoridade Norueguesa de Proteção de Dados recebeu notificação de violação de dados e realizou 
investigações concernentes aos danos de 2007 até 2018. As investigações concluíram que os dados pessoais 
de pacientes de lares de idosos e de centros de saúde da cidade de Oslo estiveram armazenados fora do 
sistema eletrônico de saúde apropriado.  

A cidade relatou que tais entidades utilizavam fichas que incluiriam informações sobre os pacientes, 
detalhando suas necessidades diárias e rotinas de atendimento. Nessas fichas, os pacientes eram identificados 
por seus nomes completos, números de documentos de identidade, iniciais ou números de quartos. Dessa 
forma, tais dados pessoais presentes nas fichas encontravam-se disponíveis para acesso de um grande 
número de funcionários, descumprindo frontalmente requisitos relevantes de segurança da informação. 

Diante disso, a Autoridade decidiu que a prática de armazenar dados identificáveis de pacientes fora do 
sistema de prontuário eletrônico violava claramente os requisitos de segurança e controle interno previstos 
no artigo 32 do GDPR e nas seções 22 e 23 da Health Record Act. A multa aplicada à cidade de Oslo foi 
de 49.300 euros. Como fatores mitigantes dessa punição, considerou-se que a própria cidade notificara a 
Autoridade quanto à violação e prontamente tomara medidas para exclusão dos dados indevidamente 
armazenados. Além disso, medidas para evitar fututras violações teriam sido tomadas, como auditoria 
interna, acompanhamento da gerência e treinamento. 
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https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/08/operator-email-management-service-settles-ftc-allegations-it
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/08/operator-email-management-service-settles-ftc-allegations-it
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/c-4692_172_3139_-_unrollme_order.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/c-4692_172_3139_-_unrollme_order.pdf
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/norwegian-data-protection-authority-imposes-fine-city-oslo_sv
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/norwegian-data-protection-authority-imposes-fine-city-oslo_sv
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