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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. CARLOS ALBERTO VILHENA, 

PROCURADOR FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO – PFDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputado Federal RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, 

brasileiro, casado jornalista, portador do RG 171.369-5 e inscrito no CPF/MF sob o número 

614.646.868-15, com endereço na Câmara dos Deputados – Anexo IV – Gabinete 819 – 

Brasília/DF e com endereço eletrônico dep.ruifalcao@camara.leg.br; 

Senador da República HUMBERTO SÉRGIO COSTA 

LIMA, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade RG nº 1167257, inscrito no 

CPF/MF 152.884.554-49, com endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos 

Três Poderes, Senado Federal, Anexo II, Bloco A,  Ala Teotônio Vilela,  Gabinete 25, CEP 

70.165-900, Brasília, DF; 

Senador da República JAQUES WAGNER, brasileiro, 

casado, portador da cédula de identidade nº 022.861.819 SSP/RJ e inscrito no CPF nº 

264.716.207-72, com endereço funcional no Senado Federal, Anexo 1, 23º Pavimento, 

Brasília/DF;  

Senador da República JEAN PAUL TERRA PRATES, 

brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 003.132.090, inscrito no CPF nº 

867.212.837-00; com endereço funcional no Senado Federal Anexo 2 Ala Teotônio Vilela 

Gabinete 03, Brasília/DF;  
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Senador da República PAULO RENATO PAIM, 

brasileiro, casado, portador de cédula de identidade RG nº 2587611, inscrito no CPF nº 

110.629.750-49, com endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três 

Poderes, Senado Federal, Anexo I, 22º Andar, CEP 70.165-900, Brasília/DF;  

Senador da República PAULO ROBERTO GALVÃO 

DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº 2313776, inscrito 

no CPF nº 023.660.102-49, com endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos 

Três Poderes, Senado Federal, Anexo II, Bloco A, Ala Teotônio Vilela Gabinete 08, CEP 

70.165-900, Brasília/DF; 

Senador da República ROGÉRIO CARVALHO, 

brasileiro, divorciado, Senador da República (PT/SE), portador de cédula de identidade RG 

nº 769178 Ssp/SE, inscrito no CPF nº 411.687.205-91, residente e domiciliado na Sqs 309, 

bloco D ap 602, Brasília/DF; 

Deputado Federal ENIO JOSÉ VERRI, brasileiro, 

casado, portador da carteira de identidade n° 1973095-6, SSP/PR, inscrito no CPF nº 

397.377.059-04, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/PR e, 

ainda, Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal, com endereço na 

Câmara dos Deputados, anexo IV, gabinete 627, Brasília/DF e endereço eletrônico 

dep.enioverri@camara.leg.br;  

Deputado Federal AFONSO BANDEIRA 

FLORENCE, brasileiro, casado, professor, portador da CI nº 151275327 - SSP/BA e CPF 

nº 177.341.505-00, atualmente no exercício do Mandato de Deputado Federal pelo PT/BA, 

com endereço na Câmara dos Deputados – Anexo IV – Gabinete nº 305 – Brasília/DF;  

Deputado Federal AIRTON LUIZ FALEIRO, brasileiro, 

casado, agricultor, portador da carteira de identidade 1352951-PA, inscrito no CPF 

188361782-00, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/PA, com 

endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 327 - Brasília/DF;  

Deputado Federal ALENCAR SANTANA BRAGA, 

brasileiro, advogado, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/SP, 

portador da CI nº 21285781-8 – SSP/SP e CPF nº 055.448.398-08, com endereço na Câmara 

dos Deputados, gabinete 239, anexo IV – Brasília (DF);  

Deputado Federal ARLINDO CHINAGLIA JÚNIOR, 

brasileiro, casado, médico, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo 

mailto:dep.enioverri@camara.leg.br


3 
 

PT/SP, portador da CI nº 46267657 – SSP/SP e CPF nº 068.211.461-87, com endereço no 

gabinete Ala A, Ed. Principal, Anexo I, Câmara dos Deputados – Brasília/DF;  

Deputado Federal ALEXANDRE ROCHA SANTOS 

PADILHA, brasileiro, casado, portador do RG 173466758/SSP-SP, CPF 131.926.798-08, 

atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/SP, com endereço na 

Câmara dos Deputados, anexo IV, gabinete 956 – Brasília/DF;  

Deputado Federal ANTÔNIO RIBEIRO (FREI 

ANASTÁCIO), brasileiro, solteiro, padre, portador da carteira de identidade 540475 – 

