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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 de decisão de fls.1828 a 1832, publicada no Diário de 

Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2020. 

 

1. Síntese dos fatos. 

A prática realizada pela empresa ré consiste na implementação de tecnologia de 

reconhecimento biométrico (“Portas Interativas Digitais”) de usuários do transporte 

público da cidade de São Paulo. Com finalidade comercial, a tecnologia reconhece a 

presença de pessoas passantes pelas portas, com capacidade de identificar emoções, 

gênero e faixa etária. O emprego do mecanismo, feito ilegalmente e sem consentimento 

ou conhecimento por parte dos usuários, possibilita que os dados sejam coletados e 

vendidos a terceiros, visando a o direcionamento de estratégias de publicidade. 

O projeto, segundo a própria ViaQuatro, pode diferenciar reações de crianças, jovens 

e adultos a peças publicitárias por meio do tratamento de dados obtidos pelas câmeras. Tal 

fato é especificamente grave, visto que configura a violação de  direitos consolidados na 

legislação brasileira referentes às crianças, protegidas de maneira absolutamente 

prioritária e consideradas presumidamente hipervulneráveis nas relações de consumo 

porque se encontram em peculiar estágio de formação, de acordo com previsões  do 

artigo 227 da Constituição Federal do Brasil, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 

seus artigos 4º e 17, do Código de Defesa do  Consumidor, em seus artigos 36 e 37, e da Lei 

Geral de Proteção de Dados, em seu artigo 14, sabidamente ainda não vigente. 

Em 24 de janeiro de 2020, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) atendeu ao 

pedido do presente juízo e se manifestou nos autos processuais, corroborando com as teses 

defendidas pelo requerente e por este  amicus curiae e concordando cabalmente com o laudo 

técnico apresentado pelo Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS). Em março 



 

do mesmo ano, a empresa ré, mesmo depois do fim da fase de instrução processual, anexou 

manifestação contrária ao posicionamento do MPSP e um laudo pericial, alegando a 

configuração do mesmo como prova emprestada, advindo de outro processo, também 

referente às violações de direitos ocasionadas pelo emprego da tecnologia “Portas Interativas 

Digitais”. Assim, o Instituto Alana passa a se manifestar sobre referidos documentos. 

 

2. A manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

A manifestação emitida pelo Ministério Público de São Paulo, em 24 de janeiro de 

2020, entende pela ausência de justificativa para compulsoriedade da pesquisa 

demográfica realizada pela ré por meio de tecnologia de reconhecimento facial. O 

próprio órgão afirma que, no caso em tela, a referida pesquisa não pode ser permitida em 

nenhuma hipótese. 

O MPSP também destaca que a pesquisa publicitária não pode ser confundida com a 

exploração econômica no espaço público, cedida pela concessão pública e que inclui a 

possibilidade de exibição de peças publicitárias, porque são categorias completamente 

diferentes: esta se resume à exposição do usuário a apelo de consumo, enquanto aquela 

utiliza, sem permissão, dados pessoais para realização de pesquisa mercadológica (fls. 

1731). Assim, a mera exibição de peças publicitárias no espaço de concessão pública não 

pode ser equiparada a uma pesquisa realizada com a coleta e análise de expressões e 

impressões em relação à publicidade exibida, em explícita violação aos artigos 4º, caput, e 

6º, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, a prática da ré ofende 

diretamente o texto constitucional, principalmente no referente aos direitos à intimidade, à 

vida privada, à honra e à imagem, previstos no inciso X do artigo 5º da Constituição Federal 

e o próprio direito fundamental à proteção de dados pessoais12, bem como a regra 

constitucional de proteção absolutamente prioritária da infância e adolescência. 

