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CARVALHO MARTINS FILHO - MA18158, THALES BRANDAO FEITOSA DE SOUSA - MA14462-A,
BRUNO TEIXEIRA SILVA - MA14077-A

REU: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado/Autoridade do(a) REU: LILIANE ARAGAO MENDES PEREIRA - MA14876

 

SENTENÇA

 

“INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE
CONSUMO - IBEDEC - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. –
VAZAMENTO DE DADOS – FALHA DE SEGURANÇA – FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS – RESPONSABILIDADE DE REPARAR - DANO MORAL IN RE
IPSA - DANO MORAL COLETIVO”.

 

1 RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Coletiva com pedido de obrigação de fazer proposta pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO – IBEDEC –
MA em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
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O autor narra que o réu, em meados de 2021, contrariou a proteção legal dada aos
consumidores quanto aos direitos fundamentais à privacidade, à intimidade, à honra e à
imagem ao vazar, indiscriminadamente, dados pessoais dos seus usuários, como número
de telefone, e-mail, nome, data de nascimento e local de trabalho, de aproximadamente
533 (quinhentos e trinta e três) milhões de usuários, de 106 países, destes, 8.064,916 (oito
milhões sessenta e quatro mil novecentos e dezesseis) usuários brasileiros.

Aduz que, mesmo após tomar conhecimento do ocorrido, o réu não notificou os usuários
afetados, não indicou as medidas técnicas e de segurança eventualmente adotadas para
proteção dos dados, não apontou os riscos relacionados ao incidente, tampouco informou
as medidas a serem adotadas para reverter ou mitigar os prejuízos decorrente do
vazamento de dados.

O instituto autor alega ter recebido reclamações dos consumidores, principalmente em
relação à disponibilização do banco de dados ter ocorrido na rede mundial de
computadores.

Por fim, o autor afirma que o réu desrespeitou, em diversos sentidos, as normas legais de
proteção à privacidade de seus usuários, expondo-os a riscos maiores, como fraudes e
roubos de dados.

Quantos aos pedidos principais, o Instituto requer a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 72.000.000,00 (setenta e dois
milhões de reais), a ser revertida em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos
Direitos do Consumidor – FPDC, criado pela Lei Estadual nº 8.044, de 19 de dezembro de
2003.

Requer ainda a condenação do demandado a pagar a cada consumidor lesado indenização
por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Formula também os seguintes pedidos acessórios: condenação do Réu a divulgar sua
condenação nas mídias sociais, no prazo de 5 dias, a contar do trânsito em julgado de
eventual sentença de procedência.

O réu apresentou contestação em Id. 43777697.

Alegou, preliminarmente, ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e falta de interesse
processual. No mérito, sustentou que a ação deve ter seus pedidos rejeitados em todos os
seus termos, argumentando, em síntese, que:

“64. Dessa forma, o episódio em questão ocorreu devido ao uso, de maneira desvirtuada,
de ferramentas legítimas do serviço Facebook, junto a softwares automatizados, a fim
de coletar e reunir dados que já se encontravam publicamente disponíveis no Facebook,
em atitude expressamente proibida pelos Termos de Serviço da plataforma, conforme
será adiante demonstrado.

65. Assim, o fator que distingue a raspagem não autorizada da utilização normal por
usuários comuns é o meio automatizado que os raspadores utilizam para coletar os
dados em larga escala. Não há, portanto, qualquer invasão ao sistema do Facebook
passível de caracterizar a ocorrência de um incidente de segurança nesses casos.



23/03/23, 18:15 · Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - 1º Grau

https://pje.tjma.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=9f9fb8da6ba03e9b5f3b60d2… 3/17

69. Apesar de muitas vezes ser difícil de distinguir a raspagem de dados de uma
atividade permitida dos usuários – e, por consequência, difícil de preveni-la –, os
esforços do Facebook para combatê-la são extensos e estão na dianteira do setor,
conforme aqui detalhado e já publicamente endereçado. 

70. Contudo, ainda que tal prática não seja permitida pelos Termos de Serviço do
Facebook - conforme será oportunamente demonstrado -, não há que se falar na
ocorrência de incidente de vazamento de dados, uma vez que os dados “raspados” não
foram “vazados” nem pelo Facebook e nem por terceiros – e nem poderiam ser, uma vez
que se encontravam publicamente disponíveis, por escolha dos usuários, em seus perfis
na plataforma”.