SSP/PB, inscrito no CPF 131.636.634-00, atualmente no exercício do mandato de Deputado 

Federal pelo PT/PB, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – 

Gabinete 442 - Brasília/DF;  

Deputada Federal BENEDITA SOUZA DA SILVA 

SAMPAIO, brasileira, casada, assistente social, atualmente no exercício do mandato de 

Deputada Federal pelo PT/RJ, portadora da CI nº 023216112 – SSP/RJ e CPF nº 

362.933.347-87, com endereço na Câmara dos Deputados, Gabinete 330 – Anexo IV – 

Brasília/DF; 

Deputado Federal CARLOS ALBERTO ROLIM 

ZARATTINI,  brasileiro, divorciado, no exercício do mandato de deputado federal - 

PT/SP, portador do RG 44117827-X, SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 003.980.998-63, 

com endereço funcional na Praça dos Três Poderes, Palácio do Congresso Nacional, Câmara 

dos Deputados, anexo IV, gabinete 808, Brasília- DF, CEP 70160-900;  

Deputado Federal DIONILSO MATEUS MARCON 

(Marcon), brasileiro, agricultor, portador da CI 4 nº 1.043.783.438 – SSP/RS e CPF nº 

434.343.390-00, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/RS, com 

domicílio na Câmara dos Deputados – Gabinete 569 – Anexo III – Brasília – DF;  

Deputado Federal ELVINO JOSÉ BOHN GASS (Bohn 

Gass), brasileiro, casado, portador da CI nº 8.121.611.792 SSP/RS e CPF nº 125.582.062-

49, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/RS, com endereço 

funcional na Câmara dos Deputados – Gabinete 269 – Anexo III – Brasília/DF;  

Deputada Federal ÉRIKA JUCÁ KOKAY, brasileira, união 

estável, bancária, atualmente no exercício do mandato de Deputada Federal pelo PT/DF, 

portadora da CI nº 626183  – SSP/DF e CPF nº 224.411.071-00, com endereço na Câmara 

dos Deputados, gabinete 203 – anexo IV – Brasília/DF;  
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Deputado Federal HELDER IGNACIO SALOMÃO, 

brasileiro, casado, portador da CI nº 632.132 – SSP/ES e CPF nº 768.087.427-15, Deputado 

Federal pelo PT/ES, com endereço na Câmara dos Deputados, gabinete 573, anexo III – 

Brasília/DF;  

Deputado Federal JOÃO CARLOS SIQUEIRA (Padre 

João), brasileiro, padre católico, portador da CI nº 5.456.145 – SSP/MG e CPF nº 

724.256.106-00, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/MG, 

com endereço na Câmara dos Deputados, gabinete 743, anexo IV – Brasília/DF;  

Deputado Federal JOÃO SOMARIVA DANIEL, 

brasileiro, casado, Deputado Federal pelo PT/SE, portador da cédula de identidade RG nº 

1372541, inscrito no CPF/MF 516.250.915-91, com endereço funcional no Anexo IV – 

Gabinete nº 605 da Câmara dos Deputados, Brasília/DF;  

Deputado Federal JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA 

SOLLA, brasileiro, casado médico, atualmente no exercício do mandato de Deputado 

Federal pelo PT/BA, portadora da CI nº 0175971374  – SSP/BA e CPF nº 195.307.735-87, 

com endereço na Câmara dos Deputados, gabinete 571 – anexo IV – Brasília (DF);  

Deputado Federal JOSÉ AIRTON FELIX CIRILO DA 

SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 072514, 

SSP/CE, inscrito no CPF nº 092.573.573-68, atualmente no exercício do mandato de 

Deputado Federal pelo PT/CE, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo 

IV, Gabinete 319, Brasília/DF;  

Deputado Federal JOSÉ CARLOS VERAS DOS 

SANTOS, brasileiro, divorciado, assistente social, portador da carteira de identidade 6 

5651040-SSP/PE, inscrito no CPF 039874614-11, atualmente no exercício do mandato de 

Deputado Federal pelo PT/PE, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo 

III – Gabinete 466 - Brasília/DF;  

Deputado Federal JOSÉ LEONARDO COSTA 

MONTEIRO, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade M-283989 – 

SSP/MG, inscrito no CPF 208.118.456-72, atualmente no exercício do mandato de 

Deputado Federal pelo PT/MG, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo 

IV – Gabinete 922 - Brasília/DF;  