                                                
1 " O direito à privacidade atualmente apresenta seu caráter individualista e exclusivista diluídos, e assume feições 
de uma disciplina na qual merecem consideração a liberdade e o livre desenvolvimento da personalidade. Nesse 
panorama, a proteção de dados pessoais assume o caráter de um direito fundamental. In Da Privacidade à 
Proteção de Dados Pessoais de Danilo Doneda, Editora Revista dos Tribunais, 2020, p. 327. 
2 "(...) entendemos que hoje é possível se reconhecer um direito fundamental à proteção de dados pessoais, como 
uma dimensão da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, nos termos da Constituição. A partir do art. 5º, 
X, da CF, que garante a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, é possível extrair uma tutela ampla da 
personalidade e da vida privada do cidadão, nas mais diversas situações em que ele se encontra. Não faria sentido 
excluir exatamente as situações em que a sua vida privada está sujeita a uma maior violação, como é o caso do 
processamento de dados pessoais. Afinal, muitas vezes, o tratamento de dados configura, hoje, uma ameaça 
muito mais grave à intimidade e à vida privada do homem médio do que os perigos 'tradicionais', que ensejaram 
o nascimento desse direito, como a hipótese de ser flagrado por paparazzi ou de ser notícia de jornais 
sensacionalistas. (...) Entendemos que o reconhecimento desse direito fundamental [à proteção de dados 
pessoais] não é apenas uma possibilidade; trata-se de uma necessidade para tornar efetivos os fundamentos e 
princípios do Estado Democrático de Direito, na sociedade contemporânea da informação, conforme determina a 
Constituição Federal." In Privacidade, proteção de dados e direito do consumidor - Linhas gerais de um novo 
direito fundamental de Laura Schertel Mendes, Editora Saraiva, 2014, pp. 171 e 172.  



 

O órgão também destaca um problema perceptível em todo o processo judicial: em 

nenhum momento a ré apresentou provas suficientes para assegurar que as imagens 

coletadas não seriam armazenadas ou que a tecnologia possui mecanismos de segurança 

suficientes para que não haja invasão do sistema ou vazamento do banco de dados. Ainda, 

não existe a previsibilidade sobre a extensão do uso econômico que a AdMobillize pode 

realizar a partir dos dados coletados (fls. 1732). 

O órgão também destaca o limite intransponível da exploração econômica do espaço 

por meio de tecnologias de reconhecimento facial: os direitos de crianças e adolescentes. A 

pesquisa realizada, argumenta, ofende a  inviolabilidade física, psíquica e moral de crianças 

e adolescentes (fls. 1732 e 1733). Aqui, é imprescindível reiterar que os direitos fundamentais 

de crianças e adolescentes, como aqueles estabelecidos no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição da República, são garantidos em absoluta prioridade por outro dispositivo 

constitucional, o artigo 227. Nesse sentido, o emprego da tecnologia “Portas Interativas 

Digitais” viola também a legislação infraconstitucional que diz respeito a crianças e 

adolescentes, como o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o 

direito ao respeito e o descreve como “inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”, e 

os artigos 36 e 37 do Código de Defesa do Consumidor, que vedam que a publicidade se 

aproveite da deficiência de julgamento de crianças. 

Por fim, o MPSP define que, em razão das violações de direitos configuradas pelo 

suporte fático disponível e pela relação de hipossuficiência do consumidor em relação à ré, o 

ônus da prova permanece com esta última. Como consequência, pelo fato do ônus ser da 

ViaQuatro e a mesma não ter apresentado provas suficientes e a não ter realizado perícia 

adequada, com emprego da tecnologia de engenharia reversa, existe grande probabilidade 

de que os danos omitidos sejam ainda maiores do que aqueles descritos na petição inicial 

(fls. 1733). Assim, manifesta-se pela procedência da ação. 

 

3. Da insuficiência probatória apresentada pela ré. 

Em 03 de março de 2020, a ré se manifestou no processo com objetivo de requerer a 

juntada de Laudo Pericial e respectivo Parecer Técnico Convergente como documentos 

novos e provas emprestadas, produzido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C.C. 

Indenizações por Danos Morais nº 1003122-02.2018.8.26.0704. O posicionamento 

apresentado pela ViaQuatro contradiz o sustentado pela mesma ao decorrer de todo o 



 

processo, assim como se estabelece completamente incongruente em relação ao ritos 

processuais dispostos no ordenamento brasileiro, como mostrado a seguir: 

 

3.1. Preclusão da prova pericial e inadmissibilidade sem a aplicação do princípio do 

contraditório. 