Réplica em que o Autor reitera os termos da petição inicial – Id. 50667512.

Devidamente intimadas, as partes requereram o julgamento antecipado do mérito - Id.
51345476 e Id. 51413376

O Ministério Público Estadual se manifestou pela procedência parcial do pedido, nos
seguintes termos (transcrição literal) - Id. 71265653:

“Indubitavelmente, os fatos postos em juízo nesta ação abalaram a relação jurídica,
causando repugnância e desconfiança dos usuários do Facebook, que tiveram os seus
dados pessoais obtidos sem a observância da legislação brasileira, conforme antes
exposto, em completa transgressão ao princípio da boa-fé objetiva. 

Por todo o exposto, o Ministério Público se manifesta pela parcial procedência da ação,
considerando apenas que o valor indenizatório, a título de dano moral, no importe de
R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais) reputa-se desarrazoado para o caso
em comento.

Sugere-se como cabível valor a menor de R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos
mil), com base no entendimento jurisprudencial contemporâneo, e de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, por
analogia ao que aduz o art. 57 da Lei nº 8.078/90”.

É o relatório. Decido.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Das Preliminares:

a) Ilegitimidade Ativa

Em preliminar, o Réu alegou a ilegitimidade da parte autora, sob o argumento de que “no
presente caso, não há indeterminação de sujeitos, nem indivisibilidade do objeto, ou
homogeneidade dos direitos, nem tampouco são discutidos direitos de cunho indisponível
(mas sim disponível)”.

Entretanto, da análise dos fatos e fundamentos jurídicos que compõem a petição inicial,
depreende-se que a pretensão formulada pelo autor se dirige exatamente à defesa de
direitos individuais de origem comum, sendo, nos termos do art. 81, parágrafo único, III,
do CDC, admitida a sua defesa de forma coletiva, e direitos difusos (inciso I), uma vez que
um ambiente de navegação seguro na internet é direito de todos indistintamente.
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Ademais, prevê o art. 5º da Lei nº 7.347/85 que:

Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

V - a associação que, concomitantemente:

(…)

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao
consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico.

Desse modo, depreende-se que, para que reste reconhecida a legitimidade, faz-se
necessário que as associações incluam, como finalidade institucional, a defesa dos
interesses de seus associados, conforme leitura do art. 5º, VIII, do Estatuto Social do
IBEDEC (Id. 43777698):

Art. 5º. São objetivos da associação:

VIII - patrocinar ou representar, judicial e/ou extrajudicialmente, interesses ou direitos,
individuais ou coletivos, de qualquer associado ou consumidor, relacionados à defesa
dos direitos dos consumidores garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor,
Constituição Federal e demais diplomas legais, sem prejuízo da atuação autônoma do
próprio associado ou de outras entidades congêneres, independentemente de prévia
aprovação em assembleia geral. 

Somado a isso, as associações possuem legitimidade para defesa dos direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos
associados, exigindo-se apenas que as associações tenham sido constituídas há pelo
menos um ano, conforme redação do art. 82, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor: 

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: 

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre
seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código,
dispensada a autorização assemblear. 

Ademais, a associação, na qualidade de substituto processual, detém a legitimidade para
atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa,
sendo dispensada a necessidade de autorização nominal ou assemblear. Corroborando
com isso, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DAS
ASSOCIAÇÕES. ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE E SUBSTITUTA PROCESSUAL.
RE n. 573.232/SC. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE
DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO NOMINAL. TARIFA POR LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA.
POSSIBILIDADE DA COBRANÇA ATÉ 10/12/2007, COM INFORMAÇÃO EXPRESSA.
VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. (…) Na presente demanda, a atuação da entidade
autora deu-se, de forma inequívoca, no campo da substituição processual, sendo
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desnecessária a apresentação nominal do rol de seus filiados para ajuizamento da ação.
8. Nesses termos, tem-se que as associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC
estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses
individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados.
Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do
interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos
institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova
autorização ou deliberação assemblear. (…) (STJ - REsp: 1325857 RS 2011/0236589-7,
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 -
SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2022).

Dessa forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa.

b) Ilegitimidade Passiva

Ainda em preliminar, suscitou o Réu ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
presente ação.

No Brasil, para o exame da presença das condições da ação, dentre elas a legitimidade,
adotou-se a teoria da asserção (STJ: AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma).

Segundo a qual as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade, são
aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade,
em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito
provado.