Deputado Federal JOSÉ NOBRE GUIMARÃES, 

brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 97002365912, 

SSP/CE, inscrito no CPF nº 093.245.773-87, atualmente no exercício do mandato de 
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Deputado Federal pelo PT/CE, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo 

IV, Gabinete 306, Brasília/DF;  

Deputado Federal JOSÉ RICARDO WENDLING, 

brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade 627802-SSP/AM, inscrito 

no CPF186600372- 00, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo 

PT/AM, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo 7 IV – Gabinete 411 - 

Brasília/DF;  

Deputado Federal JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA 

FARO, brasileiro, casado, agricultor familiar, portador da carteira de identidade 1824426-

SSP/PA, inscrito no CPF 400.705.652-87, atualmente no exercício do mandato de Deputado 

Federal pelo PT/PA, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – 

Gabinete 723 - Brasília/DF,  

Deputado Federal JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, 

brasileiro, solteiro, agrônomo, portador da carteira de identidade 0968849598 – SSP/BA, 

inscrito no CPF 159633305-72, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal 

pelo PT/BA, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 642 

- Brasília/DF;  

Deputado Federal LEONARDO CUNHA DE BRITO, 

brasileiro, casado, advogado e professor universitário, RG 0228098 SSP-AC e CPF 

631.822.462-91, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/AC, 

com endereço funcional  na Câmara dos Deputados, Anexo III – Gabinete 572 - 

Brasília/DF;  

Deputado Federal LUIZ PAULO TEIXEIRA 

FERREIRA, brasileiro, casado, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal 

pelo PT/SP, portador da CI nº 8.172.235 – SSP/SP e CPF nº 024.413.698-06, com endereço 

na Câmara dos Deputados, gabinete 281, anexo III – Brasília/DF;  

Deputada Federal MARIA DO ROSÁRIO NUNES, 

brasileira, professora, casada, atualmente no exercício do mandato de Deputada Federal pelo 

PT/RS, portadora da CI nº 2033446226 – SSP/RS e CPF nº 489.893.710-15, com endereço 

na Câmara dos Deputados, Gabinete 312 – Anexo IV – Brasília/DF;  

Deputada Federal MARÍLIA VALENÇA ROCHA 

ARRAES DE ALENCAR, brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de 

identidade 588294 – SDS/PE, inscrito no CPF 8 051.617.044-97, atualmente no exercício 
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do mandato de Deputada Federal pelo PT/PE, com endereço funcional na Câmara dos 

Deputados, Anexo IV – Gabinete 654 - Brasília/DF;  

Deputado Federal MERLONG SOLANO NOGUEIRA, 

brasileiro, casado, professor, portador da carteira de identidade RG nº 235.057,  SSP-PI, 

inscrito no CPF  138.918.203-72, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal 

pelo PT/PI, com endereço funcional  na Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 909 

- Brasília/DF;  

Deputada Federal NATÁLIA BASTOS BONAVIDES, 

brasileira, casada, portadora do RG 1910471/ITEP-RN, CPF 053.528.974-00, atualmente no 

exercício do mandato de Deputada Federal (PT/RN), com endereço na Câmara dos 

Deputados, Gabinete 748 - Anexo IV – Brasília/DF;  

Deputado Federal NILTO IGNACIO TATTO, 

brasileiro, casado, portador do RG nº 13.532.849 -4 SSP/SP e CPF nº 033.809.168 - 89, 

cidadão brasileiro no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/SP, com endereço 

na Câmara dos Deputados, anexo III, gabinete nº 267 – Brasília/DF;  

Deputado Federal PATRUS ANANIAS DE SOUZA, 

brasileiro, casado, deputado federal pelo PT/MG, portador da CI 11889329/MG, e do 

CPF/MF nº 174.864.406- 87, com endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça 

dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, gabinete 720, Brasília/DF;  

Deputado Federal PAULO FERNANDO DOS 

SANTOS (PAULÃO), brasileiro, divorciado, RG 266808/SSPAL e CPF 144.332.904-59, 

atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/AL com endereço na 

Câmara dos Deputados, Gabinete 366 - Anexo III – Brasília/DF;  

Deputado Federal PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES, 

brasileiro, união estável, professor, portador da carteira de identidade M6748746 – SSP/MG, 

inscrito no CPF 867.539.916-20, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal 

pelo PT/MG, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 

833 - Brasília/DF;  