Ao defender a possibilidade de juntada do Laudo Pericial e do Parecer Técnico 

Convergente, a ré utiliza-se do artigo 345 do Código de Processo Civil, segundo o qual novas 

provas podem ser apresentadas após a contestação, desde que tenham se tornado 

conhecidas, acessíveis ou disponíveis após esse ato. No entanto,  os fatos encontrados nos 

autos, tanto do presente processo, quanto daquele no qual provas foram emprestadas, 

demonstram a não aplicabilidade do referido dispositivo legal. 

Segundo consta nos autos da aludida Ação de Obrigação de Fazer, a perícia, 

designada em 26 de setembro de 2018 (fls. 242), iniciou-se em 21 de outubro de 2019 (fls. 

315)  e foi realizada  presencialmente no dia 12 de dezembro de 2019, sendo juntada no 

processo em 20 de janeiro de 2020 (fls. 394). Em nenhum momento durante o referido 

período, a ViaQuatro apresentou manifestações no presente caso informando que havia uma 

perícia em curso em outro processo que se refere à mesma tecnologia, ou demonstrou 

interesse em realizar a produção de prova similar no mesmo. 

Ainda, em suas manifestações na presente ação, como a realizada em 30 de outubro 

de 2019 (fls. 1681), a empresa ré pede o julgamento da demanda, alegando o fim da fase de 

instrução e, inclusive, pedindo o desentranhamento do laudo formulado pelo Instituto de 

Referência em Internet e Sociedade, apresentado pelo requerente. Assim, compreende-se 

que a própria ré entendeu a produção de provas como encerrada, atestando que as provas 

apresentadas pela mesma haviam sido suficientes.  

A jurisprudência entende, ostensivamente, que, quando uma das partes requer o 

julgamento e se posiciona no sentido de não ter mais provas a serem apresentadas durante 

a fase instrutória, ocorre a preclusão temporal da nova prova apresentada pela mesma parte: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - PRECLUSÃO - 

NULIDADE INEXISTENTE. 1. O cerceamento de defesa opera-se 

quando a parte, instada, manifesta o interesse na produção da prova, 

imprescindível à demonstração de suas premissas, e o Juiz não a 

atende, sem motivos razoáveis. 2. A inércia da parte à intimação para 



 

especificação de provas desconstrói a alegação de cerceamento de 

defesa. 

(TJ-MG - AC: 10073130046516001 MG, Relator: Carlos Henrique 

Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 14/06/2019, Data de 

Publicação: 24/06/2019) 

AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO 

DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. O processo é uma marcha para 

frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a 

alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional. Se a parte 

se manifesta quando intimado para especificar as provas, alegando 

não possuir mais provas a serem produzidas, opera-se a preclusão. 

(grifo da transcrição) 

(TJ-MG - AC: 10151170027867001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, 

Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. CAPITALIZAÇÃO. ÍNDICE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. 

JUROS DE MORA E MULTA. COMPENSAÇÃO DE VALORES E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DA APELAÇÃO DA AUTORA. DA 

PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. Tendo a parte sido intimada para 

indicar as provas que pretendia produzir, de forma específica e 

fundamentada, e tendo permanecido inerte, incidem os efeitos da 

preclusão temporal. [...]. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA 

CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDA EM PARTE E 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70071870117, 

Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 25/04/2019). 

(TJ-RS - AC: 70071870117 RS, Relator: André Luiz Planella 

Villarinho, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Terceira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019) 



 

Diante do apresentado, entende-se que, no caso em tela, o Laudo Pericial e o Parecer 

Técnico Convergente não podem ser anexados como provas, justamente pelo 

comportamento da própria ré, que, inerte, não o apresentou em momento oportuno e, 

tampouco, informou ao presente juízo e às outras partes que pretendia produzi-las em outro 

processo. Não há, no caso, justa causa que justifique tal comportamento, dado que a 

realização da perícia era de conhecimento da ré, a qual, inclusive, anuiu com sua realização 

no outro processo.  

