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O INSTITUTO ALANA, por meio de seu programa Prioridade Absoluta, já 

qualificado nos autos, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa Excelência, 

na condição de Amicus Curiae, apresentar sua manifestação referente à Ação Civil Pública 

em epígrafe, em face da intimação da r. decisão de fls. 2186, publicada no Diário de Justiça 

Eletrônico em 28 de julho de 2020. 

 

1. Da inadmissibilidade dos pareceres apresentados. 

 Assim como aplicado no Laudo Pericial e o Parecer Técnico Convergente, os novos 

pareceres, o Parecer Técnico “Análise do Mecanismo Portas Interativas Digitais do ponto de 

vista de Segurança da Informação e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”  (fls. 2092-

2115) e  o Parecer Técnico IBP20045 (fls. 2116-2144) não podem ser considerados e devem 

ser desentranhados do processo, considerando que são afetados pela preclusão ocasionada 

pelo fim da fase de instrução e pelos atos da própria ré.  



 

A ré afirma que a anexação de provas posteriores à entrada do Instituto Alana na 

condição de amicus curiae e da Defensoria Pública do Estado de São Paulo como assistente 

litisconsorcial, assim como após a juntada de parecer técnico pelo Instituto autor, se justificam 

pela suposta ampliação do contraditório do feito.  

É verdade que o direito ao contraditório é imprescindível, mas os atos processuais 

realizados pela ré demonstram que a mesma nunca teve interesse em produzir provas com 

base em tal princípio nos autos deste processos, destacando-se a afirmação pela inexistência 

de necessidade de dilação probatória (fls.1214-1222), bem como a ausência de informações 

sobre perícia sendo realizada em processo diverso sobre o mesmo objeto e de indicações 

que pretenderia realizar prova nesse sentido na presente ação. 

É necessário apontar que os pareceres apresentados pela ré consistem em análise 

da tecnologia utilizada pela mesma, disponível desde o primeiro momento para análise por 

ela, sem que houvesse possibilidade de formulação de quesitos pelas outras partes 

processuais. Dessa forma, dado que desconsideram os apontamentos e questionamentos do 

Instituto Autor, do amicus curiae e do Ministério Público, poderiam ter sido produzidos em 

momento oportuno, isto é, na fase de instrução processual. 

Ainda, cabe salientar que não há dúvidas sobre a incumbência do ônus da prova para 

empresa ré, tendo como base o artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, no qual 

se estabelece a inversão do ônus da prova quando não for possível que os consumidores 

afetados a produzam. Nesse sentido, como apontado pelo Instituto Autor, como se trata de 

uma tecnologia privada, cujo funcionamento só poderia ser conhecido por meio da 

disponibilização pelos seus detentores, não haveria meios de nenhuma outra parte 

processual, a não ser a própria ré, produzir as provas necessárias. 

Portanto, entende-se que (i) a ré, detentora do ônus da prova, ao declarar a 

desnecessidade de dilação probatória, considera que se encontraria findada a fase de 

instrução, não sendo possível que realizasse ato processual de produção de provas, como 

determinado pelo artigo 223 do CPC, o que resulta em (ii) preclusão acarretada pelos atos da 

própria ré e pelo reconhecimento do eminente juízo acerca do fim da fase de instrução em 

decisão expedida em 27 de março de 2020, motivo pelo qual (iii) as provas apresentadas 

devem ser desentranhadas do processo e o mesmo se encontra apto para o seu julgamento. 

 

2. Da inafastabilidade da coleta de dados biométricos. 

Ainda que os pareceres técnicos juntados pela ré não possam ser aceitos em 

decorrência da preclusão para sua juntada, é necessário destacar que os mesmos não 

afastam o fato de que a tecnologia utilizada realiza a coleta de dados biométricos. Tal fato 



 

decorre principalmente da noção de captura de dados biométricas trazidas pelos pareceres 

do Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS) e da Access Now. 

