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Processo nº 1090663-42.2018.8.26.0100 

 

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. 1852/1860 e 1887/2004, publicada no 

Diário de Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2020. 

 

1. Síntese do objeto da manifestação. 

A presente ação discute a ilegalidade da tecnologia “Portas Interativas”, empregada 

pela concessionária da linha-4 amarela do metrô de São Paulo, a ViaQuatro, realizada 

ilegalmente e sem conhecimento ou consentimento dos usuários, em vias de sua finalização, 

ocorreu concomitantemente com a Ação de Obrigação de Fazer C.C. Indenizações por Danos 

Morais nº 1003122-02.2018.8.26.0704, de caráter individual. Nesta, foram produzidos o 

Laudo Pericial e respectivo Parecer Técnico Convergente.  

A empresa ré propôs a introdução de tais documentos nos autos como prova 

emprestada, alegando que o mesmo explicaria a natureza do tratamento de dados da 

tecnologia utilizada pela mesma. Como destacado pela parte autora (fls.1862-1876) , tanto 

pela correspondência formal, na qual se verifica a ausência de requisitos como o contraditório, 

quanto pela insuficiência do mérito, pela ausência de emprego de técnica e literatura 

atualizadas sobre a proteção de dados pessoais, tal documento não pode ser considerado 

como prova nos autos deste processo, como explicitado da última manifestação do Instituto 

Alana. 



                                                                 

Ainda, em 19 de junho de 2020 foi proferida r. sentença pela improcedência da referida 

ação individual, a qual a ré requereu a juntada nos autos, em 23 de junho de 2020.  Assim, o 

Instituto Alana passa a se manifestar sobre referido documento. 

 

2. Da não correspondência entre as ações, da ausência de precedente vinculante e 

da impossibilidade de anexação de prova emprestada. 

É de suma importância destacar que a natureza da aludida ação individual e da 

presente Ação Civil Pública são completamente distintas, não cabendo o tratamento da r. 

decisão proferida em 19 de junho p.p. como precedente relevante e, tampouco, vinculante.  

Além das provas produzidas por ambas as partes serem distintas das aqui elaboradas 

e apresentadas, as violações de direitos apontadas na presente Ação Civil Pública possuem 

um caráter coletivo, que não identifica interesses de indivíduos determinados, mas da 

coletividade afetada ou que poderia vir a ser impactada pela prática abusiva da ré.  

A doutrina majoritária entende que tais ações não podem ser tratadas da mesma 

forma e aponta que a introdução de instrumentos jurídicos de defesa de interesses coletivos 

no ordenamento brasileiro faz com que a tutela jurisdicional deixe de ser apenas individual e 

adentre um âmbito predominantemente público. Assim, com a Constituição Federal e a 

legislação infraconstitucional passando a tratar de direitos fundamentais e sociais, a tutela 

jurisdicional passa a ser capaz de proteger não somente garantias individuais, mas também 

metas e valores coletivos, definidos anteriormente pelos processos decisórios da sociedade1.  

Nesse sentido, SALLES aponta sobre uma ação de caráter coletivo: 

“Isso faz com que a defesa judicial dos interesses difusos e coletivos tenha 

o significado de trazer para o Judiciário a função de adjudicar o interesse 

público na situação disputada pelas partes. Nessas situações, ao definir o 

interesse preponderante, a atividade jurisdicional está decidindo sobre 

objetivos sociais em contraposição”2 

A diferenciação entre tais espécies de ações se torna evidente com a análise dos 

pedidos nos casos ora analisados. Enquanto a ação individual trata da necessidade de 

consentimento individual dos autores daquela ação e de potenciais danos por eles sofridos, 

a presente Ação Civil Pública discute, em termos fáticos e normativos, a natureza da 

tecnologia empregada, a possibilidade de exploração comercial do espaço com a coleta de 

dados de clientes por uma concessionária de serviço público, os direitos específicos de 

                                                
1 SALLES, Carlos Alberto de. Processo civil de interesse público. Em: O processo para solução de conflitos de 
interesse público. pp. 39-73. 
2 Op. Cit. pp. 56. 



                                                                 

crianças tutelados pelo ordenamento brasileiro, a necessidade de consentimento de usuários 

e a abusividade da ausência de tal informação, sempre em termos coletivos.  