Desse modo, para que seja considerada legítima, basta haver pertinência subjetiva entre a
parte e os fatos articulados na petição inicial, ou seja, mostra-se como suficiente que os
argumentos aduzidos possibilitem a inferência, em um exame puramente abstrato, de que
o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor (REsp
1893387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/06/2021, DJe 30/06/2021).

No caso dos autos, o autor aduz que o Réu vazou indiscriminadamente dados pessoais de
milhões de usuários ao redor do mundo, agindo em desconformidade com o nosso
ordenamento jurídico.

É o que basta para a caracterização da legitimidade passiva dos Réus, ficando o exame
acerca da procedência ou não das alegações constantes da petição inicial reservada à
sentença.

Ademais, estabelece o art. 11, § 2º da Lei nº 12.965/2014:

Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de
registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de
aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional,
deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à
privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos
registros.
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§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa
jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos
uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.

Por fim, no presente caso, aplica-se a Teoria da Aparência, uma vez que aos olhos do
consumidor, os fornecedores estão conectados para a prestação dos serviços, assim como
é assegurada a facilitação da defesa de seus direitos, conforme disposto no artigo 6º,  VIII,
do CDC.

Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Réu.

c) Ausência de interesse processual

Segundo a lição de Theotonio Negrão, “o interesse processual é composto pelo binômio
necessidade-adequação, refletindo aquela a indispensabilidade do ingresso em juízo para
a obtenção do bem da vida pretendido e se consubstanciando esta na relação de
pertinência entre a situação material que se tenciona alcançar e o meio processual
utilizado para tanto”.

Dessa forma, entende-se que o interesse processual, como uma das condições da ação,
evidencia-se na materialização do binômio necessidade-utilidade, ou seja, a via adotada
deverá ser necessária e útil ao resguardo da pretensão do autor da ação.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a instituição de condições para o
regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição
Federal". Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade
de ir a juízo.” (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). Ou seja, faz-se necessária a existência
de uma situação prévia que configure uma resistência do réu ao pretendido pelo autor.

Na hipótese dos autos, vislumbro configurado o binômio acima, diante da necessidade de
que se apure a responsabilidade do Réu, tendo em vista as alegadas violações à
privacidade, à intimidade, à honra e à imagem e aos direitos dos consumidores causadas
pelo vazamento de dados.

Assim sendo, REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual.

2.2 Mérito

A Proteção de Dados no Ordenamento Jurídico

A questão principal debatida se refere ao alegado vazamento de dados de milhões de
usuários ao redor do mundo, dos quais 8.064,916 (oito milhões sessenta e quatro mil
novecentos e dezesseis) são usuários brasileiros.

A Constituição Federal confere proteção especial à intimidade, à vida privada, à honra e à
imagem, qualificando como invioláveis direitos fundamentais da personalidade,
assegurando o direito à indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua
violação, conforme disposto no art. 5º, X e XII, da Constituição Federal:
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;

(...)

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e
das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e
na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal;

A proteção de dados ganhou maior importância com a promulgação da Emenda
Constitucional nº 115/2022, que alterou a Constituição Federal para incluir a proteção de
dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais do cidadão, assegurando o
direito à proteção nos meios digitais (Art. 5º, LXXIX).

O Decreto Federal nº 8.771/16, em seu art. 14, define como dado pessoal todo aquele
relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, inclusive números
identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos, quando estes estiverem
relacionados a uma pessoa.

De igual modo, o art. 2º, I e II, da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais-LGPD), enuncia:

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

I - o respeito à privacidade;

II - a autodeterminação informativa;

Em continuidade, a Lei do Marco Civil da Internet (12.695/2014) estabelece princípios,
garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e a defesa do consumidor,
dentre eles:

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

(...)

II - proteção da privacidade;

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;

(...)

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são
assegurados os seguintes direitos:

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação;



23/03/23, 18:15 · Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - 1º Grau

https://pje.tjma.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=9f9fb8da6ba03e9b5f3b60d2… 8/17

(...)

VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e
proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades
que:

a) justifiquem sua coleta;

b) não sejam vedadas pela legislação; e

c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de
aplicações de internet;

A mencionada lei ainda determina que, em qualquer operação de coleta, armazenamento,
guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores
de conexão e de aplicações de internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em
território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os
direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações
privadas e dos registros (art. 11).