Deputado Federal PAULO ROBERTO SEVERO 

PIMENTA, brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade de 2024323822 

– SSP/RS, CPF 428.449.240-34, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal 

pelo PT/RS, com endereço na Praça dos Três Poderes – Câmara dos Deputados, gabinete 

552, anexo IV - Brasília/DF;  
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Deputado Federal PEDRO FRANCISCO UCZAI, 

brasileiro, casado, deputado federal pelo PT/SC, inscrito no CPF 477.218.559-34, portador 

do RG 1.499.882, nascido em 10/03/1962, com endereço na Câmara dos Deputado, Anexo 

IV, Gabinete 229, Brasília/DF, CEP: 70.160-900;   

Deputado Federal ROGÉRIO CORREIA DE MOURA 

BAPTISTA, brasileiro, professor, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal 

pelo PT/MG, portador da CI nº 753027 – SSP/MG e CPF nº 471.025.006-53, com endereço 

na Câmara dos Deputados, gabinete 614, anexo IV – Brasília/DF;  

Deputada Federal ROSA NEIDE SANDES DE 

ALMEIDA, brasileira, professora, atualmente no exercício do mandato de Deputada 

Federal pelo PT/MT, portadora da CI nº 12055956 – SSP/MT e CPF nº 295.863.721-20, 

com endereço na Câmara dos Deputados, Gabinete 371 – Anexo III – Brasília/DF;  

Deputado Federal RUBENS OTONI GOMIDE, 

brasileiro, casado, portador do RG 356545/SSP-GO , CPF 133.347.271-49, atualmente no 

exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/GO, com endereço na Câmara dos 

Deputados, Anexo IV gab. 501 – Brasília/DF;  

Deputado Federal VALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO 

(Valmir Assunção), brasileiro, agricultor, portador da CI nº 1.320.479.189 – SSP/BA e CPF 

nº 023.333.148-42, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/BA, 

com domicílio na Câmara dos Deputados – Gabinete 739 – Anexo IV – Brasília – DF;  

Deputado Federal VANDER LUIZ DOS SANTOS 

LOUBET, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade 173990 – 

SSP/MS, inscrito no CPF 322.477.531-91, atualmente no exercício do mandato de Deputado 

Federal pelo PT/MS, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – 

Gabinete 838 - Brasília/DF;  

Deputado Federal VICENTE PAULO DA SILVA 

(VICENTINHO), brasileiro, casado, advogado, professor, portador da carteira de 

identidade 10240771- 11 x SSP/SP, inscrito no CPF 129.953.984-04, atualmente no exercício 

do mandato de Deputado Federal pelo PT/SP, com endereço funcional na Câmara dos 

Deputados, Anexo IV – Gabinete 740 - Brasília/DF;  

Deputado Federal WALDENOR ALVES PEREIRA 

FILHO, brasileiro, casado, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal 

(PT/BA), portador do RG nº. 883.641-86 SSP-BA e inscrito no CPF sob o nº. 108.666.555-

49, com endereço na Câmara dos Deputados, gabinete 954, anexo IV – Brasília/DF;  
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Deputado Federal HENRIQUE FONTANA JÚNIOR, 

brasileiro, casado, médico, atualmente no exercício de Deputado Federal pelo PT/RS, 

portador da CI nº 7012558495 e CPF nº 334.105.180-53, com endereço na Câmara dos 

Deputados, Gabinete 256 – Anexo IV – Brasília/DF;  

Deputado Federal JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA 

NETO (ZÉ NETO), brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG 

nº 2423507 – SSP/BA e inscrito no CPF 382.471.865-00, atualmente no exercício do 

mandato de Deputado Federal pelo PT/BA, com endereço funcional na Câmara dos 

Deputados, Anexo III – Gabinete 585 - Brasília/DF;  

Deputado Federal JOSÉ CARLOS NUNES JÚNIOR, 

brasileiro, casado, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/MA, 

portador do RG nº. 178970 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº. 100.097.283-68, com 

domicílio na Câmara dos Deputados – Gabinete 543 – Anexo IV – Brasília/DF;  

Deputado Federal ODAIR JOSÉ DA CUNHA, brasileiro, 

casado, advogado, portador da carteira de identidade M723658 – SSP/MG e inscrito no CPF 

948.923.936-49, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/MG, 

com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 556 - Brasília/DF 

e 

Deputado Federal REGINALDO LÁZARO DE 

OLIVEIRA LOPES, brasileiro, solteiro, atualmente no exercício do mandato de Deputado 