É importante destacar novamente a noção de captura de dados biométricos trazidas 

pelo primeiro parecer do Instituto IRIS, no qual é demonstrado que o reconhecimento facial e 

a consequente coleta de dados biométricos se configura pela identificação de dados que 

dizem respeito a determinado indivíduo, como gênero, idade e expressões provenientes de 

seu rosto, independentemente do tempo pelo qual esses dados foram capturados e 

armazenados (fls 185-1851). 

Essa ideia é corroborada pelo parecer da Acces Now, ao postularem que “dados 

biométricos tornam as características do corpo humano “legíveis” e “sujeitas a uso posterior" 

(fls. 1791), sendo possível, portanto, a categorização de indivíduos com base em sua idade, 

gênero e emoção, podendo essa tecnologia ser enquadrada nos modelos de sistemas 

biométricos de categorização. 

Assim, a utilização da tecnologia em questão não pode ser compreendida nos termos 

estabelecidos pelo Parecer Técnico IBS 20045 (fls. 2123), os quais postulam que a mera 

captura de um dado biométrico é apenas configurada com fonte de dado biométrico, dado 

que não existiria inteligência capaz de extrair informações biométricas das informações 

coletadas. Como demonstrado, essas imagens não apenas são coletadas, mas o sistema 

também possui inteligência para categorizá-las a partir de informações biométricas 

provenientes das faces dos indivíduos. 

Nesse sentido, também não se sustenta a noção, trazida pelo parecer do Parecer 

Técnico “Análise do Mecanismo Portas Interativas Digitais do ponto de vista de Segurança 

da Informação e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”  (fls 2105-2106), de que não é 

possível afirmar que a  conversão de luz em imagem é, em si, coleta de dado pessoal sempre 

que o resultado for uma imagem reconhecível. Isso ocorre, principalmente, porque (i) fica 

estabelecido que a mera captura de uma imagem que extrai informações de um indivíduo 

para fins de categorização configura reconhecimento facial, mesmo que realizada por uma 

mínima fração de tempo, e (ii) a captura de informações de dados é feita com base em uma 

tecnologia voltada para reconhecer pontos específicos desses rostos, traduzindo uma 

tecnologia específica e não mera captura de imagem ou de pontos aleatórios. 

Os pareceres trazidos desconsideram as noções de que o tratamento de um dado 

pessoal, mesmo que não haja identificação, ocorre com a utilização de dados biométricos no 

processo, sendo esses considerados qualquer característica individual, como os pontos da 

face, da qual o indivíduo é detentor, sem o seu consentimento. Sendo assim, não há dúvidas 

de que os documentos anexados pela própria ré reconhecem a existência de tratamento de 

dados pessoais, ainda que não utilizem essa terminologia, o fazem descrevendo o processo 

pelo qual pontos da face são categorizados. Contudo, os documentos apresentados pela ré 



 

incidem em erro ao não levar em conta que tal tecnologia se enquadra no entendimento 

trazido pela literatura especializada no assunto, como apontado pelo Instituto Autor (fls. 

2041), ao referir-se ao conceito adotado pela União Europeia, segundo a qual o 

“reconhecimento facial é o processamento automatizado de imagens que contenham faces 

de indivíduos para os propósitos de identificação, autenticação/verificação ou categorização 

desses indivíduos”. 

 

 

3. Da vantagem manifestamente excessiva da ré resultante da realização de pesquisa 

de mercado. 

O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, parágrafo V, estabelece que é 

vedada a prática abusiva de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. 

A prática perpetrada por meio do projeto “Portas Interativas Digitais” corresponde, 

justamente na exigência, pelo prestador do serviço, de vantagem manifestamente excessiva 

ao consumidor, é dizer, submeter-se a pesquisa de mercado como condicionante para o uso 

de serviço. A própria empresa ré reconhece que o aprimoramento de publicidade é um dos 

principais objetivos da utilização da tecnologia1. 

A gravidade de tal prática é acentuada ao englobar na análise a essencialidade do 

serviço concedido à Ré e a exclusividade na prestação de tal serviço, bem como a relação 

de tal serviço com a garantia do direito fundamental de ir e vir, assegurado também a crianças 

e adolescentes.  