No mesmo sentido, a LGPD estipula que o tratamento de dados pessoais somente poderá
ser realizado mediante o fornecimento de consentimento do titular (art. 7º, I) e que tal
consentimento deverá ser fornecido por escrito em cláusula destacada das demais ou por
outro meio hábil a demonstrar a manifestação de vontade do titular, nos termos do art.
8º, § 1º.

A Responsabilidade Civil na Proteção de Dados

A Lei Geral de Proteção de Dados denomina como titular (V, art. 5º) o indivíduo
protagonista das relações jurídicas que envolvam tratamento de dados e disciplina como
direitos fundamentais o respeito à privacidade e a autodeterminação informativa; este
último consiste no direito de escolher os limites, o prazo e quais dados serão utilizados. 

São garantidos, ainda, os direitos à informação, de acesso, de correção, de eliminação,
dentre outros, nos termos do art. 18:

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos
dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

I - confirmação da existência de tratamento;

II - acesso aos dados;

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional,
observados os segredos comercial e industrial;  

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas
hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;
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VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou
uso compartilhado de dados;

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa;

IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.

Ainda, em seu artigo 5º, a LGPD denomina como controlador (VI) aquele que exerce a
decisão sobre o tratamento de dados e, como operador (VII), o que executa o tratamento
de dados, sob as ordens do controlador; por fim, define como tratamento toda operação
realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação,
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração (X). Juntos, são definidos
como agentes de tratamento (IX).

Dito isso, ressalto que a responsabilidade de reparar os danos causados no exercício da
atividade de tratamento de dados surge com a violação às normas jurídicas. Desse modo,
compreende-se a proteção de dados como um microssistema com normas previstas em
diversas leis, sendo a LGPD o seu principal fundamento.

O artigo 42 da LGPD estabelece que tanto o controlador quanto o operador que, em razão
do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, violarem a legislação de
proteção de dados ou deixarem de adotar medidas de seguranças aptas a proteger os
dados pessoais de acessos não autorizados, responderão pelos danos causados sejam eles
de ordem moral, patrimonial, individual ou coletiva.

Nesse sentido, define, na sequência, como irregular o tratamento de dados pessoais que
deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que dele se espera,
considerando as circunstâncias relevantes, entre as quais:  o modo pelo qual é realizado; o
resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; as técnicas de tratamento de
dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado (art. 44).

Oportuno pontuar que os agentes de tratamento - controlador e operador - devem adotar
medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de
acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda,
alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Extraem-se da Lei nº 13.709/2018 duas situações em que, caso ocorra dano moral ou
material a um titular ou a uma coletividade, serão a eles atribuídos os efeitos da
responsabilidade civil, quais sejam: i) a violação de normas jurídicas; ii) violação de
normas técnicas.

Outrossim, decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6387, de relatoria
da Min. Rosa Weber, que o tratamento e a manipulação de dados pessoais observarão os
limites delineados pela liberdade individual, da privacidade e do livre desenvolvimento da
personalidade, sob pena de lesão a esses direitos. Fundamentou-se, no caso citado - antes
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da vigência da LGPD - que se tratava de proteção constitucional à privacidade, citando-se
o direito à autodeterminação informativa expressamente, como também os princípios da
finalidade, necessidade e adequação.

Pela pertinência transcrevo referida ementa:

(...)Decorrências dos direitos da personalidade, o respeito à privacidade e à
autodeterminação informativa foram positivados, no art. 2º, I e II, da Lei
nº 13.709/2018 ( Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), como
fundamentos específicos da disciplina da proteção de dados pessoais. 2. Na
medida em que relacionados à identificação – efetiva ou potencial – de pessoa natural, o
tratamento e a manipulação de dados pessoais hão de observar os limites
delineados pelo âmbito de proteção das cláusulas constitucionais
assecuratórias da liberdade individual (art. 5º, caput), da privacidade e do
livre desenvolvimento da personalidade (art. 5º, X e XII), sob pena de lesão a
esses direitos. (...) 4. Consideradas a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da
medida(...) 5. Ao não definir apropriadamente como e para que serão utilizados os
dados coletados, a MP nº 954/2020 desatende a garantia do devido processo legal (art.
5º, LIV, da CF), na dimensão substantiva, por não oferecer condições de avaliação
quanto à sua adequação e necessidade, assim entendidas como a compatibilidade do
tratamento com as finalidades informadas e sua limitação ao mínimo necessário para
alcançar suas finalidades. 6. Ao não apresentar mecanismo técnico ou
administrativo apto a proteger, de acessos não autorizados, vazamentos
acidentais ou utilização indevida, seja na transmissão, seja no tratamento,
o sigilo, a higidez e, quando o caso, o anonimato dos dados pessoais
compartilhados, a MP nº 954/2020 descumpre as exigências que exsurgem
do texto constitucional no tocante à efetiva proteção dos direitos
fundamentais dos brasileiros. (...) (STF - ADI: 6387 DF 0090566-
08.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 07/05/2020,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/11/2020)