Federal (PT/MG), portador da carteira de identidade RG nº 387321, inscrito no CPF/MF 

903.308.626-34, com endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três 

Poderes, Câmara dos Deputados, Gabinete 426, Anexo IV CEP 70.160-900, Brasília/DF, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos termos do art. 5º, incisos X e XII da 

Constituição Federal, combinado com Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709 de 

14 de agosto de 2018 -,  e com o Marco Civil da Internet  - Lei nº 12.965 de 23 de abril de 

2014 - apresentar a presente 

 

REPRESENTAÇÃO 

 

contra a empresa Facebook, que controla o WhatsApp e o 

Instagram, pelas razões de fato e de direito abaixo transcritas. 
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1. Desde o início do mês de janeiro de 2021 os usuários 

do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp começaram a receber uma mensagem 

informando que os Termos de Uso e a Política de Privacidade do aplicativo foram atualizadas 

e que entre as alterações estão o serviço do WhatsApp e como eles tratam os dados dos 

usuários. As mensagens informam como as empresas podem usar os serviços de hospedagem 

do Facebook para armazenar e gerenciar as conversas dos usuários no WhatsApp e como a 

parceria com o Facebook possibilita a oferta de integração entre os Produtos das Empresas 

do Facebook.  

 

2. Segunda a mensagem do WhatsApp, os dados 

pessoais que poderão ser compartilhados, entre outros, são o número de telefone e outros 

dados registrados na conta; informações sobre o aparelho do telefone (marca, modelo, 

empresa de telefonia, número de IP; dados sobre a navegabilidade na ferramenta como 

tempo de uso e quando o usuário está no modo “online”, bem como fotografia do perfil do 

usuário. 

 

3. A mensagem informa que o usuário tem até o dia 8 

de fevereiro para aceitar as novas regras de atualização, clicando no “aceitar” que segue junto 

da imagem. Quem, depois do dia 8 de fevereiro não clicou no “aceitar”, deve anuir à nova 

política para continuar usando o aplicativo, sob pena de exclusão da conta no WhatsApp.  

 

4. As mudanças vêm sofrendo duras críticas por parte 

da sociedade. Milhares de usuários migraram para outros aplicativos de mensagens, o que fez 

com que o WhatsApp adiasse o prazo de adesão às novas regras para 15 de maio deste ano. 

O medo dos usuários é a devassa em seus dados pessoais. 

 

5. Em 14/01/2021, o Facebook foi notificado pelo 

Procon-SP a explicar a nova política de privacidade do WhatsApp. O Procon-SP quer que 

“a empresa informe detalhadamente sobre o enquadramento da política de privacidade à Lei 

Geral de Proteção de Dados, em vigor desde setembro de 2020, que disciplina as regras sobre 

o tratamento e armazenamento de dados pessoais e restabelece ao titular desses dados o 

controle de suas informações; e também ao Código de Defesa do Consumidor, que expressa 
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como direito básico do consumidor a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou 

desleais e contra práticas e cláusulas abusivas”1. A empresa terá 72 horas para responder. 

 

 

6. O WhatsApp possui, hoje, mais de 120 milhões de 

usuários regulares – usam mensalmente -, segundo informou o próprio aplicativo em 2017. 

De acordo com dados do IBGE de 2016, 206 milhões de brasileiros estão no aplicativo2.   

 

7. Não há dúvida sobre a centralidade do aplicativo na 

vida dos brasileiros, especialmente diante da pandemia que assolou o mundo e atinge, 

sobremaneira, a população brasileira.  Estudo feito pelo Núcleo de Marketing e Consumer 

Insights (NUMA) da Escola Superior de Propaganda e Marketing afirma que 50% dos 

entrevistados utilizam o aplicativo como ferramenta de trabalho. 3 

 

8. O aplicativo garante que a privacidade da 

comunicação entre os envolvidos será mantida, que o aplicativo não terá acesso às 

informações que são trocadas nas mensagens de texto e áudio, porém, deixa claro que se um 

usuário usar alguma das funcionalidades das empresas do grupo essa interação será 

compartilhada para oferecer um anúncio personalizado. Veja-se:  