Considerando que a entidade privada ViaQuatro é a concessionária de serviço público 

de transporte responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela do metrô de São 

Paulo, evidente que também está intrincada no dever de assegurar prioridade absoluta aos 

direitos de crianças e adolescentes.  

Isso significa que, para determinar a implementação de novos modelos de 

rentabilização do negócio, deveria proteger os direitos de crianças, em vez de explorar sua 

ignorância em relação aos equipamentos de monitoramento de suas emoções e oferecendo 

aos seus clientes/anunciantes a possibilidade de extrair vantagem econômica a partir da 

condição peculiar em desenvolvimento dessas pessoas. 

                                                
1 “As portas de plataforma interativas são uma tecnologia inovadora desenvolvida pela ViaQuatro para aprimorar 

transmissão de informações aos passageiros da Linha 4-Amarela. O reconhecimento facial é uma realidade na 
área de comunicação e marketing, com recursos sofisticados, que podem colaborar na criação de novas 
estratégias para públicos específicos, visando mais efetividade na troca de mensagens importantes ou mesmo o 
incremento em vendas”, explica Harald Zwetkoff, presidente da ViaQuatro”. Disponível em: 
<https://viatrolebus.com.br/2018/04/viaquatro-lanca-portas-interativas-digitais-nas-plataformas/ >. Acesso em 
11.08.2020 
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4. Da não comprovação da não realização de pesquisa mercadológica para crianças. 

Como destacado anteriormente pelo Instituto Alana, ainda que subsistam dúvidas 

acerca da natureza dos procedimentos realizados pela tecnologia empregada pela ViaQuatro, 

a mesma, ao contrário do que afirma em sua última manifestação, não apresentou nenhuma 

prova de que não realizaria a coleta de dados, identificáveis ou de natureza demográfica, 

para fins de aprimoramento de publicidade voltada para o público infantil.  

No parecer técnico elaborado pelo Prof. Dr. Marcos A. Simplicio Jr., ao determinar as 

categorias em que são classificadas as informações colhidas pela tecnologia “Portas 

Interativas Digitais”, afirmam que a idade é classificada em “faixa etária: jovem, jovem adulto, 

adulto ou sênior”. No entanto, não é explicitado a partir de qual idade a classificação se inicia. 

No mesmo parecer, afirmam que a tecnologia realiza os processos de sumarização e 

supressão dos dados, mas também não indica o que ocorre quando o sistema identifica uma 

criança. Aqui, cabe questionamento acerca do procedimento realizado com a identificação de 

crianças, sendo necessário compreender o que acontece quando o sistema identifica um 

indivíduo pertencente a faixa-etária infantil, quais os procedimentos realizados com seus 

dados e quais as possibilidades de destinação posterior dos mesmos. 

Em contraponto ao afirmado pela ré, tal informação é de extrema importância, dado 

que a mesma assume que o objetivo principal da tecnologia é o aprimoramento de publicidade 

para determinados públicos com base nos dados coletados e nas reações que os grupos 

classificados emitem perante a peça publicitária. Caso indivíduos de qualquer idade 

pertençam ao perfil analisado, sem que haja a distinção e o tratamento específico das 

informações coletadas de crianças, a empresa ré incorreu em grave violação das normas 

brasileiras voltadas ao assunto. Isso porque, independentemente da coleta ou não de dados 

pessoais, toda e qualquer comunicação mercadológica voltada para crianças é proibida pelo 

ordenamento jurídico nacional e, consequentemente, a pesquisa mercadológica voltada para 

aprimorar a publicidade voltada para esse público também. 

Nesse sentido, vale a pena retomar normas e jurisprudência nacionais sobre a 

matéria. Com a determinação do artigo 227 da Constituição Federal de assegurar a prioridade 

absoluta de crianças e adolescentes em qualquer situação e concretização de direitos, o 

ordenamento brasileiro, especialmente por meio da Lei nº 8.069 de 1990, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, estabelece normas para proteger sua saúde, bem-estar, 

integridade, privacidade, e dignidade da pessoa humana, considerando a sua peculiar 

condição de desenvolvimento biopsicossocial, o que inclui a proteção frente a publicidade. 