Portanto, a LGPD, definidora dos critérios para a responsabilização dos agentes por
eventuais danos ocorridos em virtude do tratamento de dados pessoais, estabelece e
define como princípios norteadores da proteção de dados os princípios da finalidade, da
adequação e da necessidade. Segundo o princípio da finalidade, a realização do
tratamento deve ocorrer para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao
titular, sem a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas
finalidades; segundo o princípio da adequação, a compatibilidade do tratamento deve
ocorrer conforme as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do
tratamento; o princípio da necessidade, por outro lado, orienta que o tratamento deve se
limitar à realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes,
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.

Na hipótese dos autos, verifico que o réu, em sua defesa, afirmou que “não há que se falar
na ocorrência de incidente de vazamento de dados, uma vez que os dados raspados não
foram vazados; e que foram prestados esclarecimentos aos usuários quanto à técnica de
raspagem”.
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O Facebook destacou ainda que “não houve violação, vazamento ou tratamento ilícito dos
dados pelo Facebook, uma vez que estes já se encontravam classificados como dados
disponíveis e acessíveis publicamente a “‘Todos’, por opção de seus titulares”. 

Todavia tais argumentos não merecem prosperar, ainda que os dados sejam públicos, haja
vista que a raspagem não autorizada de dados representa clara falha de segurança.

Ressalto, por oportuno, que a informação manifestamente pública não autoriza sua
utilização de maneira ampla e irrestrita, pois, conforme prevê o art. 7º, inciso I, da LGPD,
o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante consentimento do
titular.

A conduta do réu representou inúmeros prejuízos à coletividade, lesionando o
ordenamento jurídico e representando uma ofensa à expectativa dos usuários, pois
permitiu, diante da fragilidade de sua segurança, o acesso de terceiros que coletaram
dados pessoais de milhares de usuários do serviço da mencionada rede social, conforme
afirmou o próprio réu em sua contestação, pelo que destaco alguns trechos:

“O que aconteceu?

Acreditamos que os dados em questão foram extraídos dos perfis das pessoas
no Facebook por agentes mal-intencionados que usaram nosso importador de
contatos antes de setembro de 2019. Este recurso foi criado com objetivo de ajudar os
usuários a encontrar seus amigos e para que fosse possível se conectar por meio de suas
listas de contatos.

Quando soubemos que esse recurso estava sendo usado de forma indevida em
2019, fizemos alterações ao importador de contatos. Nós o atualizamos para evitar
que agentes mal-intencionados usassem softwares para imitar nosso
aplicativo e fazer upload de um grande conjunto de números de telefone
para ver quais correspondiam aos usuários do Facebook. Por meio da
funcionalidade anterior, foi possível consultar um conjunto de perfis de usuários e obter
um conjunto limitado de informações incluídas em seus perfis públicos. As informações
não englobam informações financeiras, informações de saúde ou senhas.” - pág 14.

“Antes das atualizações implementadas pelo Facebook, os “raspadores”
encontraram formas de utilizar, de maneira mal-intencionada, recursos de
descoberta de contato que foram desenvolvidos para que os usuários
encontrassem e se conectassem com seus contatos. Dentre esses recursos, estava
incluso o “importador de contatos”, ferramenta que permitia aos usuários importarem
os contatos de seus dispositivos móveis para o Facebook e encontrar os usuários
correspondentes com base em seus números de telefone.” - pág 17.

Quanto as esses fatos reconhecidos, a Lei nº 13.709/2018 dispõe que o tratamento de
dados será ilícito quando não fornecer a segurança que dele se espera, estabelecendo em
seu art. 46 que devem ser adotadas medidas de segurança, técnicas e administrativas
aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais
que impliquem em qualquer forma de tratamento ilícito.
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Dessa forma, o réu agiu em total desconformidade com nosso ordenamento jurídico ao
permitir a extração de dados de suas plataformas, de milhões de usuários, por
ferramentas automatizadas,. Não importa se o tratamento ilícito tenha sido cometido por
terceiro, pois competia ao Facebook a garantia da proteção dos dados pessoais de seus
usuários (art. 44). 