“Descobrir outras empresas: com certa frequência, as pessoas 

descobrem empresas no Facebook ou no Instagram em 

anúncios, que podem exibir um botão para enviar mensagens 

para a empresa por meio do WhatsApp. Assim como em 

outros anúncios no Facebook, se você decide clicar ou tocar 

nesses anúncios, as informações da sua interação podem ser 

usadas para personalizar os anúncios que você verá no 

Facebook. Entretanto, o WhatsApp e o Facebook não podem 

                                                           
1 Disponível em: https://www.procon.sp.gov.br/procon-sp-notifica-whatsapp/. Acesso em 18/01/2021. 
2 Disponível em:  https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/05/whatsapp-em-numeros-120-milhoes-de-
brasileiros-e-100-de-criptografia.ghtml. Acesso em 18/01/2021. 
3 Disponível em:  https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/2020/08/03/estudo-aponta-que-whatsapp-e-o-
aplicativo-mais-usado-durante-a-pandemia. Acesso em 18/01/2021.  

https://www.procon.sp.gov.br/procon-sp-notifica-whatsapp/
https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/05/whatsapp-em-numeros-120-milhoes-de-brasileiros-e-100-de-criptografia.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/05/whatsapp-em-numeros-120-milhoes-de-brasileiros-e-100-de-criptografia.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/2020/08/03/estudo-aponta-que-whatsapp-e-o-aplicativo-mais-usado-durante-a-pandemia
https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/2020/08/03/estudo-aponta-que-whatsapp-e-o-aplicativo-mais-usado-durante-a-pandemia
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ver o conteúdo das mensagens protegidas com a criptografia 

de ponta a ponta.4  

 

9. A Constituição Federal assegura o direito à 

privacidade e a proteção ao consumidor (CF, art. 5º, incisos X e XXII). O Marco Civil da 

Internet reforça esses direitos e assevera que a privacidade das comunicações pessoais é um 

direito inviolável.  

 

10. A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, por seu 

turno, em vigor desde agosto do ano passado, é clara em compartilhar a responsabilidade 

com toda a cadeia que atua no tratamento de dados do cidadão e em prever um ciclo de vida 

para os dados tratados. A LGPD assevera que o respeito à privacidade é um dos fundamentos 

da proteção de dados pessoas. Nesse sentido, estabelecem os artigos 2º e 17 desta lei: 

 

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

fundamentos: 

I - o respeito à privacidade; 

 

“Art. 17. Toda pessoa natural tem assegurada a 

titularidade de seus dados pessoais e garantidos os 

direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de 

privacidade, nos termos desta Lei.” 

  

11. No caso do WhatsApp, não está claro para o usuário 

como se dará o compartilhamento da informação sobre a interação do usuário entre as 

empresas do Facebook, nem como essa informação será utilizada pelas empresas que 

contratarem os serviços do Facebook e também não fica claro por quanto tempo o dado será 

tratado ou qual é a finalidade que deve ser atingida para colocar fim ao tratamento dos dados 

coletados. 

 

                                                           
4 Disponível em: https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/about-new-business-features-and-
whatsapps-privacy-policy-update 
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12. Diante desse contexto, é fundamental que a PFDC 

investigue o caso e questione a plataforma para que informe qual a base legal que fundamenta 

o compartilhamento dos dados pessoais. Considerando a centralidade do WhatsApp na vida 

dos brasileiros e brasileiras e a condição de hipossuficiência usuário em face da plataforma, 

não nos parece razoável que, caso não concorde com o compartilhamento, ele possa ser 

excluído da plataforma. O consentimento, para ser válido, deve representar uma 

manifestação livre da vontade usuário, sem vício de coação dada a sua vulnerabilidade na 

relação estabelecida. 

 

13. É essencial que a PFDC investigue também o porquê 

de o Facebook conferir um tratamento diferenciado entre os cidadãos brasileiros e os 

cidadãos europeus. Isso porque os protocolos de compartilhamento de dados de 

consumidores europeus foram alterados, de modo a resguardar a privacidade de quem vive 

na comunidade europeia. 

 

14. Diante do exposto, requer-se que a presente 

Representação seja recebida e os fatos descritos sejam investigados, inclusive com a 

convocação e oitiva para prestação de esclarecimentos dos representantes do Facebook, 

empresa que controla o WhatsApp e o Instagram. Requer-se, ademais, que sejam adotadas 

as medidas cabíveis pela PFDC para determinar assegurar o direito à privacidade e proteção 

dos dados pessoais dos usuários brasileiros do aplicativo WhatsApp.  

 

Nestes Termos, 

Pede e Espera deferimento. 

 

Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021 
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HUMBERTO COSTA 

(PT-PE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN PAUL PRATES 

 (PT/RN) 
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