Explicitamente tratando do assunto, reitera-se que a Lei nº 9.078 de 1990, o Código 

de Defesa do Consumidor, fixa no artigo 2º de seu parágrafo 37 que é proibida toda 



 

publicidade enganosa ou abusiva, o que inclui aquela que se aproveite da deficiência de 

julgamento e experiência da criança. 

Adicionalmente, visando detalhar o conceito de abusividade, a Resolução 163 do 

Conselho Nacional da Criança e do Adolescente postula que considera-se abusiva a prática 

do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança, com a intenção 

de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço, estabelecendo atributos que 

a caracterizam, bem como fixando princípios para proteção de adolescentes.  

No mesmo sentido, a Lei nº 13.257 de 2016, o Marco Legal da Primeira Infância, 

determina em seu artigo 5º, como uma de suas áreas prioritárias para as políticas públicas 

para a primeira infância a proteção contra toda forma de violência e de pressão consumista, 

a prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce à 

comunicação mercadológica. 

Compreendendo o caráter abusivo da publicidade dirigida ao público infantil, 

reconhecido legalmente, em decorrência de todos os malefícios que podem ocasionar em 

crianças e a seu desenvolvimento, há importantes precedentes judiciais no tema, dentre os 

quais destaca-se decisão de 2016 do Superior Tribunal de Justiça: 

“É abusivo o marketing (publicidade ou promoção de venda) de alimentos 

dirigido, direta ou indiretamente, às crianças. A decisão de compra e 

consumo de gêneros alimentícios, sobretudo em época de crise de 

obesidade, deve residir com os pais. Daí a ilegalidade, por abusivas, de 

campanhas publicitárias de fundo comercial que utilizem ou manipulem 

o universo lúdico infantil (art. 37, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor)” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.086 - SP) (grifos inseridos). 

Importante destacar que a temática acerca dos direitos de crianças e adolescentes e 

da abusividade da publicidade voltada para esse público é trazida desde a inicial pelo autor 

(fls.35) e posteriormente reafirmado por este amicus curiae, sendo igualmente destacada de 

suma importância pelo Ministério Público (fls.1732-1733), mas desconsiderada pela empresa 

ré em todos os momentos. 

Garantir os direitos de crianças e adolescentes, evitando que essas sejam expostas à 

pressão consumista por meio da publicidade desde a infância, é um dever constitucional 

incubido a sociedade, ao Estado e a família. Ao utilizar tecnologia das portas interativas 

digitais, que permite o aprimoramento da publicidade para esse público sem, em nenhum 

momento oferecer provas contundentes de que não o faz, a empresa ré viola manifestamente 

os direitos de crianças e adolescentes aqui elencados. 

 

5. Do papel do amicus curiae e da contribuição acadêmica na atividade jurisdicional. 



 

Diante de manifestações que tentam desqualificar a participação de organizações na 

condição de amicus curiae na presente lide, entende-se necessário reafirmar que o debate 

plural, acadêmico e composto pelas diversas vertentes das ciências no mundo jurídico não é 

somente incentivado, como necessário para produção de provas, na compreensão das 

normas e no oferecimento de subsídios necessários para que determinadas situações sejam 

compreendidas faticamente e visões divergentes da sociedade possam estar presentes em 

processos de grande relevância social.  

Tal necessidade se mostra ainda mais pungente quando os direitos  pleiteados em 

juízo dizem respeito a uma coletividade e tratam de assuntos ainda pouco explorados na 

jurisprudência brasileira, como o caso em tela, no qual a violação de direitos do consumidor 

e à proteção de dados se mostra presente pelo emprego de uma tecnologia desconhecida 

que, em nenhum momento, foi analisada plenamente, dado que a responsável pela sua 

utilização não realizou perícia no presente processo. 