Portanto, é imprescindível a inadmissibilidade da prova apresentada, em 

conformidade com o disposto no artigo 203 do Código de Processo Civil, segundo o qual, 

“decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, 

independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que 

não o realizou por justa causa”.  

Ainda, a ré alega a possibilidade de apresentar tais provas sob o conceito de “prova 

emprestada”, estabelecido no artigo 372 do CPC, e definida como: 

“(...) a prova de um fato, produzida em um processo, seja por 

documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame 

pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão 

extraída daquele”3. 

 No entanto, o melhor entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do assunto 

estabelece que não é possível utilização desse mecanismo de forma indiscriminada e, 

principalmente, sem o respeito à legislação vigente, que dispõe sobre a necessidade de 

adequação e de ser observado o contraditório.  

Nesse sentido, a doutrina é unânime em estabelecer a necessidade do contraditório, 

dado que esse se configura como um dos princípios basilares do processo. O contraditório 

deve ter sido observado tanto no processo originário quanto na translação da prova para o 

segundo processo. Talamini destaca a importância da observância do princípio em ambos o 

processos: 

“Não basta a mera participação no processo anterior daquele a quem 

a prova transportada desfavorecerá. É preciso que o grau de 

contraditório e de cognição do processo anterior tenha sido, no 

mínimo, tão intenso quanto o que haveria no segundo processo”4.  

                                                
3DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 6. 
ed. Salvador: JusPodivm, 2006, p.523. 
4CAMBI, Eduardo. A Prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 54-55 



 

O mesmo entendimento é contemplado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no 

processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que 

possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. 

No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos 

em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir 

excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para 

tanto. Independentemente de haver identidade de partes, o 

contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova 

emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório 

sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-

la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo (grifos da 

transcrição). 

(STJ - REsp: 1617405 SP 2016/0200475-6, Relator: Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/06/2018) 

A partir desses excertos, expõe-se ao presente juízo que o contraditório não foi 

exercido durante a realização da perícia, no momento decisivo de aprovação do perito e na 

formulação de quesitos, foi estabelecido após o laudo e parecer técnico serem juntados aos 

autos, em clara violação ao princípio do contraditório. É possível entender que os documentos 

não foram considerados adequados, não atendendo a um dos requisitos do CPC e, portanto, 

os mesmos não podem ser considerados no processo. 

Contudo, caso, equivocadamente, seja considerada a adequação da prova 

emprestada e estabelecida a possibilidade de contraditório, mesmo que o processo se 

encontre em sua fase final, concluso para julgamento, é necessário apontar que grande parte 

da jurisprudência e a melhor doutrina compreendem a prova emprestada por meio de uma 

perspectiva mais restritiva. Camargo Aranha  e Didier postulam nesse sentido: 

“O princípio constitucional do contraditório (audiatur et altera pars) 

exige que a prova somente tenha valia se produzida diante de quem 

suportará seus efeitos, com a possibilidade de contrariá-la por todos 

os meios admissíveis. Daí porque a prova emprestada somente 

poderá surtir efeitos se originariamente colhida em processo entre as 

mesmas partes ou no qual figura como parte quem por ela será 

atingido. Em hipótese alguma, por violar o princípio constitucional do 



 

contraditório, gerará efeitos contra quem não tenha figurado com um 

a das partes no processo originário”5. 

“O contraditório deve ter sido observado no processo de onde se 

importa a prova e deve ser observado no processo para onde a prova 

é trasladada. Somente é lícita a importação de uma prova para ser 

utilizada contra quem tenha participado do processo em que foi 

produzida – a prova não pode ser usada contra quem não participou 

da sua produção”6. 

Como observado, segundo esse entendimento, o princípio do contraditório somente é 

atendido quando existe identidade entre as parte de ambos os processos, o que não se 

verifica no caso. 