Assim, não restam dúvidas que ambas as ações, apesar de tratarem da mesma 

tecnologia, se ocupam de questões completamente diferentes, com a presente ação sendo 

mais ampla e tratando do interesse da coletividade afetada pelo emprego das Portas 

Interativas Digitais.  

Ainda, é necessário destacar que, como apontado anteriormente, o fato de serem 

ações distintas, somado à ausência de comunicação prévia acerca da produção de prova em 

outra querela judicial, compromete o exercício do contraditório, como exigido pelo artigo 345 

do Código de Processo Civil, para que provas produzidas em processos distintos possam ser 

utilizadas em um outro.  

A realização do contraditório não se verifica porque os questionamentos apresentados 

pela parte autora e pelo Amicus Curiae desta ação, como a exploração de noções sobre 

dados pessoais distintas das colocadas na ação individual ou sobre os direitos de crianças e 

adolescentes e o perfilamento por idade, não são abordadas na prova que se quer emprestar. 

Justamente pela natureza da causa de pedir, do pedido e do objeto, isto é, pelo fato de os 

direitos violados apontados serem distintos nas duas ações, as conclusões do Laudo Pericial 

e do Parecer Técnico Convergente não podem ser invocadas como prova legítima no 

presente processo.  

Assim como não há possibilidade de utilização da prova pericial elaborada na ação 

individual, tampouco há que se falar em vinculação pela sentença nela proferida; afinal, o 

respeito à natureza da presente ação e aos direitos violados em âmbito coletivo tornam 

equivocada tal possibilidade e impedem que qualquer proposta de correspondência e 

identidade sejam legitimadas.  

 

3. Do tratamento de dados pessoais na tecnologia empregada nas portas interativas 

digitais. 

O conceito de dados pessoais empregado pela empresa ré, pelo Laudo Pericial, pelo 

Parecer Técnico Convergente e pela sentença da referida ação individual não encontram 

respaldo na melhor literatura no assunto, como foi, inclusive, amplamente demonstrado pelo 

parecer do Instituto de Referência em Internet e Sociedade (fls.1636-1655). 

A ré sustenta que as Portas Interativas Digitais não realizariam a captura de dados 

pessoais e não armazenariam pontos capturados do rosto humano ou imagens, sendo 

utilizados apenas dados, supostamente anônimos, relacionados a gênero, idade e reação à 



                                                                 

publicidade exposta (fls 185-1851). Contudo, como apontado pelo referido parecer do Instituto 

de Referência em Internet e Sociedade e relatado exaustivamente nestes autos, a captura, 

independentemente do tempo em que se realiza, de uma expressão facial que revele 

características de uma pessoa constitui tratamento de  dado pessoal, dado que o rosto e as 

emoções expressadas por uma pessoa correspondem à forma pela qual a reconhecemos, 

sendo esses seus dados biométricos e, portanto, pessoais (fls. 1639). 

A literatura especializada ampara tal entendimento: o tratamento de dados pessoais 

sensíveis corresponde a captura, coleta e tratamento de características específicas como 

gênero, idade, ou raça que, quando analisadas em larga escala, podem ser utilizadas em 

conjunto para prever comportamentos e acontecimentos, gerando o perfilamento e podendo, 

até mesmo, ocasionar ou agravar práticas discriminatórias3.  

Assim, a sentença proferida na ação individual e as alegações da ré no presente caso, 

além de não encontrarem amparo formal, dado que não há correspondência entre a ação 

coletiva e a ação individual, não se sustentam conceitualmente; afinal, os meios pelos quais 

as conclusões são alcançadas ignoram a natureza dos dados coletados e, 

consequentemente, não permitem uma interpretação correta da legislação. 

 

4. Da ilegal pesquisa mercadológica voltada a crianças. 

Ainda que subsistam dúvidas acerca da natureza da tecnologia empregada pela 

empresa ré e sua caracterização como tratamento de dados pessoais, é necessário 

reconhecer que a conduta realizada pela mesma ofende, indubitavelmente, ao disposto no 

ordenamento brasileiro no referente à proteção de crianças, reconhecimento de seu peculiar 

estágio de desenvolvimento e garantia de seu melhor interesse com absoluta prioridade, o 

que aponta para a vedação de comunicação mercadológica a elas destinada. 