A ré demonstra completa depreciação dessas características ao afirmar que as 

afirmações realizadas pelos pareceres técnicos apresentados e os posicionamentos emitidos 

pelo Instituto Autor, bem como por este amicus curiae, são de natureza “acadêmica e 

filosófica”, mas não técnica, e deveriam ser desconsiderados.  

Importante destacar que a própria Ré utiliza-se de pareceres que são provenientes do 

conhecimento acadêmico na área de ciências exatas, como o construído pelo Prof. Dr. 

Marcos A. Simplicio Jr.da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o que evidencia 

uma inaceitável e inócua tentativa de validar o conhecimento acadêmico somente quando lhe 

aprouver. 

Ora, também o parecer Técnico do Instituto IRIS é feito com bases técnicas, com 

profissionais acadêmicos especializados nas áreas de intersecção entre direito, tecnologia e 

sociedade. Além de comprovar, também por análise de literatura atualizada sobre o tema, 

que a tecnologia empregada realiza reconhecimento facial, dado que ocorre a captura de 

dados biométricos de indivíduos, o documento, adicionalmente, versa sobre conhecimentos 

específicos da área de ciências humanas.  

Os pareceres técnicos são previstos no Código de Processo Civil, sendo elaborados 

por assistentes técnicos, sendo considerados meios de informação ao juiz e podendo ser 

utilizados para fundamentar a decisão. Aponta-se que os pareceres devem seguir as 

orientações dos laudos periciais, apesar de não serem realizados por peritos. Nesse sentido, 

o autor aponta que os laudos e, consequentemente os pareceres, devem: 

 

“conter explicação acerca do objeto de perícia, a análise técnica ou científica 

realizada pelo especialista e a indicação do método utilizado e a resposta 



 

conclusiva a todos os quesitos apresentados. O perito deve demonstrar de 

forma clara o caminho percorrido para alcançar sua decisões”2 

 

Os pareceres apresentados pelo Instituto de Referência em Internet e Sociedade e 

pela Access Now nos autos deste processo cumprem cabalmente esses requisitos, 

apresentando amplo conhecimento acerca do temas de estudo e das informações 

encontradas nos autos sobre a tecnologia, considerando que a mesmas são restritas pela 

própria empresa ré, que não apresentou informações suficientes sobre os mecanismos da 

tecnologia empregada para que análises pudessem ser feitas por terceiros. 

Para além do reconhecimento técnico e científico apresentado nos pareceres em 

questão, é necessário apontar que o conhecimento acadêmico e de natureza filosófica e 

sociológica compõem importante prerrogativa na formulação e na interpretação do Direito, 

servindo como subsídio para a compreensão de causas importantes e de grande repercussão 

social, além de auxiliar na compreensão de danos causados. Desse entendimento decorre, 

por exemplo, os estudos que tratam dos efeitos sociais da exposição de crianças à 

publicidade, comprovando o dano que a mesma causa e porque a mesma deve continuar a 

ser proibida3.  

No mesmo sentido, de ampliação do debate e da intersecção de conhecimentos que 

permitam uma melhor orientação da matéria em juízo, o ordenamento brasileiro prevê a figura 

do amicus curiae no processo civil. Mais uma vez, tratando dessa figura, a ré afirma, 

desrespeitosamente, que a mesma levanta temas que não são de interesse da lide (fls. 2083-

2084), como as repercussões da publicidade infantil voltada para crianças, enquanto o 

Instituto Alana cumpre o papel definido tanto pela legislação quanto pela doutrina acerca do 

papel do amicus curiae na construção de um processo dialógico. 

Sobre o assunto, ressalta-se que o amicus curiae é definido pela doutrina como 

especial terceiro interessado que intervém em processo precedente com finalidade de 

enriquecer a discussão para as mais diversas questões jurídicas, permeando o judiciário com 

valores dispersos na sociedade civil e do próprio Estado, legitimando e pluralizando a decisão 

judicial4.  