Conforme o apresentado, não restam dúvidas sobre a inadmissibilidade do Laudo 

Pericial e do Parecer Técnico Convergente, compreendendo que: (i) houve preclusão da 

prova, configurada pela sua juntada após a fase de instrução, a ausência de 

manifestação da ré a produção das mesmas, mesmo quando sabiam que elas estavam 

sendo produzida em processo diverso e o pedido da ré pelo julgamento do processo 

sem a apresentação ou indicativo de produção de novas provas, conformando a 

incidência do artigo 203 do CPC; (ii) a ausência de contraditório no presente processo, 

violando o artigo 372 do CPC e (iii) a ausência de identidade das partes em ambos os 

processos, impedindo a utilização da ferramenta de prova emprestada, como prevê o 

artigo 372 do CPC. 

Evidente, portanto, que a prova não deve ser acolhida. Subsidiariamente, em caso do 

entendimento diverso, entende-se que somente poderá ser reconhecida como prova 

documental, a qual, sabidamente, tem menor valor probatório que prova pericial. 

 

3.2 A insuficiência da prova negativa da existência da coleta de dados biométricos. 

Caso se entenda pela possibilidade de permanência do Laudo Pericial e do Parecer 

Técnico Convergente nos autos do processo, na condição de prova documental, cabe 

analisar em seu mérito o disposto nos mesmos. 

 Com a análise dos quesitos apresentados, é possível inferir que a formulação e as 

respostas dos mesmos não alcançam a complexidade apresentada na presente ação, 

principalmente devido ao fato de que, apesar de ambos os processos tratarem da mesma 

                                                
5ARANHA, Adalberto José Camargo. Da Prova no Processo Penal, São Paulo, Saraiva, 2ª ed., 1987, p. 189-190. 
6 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: 
JusPodivm, v. 2, 2015. p. 131 



 

tecnologia, o uso das “Portas Interativas Digitais”, o objeto do pedido não é o mesmo e, ainda, 

preocupações aqui exploradas pelas partes não chegaram a ser exploradas naquele.  

Em um caso como o em tela, no qual se discute o uso de uma tecnologia 

computacional, o entendimento técnico é essencial para a elucidação dos fatos, visando 

atingir a verdade dentro do processo. Entretanto, o mesmo precisa ser acompanhado também 

da compreensão acerca da legislação. O laudo apresentado, ao se referir à Lei nº 13.709 de 

2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, utiliza uma definição genérica, e, posteriormente, 

ao analisar o processo de tratamento de dados pessoais, ignora completamente o disposto 

no referido diploma legal. A referência feita sobre a legislação mencionada não utiliza  

bibliografia especializada da área do direito, mas uma mera citação proveniente de uma 

enciclopédia online, revelando que qualquer análise realizada tendo a mesma como base é 

superficial, carecendo de fundamentação doutrinária jurídica especializada no assunto. 

A questão sobre a segurança do sistema não é analisada em nenhum momento pelo 

laudo pericial, não sendo possível concluir que são tomadas medidas de segurança adequada 

na proteção dos dados coletados. Não são estabelecidas, por exemplo, práticas de 

criptografia que visam assegurar que o sistema não possa ser invadido por terceiros e esses 

dados não sejam utilizados para fins diversos, de acordo com o exigido pelo artigo 6º, inciso 

VII da LGPD.  

O ponto crucial do parecer parece ser a divergência do laudo pericial e da literatura 

especializada sobre reconhecimento facial e o que configura ou não um dado biométrico. O 

laudo afirma que não há reconhecimento facial ou coleta de dado biométrico, dado que a 

tecnologia não seria capaz de captar imagens identificadas ou identificáveis de indivíduos. 

No entanto, como demonstrado pelo Parecer Técnico do Instituto de Referência em Internet 

e Sociedade, qualquer captura facial, não importando o tempo pelo qual é realizada, configura 

a captura de um dado biométrico (fls. 1639). As características dispostas, que envolvem  

emoções, raça, idade e gênero são indissociáveis do indivíduo e o oferecimento dessas 

informações a terceiros exige, necessariamente, seu consentimento (fls. 1662). Assim, o 

conceito de dado pessoal sob o qual a perícia é elaborada não se sustenta. 