Ademais, a LGPD expressou de forma límpida que as medidas de segurança deverão ser
observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução (§ 2º,
art. 46), o que torna insuficiente para resultar em improcedência da ação, a alegação do
réu de que não permitiu o acesso indevido, pois, por outro lado, não adotou medidas
efetivas para bloquear tais acessos.

Na oportunidade, ressalto que os esclarecimentos prestados pelo réu não justificam a
violação das garantias fundamentais ensejadoras de danos à intimidade e à vida privada
de milhões de usuários.

Dessa forma, caracterizada a falha de segurança nos sistemas do Réu, que resultou na
indevida apropriação de dados pessoais de milhões de usuários, encontra-se demonstrada
a conduta ilícita do réu.

Outrossim, como consabido, não dependem de provas os fatos públicos e notórios e os
admitidos como incontroversos no processo (art. 374, CPC).

E, da análise do acervo probatório, observa-se que ficaram demonstradas falhas na
prestação do serviço, conforme notícias divulgadas na imprensa mundial. Vejamos:

<https://tecnoblog.net/noticias/2021/04/06/procon-sp-notifica-facebook-por-
vazamento-que-afetou-8-milhoes-de-brasileiros/>. Acesso em 08/03/2023. (Id.
43777882).

<https://www.businessinsider.com/stolen-data-of-533-million-facebook-users-leaked-
online-2021-4>. Acesso em 08/03/2023. (Id. 43777884).

<https://www.bbc.com/news/technology-56650387?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-
%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5B>. Acesso em
08/03/2023. (Id. 43777887).

<https://tecnoblog.net/noticias/2021/04/05/vazamento-do-facebook-expoe-533-
milhoes-de-usuarios-incluindo-brasileiros/>. Acesso em 08/03/2023. (Id. 43777890).

<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/04/05/vazamento-do-facebook-
descubra-se-seus-dados-foram-expostos.htm>. Acesso em: 08/03/2023. (Id. 43777891).

<https://www.wired.com/story/facebook-data-leak-500-million-users-phone-
numbers/>. Acesso em: 08/03/2023. (Id. 43777892).

As notícias acima listadas servem apenas para evidenciar que o tema foi debatido
amplamente no Brasil e no mundo com abalizadas abordagens demonstrando a falha de
segurança objeto do presente processo.

De igual modo, a conduta questionada viola ainda a boa-fé objetiva, regra de conduta das
partes contratantes e vetor de interpretação dos negócios jurídicos.
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Para Clóvis do Couto e Silva, a boa-fé se manifesta nos negócios jurídicos como “máxima
objetiva que determina o aumento de deveres, além daqueles que a convenção
explicitamente institui.” (A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006,
p. 33.).

Constitui, assim, verdadeira regra de conduta, que contempla todos os que participam do
contrato e estabelece entre eles um dever de cooperação, em face do objetivo a que visam.

Os contratos, por sua dinâmica evolutiva, não podem ser vistos como uma manifestação
de vontade abstrata, totalmente alheia aos acontecimentos sociais, sob pena de se
transformarem em documento meramente formal, à margem da vida, e maior gerador de
conflitos do que soluções para os mesmos.

Nesse sentido, a observância da boa-fé objetiva tem especial relevância no presente caso,
porquanto houve uma frustração da confiança dos usuários do Facebook no serviço por
ele prestado que, por uma falha de segurança, permitiu o vazamento de dados pessoais e o
seu acesso indevido por terceiros.

Depreende-se, portanto, que o Facebook possui responsabilidade objetiva pelos danos
dela decorrentes, sejam estes de ordem material ou moral.

2.2.1 Dano moral coletivo e individual

A caracterização do dano moral coletivo tem sido debatido com frequência no STJ, que o
tem reconhecido em diversas situações, a exemplo do que aconteceu no julgamento do
REsp 1.221.756 e REsp 866.636.