                                                
2 Didier Jr.Fredie.Curso de Direito Processual Civil, Cp. 17 - Vol.2.Editora Juspodivm: Salvador, 
2016.13ª Ed 
3“As crianças, que vivenciam uma fase de peculiar desenvolvimento e, portanto, mais vulneráveis que os adultos, 

não ficam fora dessa lógica e infelizmente sofrem cada vez mais cedo com as graves consequências 
relacionadas aos excessos do consumismo: obesidade infantil, erotização precoce, consumo precoce de 
tabaco e álcool, estresse familiar, banalização da agressividade e violência, entre outras”. Disponível em: 
Criança e Consumo  <https://criancaeconsumo.org.br/consumismo-infantil/>. Acesso em 11.08.2020 
4 BUENO, Cassio Scarpinella. Trabalhos Forenses. Ação Direta de Inconstitucionalidade – Intervenção de 

Amicus Curiae. Revista de Processo. Pg. 166. São Paulo. Ano 31. Numero 138. Agosto de 2006. Ed. RT. 

https://criancaeconsumo.org.br/consumismo-infantil/


 

Ainda, especialista afirma que o amicus curiae tem a prerrogativa de atuar no processo 

tratando “de questões complexas cujo domínio ultrapasse o campo legal ou, ainda, defender 

os interesses dos grupos por ele representados”5. 

Não restam dúvidas que o conhecimento acadêmico e as implicações sociais geradas 

por determinadas ações, como a instalação da tecnologia “Portas Interativas Digitais” no caso 

em tela, que representa uma afronta aos direitos de crianças e adolescentes, à privacidade e 

ao direito do consumidor, além de ter condicionar o uso diário do transporte de milhões de 

cidadãos da cidade de São Paulo a fins comerciais, são necessários na discussão, 

concomitantemente com os aqueles produzidos no campo da informática e da computação, 

e precisam ser tratados com a devida seriedade com as quais são imbuídos e o modelo 

constitucional-democrático de processo civil brasileiro exige. 

 

6. Conclusões e pedidos. 

Ante o exposto, na condição de Amicus Curiae, o Instituto Alana conclui que (i) a ré, 

detentora do ônus da prova, ao declarar a desnecessidade de dilação probatória, considera 

que se encontraria findada a fase de instrução, não sendo possível que realizasse ato 

processual de produção de provas, o que evidencia preclusão e impõe o dever de que as 

novas provas sejam desentranhadas do processo; (ii) ainda que considerados, os laudos 

apresentados pela ré não são suficientes para que seja afastado o caráter de coleta de dados 

biométricos da tecnologia “Portas Interativas Digitais”; (iii) as considerações realizadas pela 

ré acerca da ausência de caráter técnico nos pareceres apresentados pelo Instituto Autor não 

podem ser levadas em consideração; (iv) a realização mandatória de pesquisa de mercado 

com usuários de transporte público configura vantagem manifestamente excessiva e 

consequente violação aos direitos do consumidor; (v) não existem provas nos autos de que 

a tecnologia em questão não utiliza dados, biométricos ou não, de crianças e adolescentes 

para fins de aprimoramento de publicidade voltada para esse público, em manifesta violação 

à legislação vigente. 

Ainda, o Instituto Alana reitera sua manifestação pela procedência dos pedidos 

veiculados pela autora na presente ação, com a declaração definitiva dos efeitos de tutela 

de urgência, já deferido por Vossa Excelência, a fim de que a ré seja condenada nos 

seguintes termos: (i) na  obrigação de não-fazer, para abster-se de coletar e tratar imagens e 

dados biométricos, tomados sem prévio consentimento, de usuários das linhas de metrô 

operadas pela mesma; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em 

                                                
5 LEAL, Saul Tourinho. A influência do amicus curiae nas decisões tributárias proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo. Número 181.  Pg. 127, Outubro/2010. 

 



 

importe não inferior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), a ser revertido ao Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos  e (iii) pelo dever constitucional de atender ao melhor interesse de 

crianças e adolescentes com absoluta prioridade, que se impeça a coleta dados biométricos 

e análise faces de pessoas com menos de 12 anos de idade. 

Termos em que, respeitosamente, pede deferimento. 

 

São Paulo, 18 de agosto de 2020 
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