Ainda, a ré alega que não há violação de direitos de crianças, utilizando mais uma vez 

o argumento de que não há reconhecimento facial. Como apontado, o conceito de dado 

pessoal é mais amplo, segundo a doutrina técnica especializada, do que o utilizado pela 

empresa. Uma leitura sistemática do ordenamento brasileiro, em especial dos artigos 5º e 

227 da Constituição Federal, do artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, do artigo 

37 do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução nº 163 do Conanda permitem 

compreender que o nosso conjunto legislativo defende o livre desenvolvimento de crianças, 



 

garantindo em absoluta prioridade seu direito à privacidade e à intimidade, além de entendê-

las como sujeitos e condição de hipervulnerabilidade, não podendo ser sujeitados à 

comunicação mercadológica. Por isso, consequentemente, não é permitida coleta e 

tratamento de dados pessoais sensíveis7 contrariando esses interesses, justamente visando 

ao aprimoramento da publicidade voltada a esse público. A conduta da ré, portanto, 

representa grave violação à legislação vigente. Com a entrada em vigor da LGPD, violará 

também sei artigo 14, que dispõe sobre a necessidade de consentimento específico de um 

dos responsáveis pela criança para que seus dados possam ser específicos e de isso ocorrer 

sempre em seu melhor interesse, mas também a legislação constitucional e 

infraconstitucional brasileira já vigentes. 

A análise da perícia e dos quesitos apresentados deixa evidente que o laudo pericial 

produzido como prova em outro processo não possui utilidade no presente, não atende às 

necessidades periciais trazidas pelo r. Ministério Público, que ressaltou, assim como 

apontado pelo parecer técnico do IRIS, a importância da aplicação de mecanismos de 

engenharia reversa. Ademais, a perícia juntada não aborda os pontos aqui apresentados 

exaustivamente em diferentes ocasiões, como a segurança de dados pessoais, os direitos de 

crianças e adolescentes, além de se basear em um conceito de dados pessoais e de seu 

tratamento diferente da legislação e da doutrina. 

 

4. Conclusão 

A conduta da ré, ao empregar a tecnologia “Portas Interativas Digitais”, demonstra 

grave violação ao direitos do consumidor e, principalmente, aos direitos de crianças e 

adolescentes. A exploração econômica do espaço de concessão pública por meio da coleta 

de dados pessoais para posterior aprimoramento de publicidade voltada ao público infantil ou 

estabelecida por gênero configura ofensas ao texto constitucional, ao Estatuto da Criança e 

do Adolescente, ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei Geral de Proteção de Dados, 

que, apesar de ainda não vigente, específica a tutela da privacidade e estabelece a 

necessidade de consentimento e de atendimento ao melhor interesse da criança e do 

adolescente, direitos já previstos nos dispositivos mencionados 

                                                
7 "Os dados sensíveis são uma espécie de dados pessoais que compreendem uma tipologia diferente em razão 
de seu conteúdo oferecer uma especial vulnerabilidade: discriminação. Quando se pensa em dados que exprimem 
a orientação sexual, religiosa, política, racial, estado de saúde ou filiação sindical, surge a preocupação em haver 
distinção ou diferenciação de uma pessoa por conta de tais aspectos da sua personalidade. 
Ainda que, assim como um dado anônimo pode se tornar um dado pessoal, um dado 'trivial pode também se 
transmudar em um dado sensível, particularmente, quando se têm disponíveis tecnologias (e.g. Big Data) que 
permitem correlacionar uma série de dados para prever comportamentos e acontecimentos (...)" In Proteção de 
dados pessoais - A função e os limites do consentimento de Bruno Ricardo Bioni, Editora Forense, 2019, p. 85. 



 

Especialmente em relação à última manifestação da ré, aponta a preclusão da 

prova pericial e a inadmissibilidade da prova emprestada sem a aplicação do princípio 

do contraditório, ressaltando que a insuficiência da prova negativa da existência da coleta 

de dados biométricos está mantida no presente caso. 

Ante o exposto, na condição de Amicus Curiae, o Instituto Alana entende que a 

decisão mais alinhada aos direitos de crianças e adolescentes e, portanto, atenta ao artigo 

227 da Constituição Federal, é a 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; (iii) 

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 o melhor interesse da 

criança e do adolescente 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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