O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano e se caracteriza por lesão grave,
injusta e intolerável a valores e a interesses fundamentais da sociedade,
independentemente da comprovação de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

Impõe relembrar que o dano moral coletivo não se traduz em mera soma de danos morais
individuais, uma vez que o dano moral individual é eminentemente subjetivo, exigindo,
realmente, para sua configuração, a constatação do dano, lesão, angústia, dor, humilhação
ou sofrimento pessoal do lesado, enquanto, o dano moral coletivo, conforme já fixou o
Superior Tribunal de Justiça:

“(...) é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da
prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de
conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de
prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Precedentes. Independentemente do
número de pessoas concretamente atingidas pela lesão em certo período, o dano moral
coletivo deve ser ignóbil e significativo, afetando de forma inescusável e intolerável os
valores e interesses coletivos fundamentais”. (STJ - REsp: 1610821 RJ 2014/0019900-5,
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 -
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021).

Dessa forma, para fins de demonstração de dano moral a uma coletividade, necessário que
se demonstre apenas a ocorrência de uma conduta empresarial afrontosa ao ordenamento
jurídico, bem como que o fato transgressor seja de razoável significância e transborde os
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limites da tolerabilidade, causando sensação de frustração e impotência, ou mesmo
revolta, no universo de indivíduos expostos às consequências da conduta antijurídica
praticada.

Analisando os fatos discutidos no presente processo, concluo que foi exatamente isto o
que ocorreu no caso concreto, tendo em vista os inúmeros transtornos causados à
coletividade diante da falha de prestação de serviço que resultou no vazamento de dados
pessoais de 8.064,916 (oito milhões sessenta e quatro mil novecentos e dezesseis) de
usuários brasileiros. Houve, portanto, uma lesão evidente na confiança usuários do
serviço.

O valor da indenização pelos danos morais coletivos não pode ser insignificante, sob pena
de não atingir o propósito educativo, mas também não deve ser exagerado e
desproporcional a ponto de tornar-se excessivamente oneroso.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em casos assemelhados que os danos morais
indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar
enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu,
devendo ser arbitrado à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da
exemplaridade e da solidariedade. (STJ - REsp: 1124471 RJ 2009/0082448-1, Relator:
Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/06/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 01/07/2010).

De igual modo, o STJ tem se pronunciado no sentido de que a indenização deve ser fixada
em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado,
enriquecimento indevido (STJ, AgRg no Ag 1.410.038).

Dito isto, é preciso ter em mente que a parte ré é um conglomerado estadunidense de
tecnologia, sendo considerada uma das cinco grandes da tecnologia e uma das empresas
mais valiosas do mundo, com uma capitalização de mercado de mais de USD 450
(quatrocentos e cinquenta) bilhões de dólares, conforme informações obtidas no 
endereço eletrônico: <https://www.google.com/finance/quote/M1TA34:BVMF>. Acesso em:
08/03/2023.

Do mesmo modo, deve-se considerar que o vazamento de dados atingiu uma gama
relevante de usuários em todo o país e que, em casos semelhantes ao discutido nesta lide,
a parte ré propôs acordos e recebeu condenações milionárias pela prática reiterada de
vazamentos de dados, como no caso “Cambridge Analytica”, em que o Facebook recebeu
multa de US$ 5 bilhões de dólares, aplicada pela Federal Trade Commission (FTC), pelo
uso indevido de dados pessoais de aproximadamente 87 milhões de
usuários: <https://www.wsj.com/articles/facebooks-5-billion-privacy-settlement-wins-court-

approval-11587752759>. Acesso em 16/03/2023. 

E, conforme amplamente divulgado pela mídia mundial:

“Facebook multado pela União Européia em 256 milhões de euros, pelo vazamento de
dados de mais de 530 milhões de usuários:

<https://tecnologia.ig.com.br/2022-11-29/meta-multada-vazamento-dados-
facebook.html>. Acesso em 08/03/2023.
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Facebook faz acordo de 725 milhões de dólares após vazamento de 87 milhões de
usuários - caso Cambridge Analytica: 

<https://www.bbc.com/news/technology-64075067>. Acesso em 08/03/2023. 

<https://www.cnnbrasil.com.br/business/meta-faz-acordo-de-us-725-milhoes-para-
encerrar-caso-sobre-cambridge-analytica/> Acesso em 08/03/2023.

<https://www.cnbc.com/2022/12/23/facebook-parent-meta-agrees-to-pay-725-
million-to-settle-privacy-lawsuit-prompted-by-cambridge-analytica-scandal.html>
Acesso em 10/03/2023.

<https://www.usnews.com/news/business/articles/2022-12-23/facebook-parent-meta-
will-pay-725m-to-settle-user-data-case> Acesso em 10/03/2023.