O ordenamento brasileiro prevê explicitamente a abusividade da comunicação 

mercadológica voltada para crianças, por força, especialmente, do artigo 37 do Código de 

Defesa do Consumidor. A Resolução nº 163 de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA) detalha o conceito de abusividade dessa publicidade 

que se aproveita da deficiência de julgamento infantil. Ressalte-se, ainda, que o Marco Legal 

da Primeira Infância, Lei nº 13.257 de 2016, em seu artigo 5º, define que é uma prioridade 

para infância a proteção contra toda forma de pressão consumista e a adoção de medidas 

que evitem a exposição à comunicação mercadológica.  

                                                
3 BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de dados pessoais - A função e os limites do consentimento. Editora Forense, 
2019, p. 85. 



                                                                 

Tais normas são amparadas no melhor interesse das crianças e em estudos diversos 

existentes no país e no exterior4. Nesse sentido, também, o recente policy paper da Academia 

Americana de Pediatria identifica que crianças se encontram suscetíveis a novas formas de 

marketing digital, como conteúdo patrocinado, coleta de dados, design persuasivo e 

marketing personalizado para determinados comportamentos produzidos por meio de 

inteligência artificial.  As evidências sugerem que a exposição a esse tipo de conteúdo é 

associada a comportamentos não saudáveis, como o consumo de alimentos de alta caloria e 

pouco nutritivos e ao uso de tabaco e outras substâncias que causam dependência. Além 

disso, pode afetar o psicológico de crianças e adolescentes, incentivando formas de 

preconceito cultural e ideias não saudáveis de peso corporal e autoimagem5. 

Assim como não restam dúvidas de que a publicidade destinada ao público infantil é 

considerada abusiva pelo ordenamento jurídico brasileiro, é inegável que a tecnologia é capaz 

de identificar a idade das pessoas, conjuntamente com seu gênero e reação à publicidade 

apresentada - o que leva à inevitável conclusão de que crianças são, em decorrência do 

emprego da tecnologia das portas interativas digitais, simultaneamente, alvo de publicidade 

e objeto de estudo mercadológico.  

Tal conclusão encontra respaldo tanto no Laudo Pericial como no Parecer Técnico 

Convergente, sendo também amparada pelo parecer do Instituto de Referência em Internet 

e Sociedade. Ainda, a própria empresa reconhece que as informações coletadas são 

utilizadas para que haja o perfilamento e, posteriormente, com base nesses dados, a 

veiculação de propaganda voltada para esses grupos detectados, promovendo maior 

eficiência na lógica de mercado e na efetividade das publicidades veiculadas - e, assim, 

violação expressa ao direito de crianças e adolescentes. 

A comprovada realização de pesquisa de mercado com crianças expostas à 

tecnologia empregada pelas portas interativas digitais evidencia que a conduta praticada pela 

ré é abusiva e deve ser coibida.  

 

5. Conclusões e pedido. 

Ante o exposto, na condição de Amicus Curiae, o Instituto Alana conclui pela (i) 

impossibilidade de anexação do Laudo Pericial e respectivo Parecer Técnico 

                                                
4Inclusive, a regulação sobre proteção de dados de diversos países, especialmente aqueles que contam com 
legislação mais avançada sobre o tema, reconhece que a coleta e tratamento de dados de crianças para fins 
comerciais de direcionamento de publicidade não satisfaz seu melhor interesse, então vedando expressamente a 
realização da prática sem o prévio consentimento parental. Assim dispõem, por exemplo, o Children’s Online 
Privacy Protection Act - COPPA, dos Estados Unidos, e o Age Appropriate Design Code, do Reino Unido. 
5 American Academy of Pediatrics. Digital Advertising to Children. Disponível em: 
<https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/146/1/e20201681.full.pdf >. Acesso em 10.07.2020 

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/146/1/e20201681.full.pdf


                                                                 

Convergente como prova emprestada, considerando que tal procedimento não respeita o 

artigo 345 do Código de Processo Civil; e pela (ii) desconsideração da r. decisão proferida 

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C.C. Indenizações por Danos Morais nº 

1003122-02.2018.8.26.0704 como precedente consistente, dado que sua natureza de 

caráter individual não corresponde aos interesses da presente ação e a mesma não possui 

sustentação substancial sobre a matéria de dados pessoais, direitos coletivos de 

consumidores e de crianças. 

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 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. 
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