No Brasil, ao contrário do que ocorre nos EUA e EUROPA, as indenizações têm sido
arbitradas em valores irrisórios, especialmente nos últimos anos, muito em decorrência
de absurdos do passado quando a simples devolução de um cheque resultava em
indenização milionária. A punição e exposição de alguns magistrados que, de fato,
definiam essas indenizações milionárias motivados muitas vezes por corrupção, pode ter
influenciado para caminharmos para o lado oposto, o da intimidação. Enfim, não é porque
absurdos foram cometidos no passado no arbitramento de indenizações milionários em
casos de danos morais individuais que se vá apequenar o dano que tenha afetado milhões
de brasileiros. 

Aqui vale até lembrar que sistema de justiça americano não age com timidez quando
precisa avaliar danos que eventualmente teriam sido causados aos consumidores
americanos por empresas brasileiras. Cito esse exemplo apenas para termos uma
referência de valor de indenização por danos em massa no direto comparado.

Um caso a ser lembrado é aquele em que Petrobras foi obrigada a pagar multa
indenizatória de US$ 853,2 milhões, equivalente a R$ 4,21 bilhões, conforme se pode
verificar em diversos sitios de noticias abalizados e que não costumam propagar notícias
sem confirmação. A título de exemplo, vejamos a notícia no UOL:

<https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2022/03/24/pagamento-de-
indenizacao-a-justica-dos-eua-nao-afetou-preco-da-gasolina.htm> Acesso em
23/03/2023.

Por todo o narrado, entendo razoável a quantia pleiteada na inicial de R$ 72.000.000,00
(setenta e dois milhões de reais) em favor do Fundo Estadual de Direitos Difusos e
Coletivos, tendo em vista o grau de responsabilidade, a reprovabilidade da conduta e o
porte econômico do réu.

Outrossim, sabendo que cada consumidor individualmente considerado também sofreu
dano moral, bem como por entender que deixar a fixação de quantum para eventual
liquidação de sentença atenta contra os princípios do processo, especialmente o da
efetividade e celeridade, e considerando, além disso, o art. 7º da Recomendação nº
76/2020 do CNJ, orientando os magistrados no sentido de que as sentenças nas ações
coletivas sejam, quando possível, líquidas, inclusive no caso de direitos individuais,
entendo por bem arbitrar a indenização pelo dano moral individual na quantia de R$
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500,00 (quinhentos reais) para cada cliente atingido pelo episódio de falha de segurança
tratado nestes autos, uma vez que, em casos como o ora tratado, o abalo moral é
presumido.

2.2.2 Da contrapropaganda

No que tange ao pleito de contrapropaganda, penalidade prevista no art. 56, XII, do CDC,
entendo não ser razoável impô-la, haja vista que a contrapropaganda, discriminada no art.
6º do CDC, refere-se a hipóteses em que o fornecedor incorrer em propaganda enganosa
ou abusiva ou como pena por crimes contra a relação de consumo, nos termos do art. 78,
II, da Lei 8.078/1990, o que não constatei ter ocorrido.

Nesse sentido, é o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. AUSÊNCIA DE DANO ESTÉTICO.
CONTRAPROPAGANDA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO. (...) 4. Não se impõe a veiculação de contrapropaganda quando ausente a
demonstração de propaganda abusiva ou enganosa. (...) (Processo nº 2010.08.1.002085-4
(710751), 3ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Mário-Zam Belmiro. unânime, DJe 16.09.2013).

Assim, entendo que a penalidade da contrapropaganda, no presente caso, não merece ser
acolhida.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes na presente AÇÃO
CIVIL COLETIVA proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo
– IBEDEC/MA e CONDENO o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de
R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais) que deverá ser revertida ao
Fundo Estadual de Direitos Difusos.

CONDENO ainda o réu ao pagamento de indenização por danos morais individuais, no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), aos usuários diretamente atingidos pelo
vazamento de dados pessoais, observando que a execução deve ocorrer em cumprimento
individual de sentença no foro de residência de cada consumidor afetado.

CONDENO, por fim, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC,
considerando, em especial, a complexidade da causa e o grau de zelo do profissional,
ressaltando o aspecto positivo do manejo da ação coletiva para concretização de valores
jurídicos relevantes para sociedade.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

São Luís (MA), datado eletronicamente.

 

Dr. DOUGLAS DE MELO MARTINS
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