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

qualificado nos autos, admitido como amicus curiae em decisão publicada no dia 9 de              

outubro de 2019, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar sua            

manifestação na Ação Civil Pública em epígrafe, proposta pelo IDEC - INSTITUTO            
BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR em face da CONCESSIONÁRIA DO          
METRÔ DE SÃO PAULO S.A. (“ViaQuatro”), ante decisão judicial que intimou o amicus             

curiae a manifestar-se sobre parecer técnico juntado às fls. 1635. 

 

1. Sobre a evidente violação a dados pessoais constatada pelo Parecer Técnico do             
Instituto de Referência em Internet e Sociedade. 

O Instituto de Referência em Internet Sociedade (“IRIS”), centro de estudos           

independente, tem como especialização a pesquisa na área de internet, abordando o tema,             

a partir do conhecimento técnico em ciência política, sociologia e direito. A influência e              

respeitabilidade da entidade na área foi reconhecida em outras ocasiões por órgãos do             

judiciário brasileiro . Considerando a imparcialidade e as informações técnicas abordadas          
1

pelo parecer do instituto, é imperioso reconhecer a legitimidade e relevância dos            

argumentos que apresenta. 

1 Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/08/17/internas_economia,980868/farmacias-que-pedem-cpf-p
odem-estar-repassando-dados-de-clientes-mp.shtml. Acesso em 25 de outubro de 2019. 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/08/17/internas_economia,980868/farmacias-que-pedem-cpf-podem-estar-repassando-dados-de-clientes-mp.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/08/17/internas_economia,980868/farmacias-que-pedem-cpf-podem-estar-repassando-dados-de-clientes-mp.shtml


O parecer técnico em questão analisa as informações prestadas nos autos acerca            

da tecnologia empregada pela ViaQuatro, empresa responsável pela linha 4 - Amarela do             

metrô de São Paulo, no projeto “Portas Interativas Digitais”.  

Vale dizer que, em suas alegações, a Ré afirma que a tecnologia em questão “não é                

capaz de reconhecer pessoas, mas somente detectar a existência de possíveis rostos” (fls.             

364) e que “não envolve, portanto, uso de imagem de pessoas ou de dados pessoais dos                

usuários da Linha 4 do metrô de São Paulo” (fls. 364) . Ainda, o CEO da Admobilize,                 

empresa responsável pela implementação da tecnologia na Linha 4-Amarela, afirma que o            

mecanismo converte as expressões faciais em números binários, sem armazenar qualquer           

imagem ou identificar o rosto dos usuários (fls. 368). A fundamentação dessas alegações             

baseia-se no parecer do Instituto Brasileiro de Peritos, no qual se afirma que o software               

utilizado realiza apenas detecção de emoções e medição demográfica, não sendo a            

tecnologia, supostamente, apta para realização de reconhecimento facial. Por fim, o           

documento conclui não haver evidências que indiquem que a tecnologia colete pontos da             

imagem em tempo real suficientes para que se faça reconhecimento facial, ou que compare              

amostras com qualquer base de dados pessoais, além de todo material disponibilizado            

conter apenas dados estatísticos (fls. 447 e 448).  

Refutando tais conclusões do parecer do Instituto Brasileiro de Peritos e, por             

conseguinte, as alegações da Ré, o parecer do IRIS analisa pontos fronteiriços entre direito              

e tecnologia, procurando entender a cadeia de tratamento de dados pessoais a partir de              

conceitos essenciais sobre reconhecimento facial, biometria e anonimização.  

Com acerto, o IRIS demonstra que o tratamento de dados pessoais ocorre em três              

fases, nos termos a seguir explicitados: (i) captura, que consiste na captura do rosto por               

uma câmera fotográfica, no âmbito da qual não existe tempo mínimo, na legislação             

brasileira ou internacional, para que esse processo seja considerado coleta de dados            

pessoais, dado que a imagem da face de uma pessoa é intrinsecamente um dado pessoal,               

reunindo as características individuais e biométricas de uma pessoa; (ii) análise, etapa que             

consiste na análise de características faciais dos usuários a partir de padrões de             

reconhecimento estabelecidos matematicamente, por meio de padrões faciais comuns de          

emoções, como o levantamento da sobrancelha para demonstrar espanto e o alargamento            

da boca para mostrar um sorriso, bem como características específicas de gênero ou idade,              

de maneira que embora seja pensado em padrões, a análise possibilita o reconhecimento             

individual, fazendo com que esses dados sejam categorizados como dados pessoais           

sensíveis, isto é, detentores de características biométricas únicas de indivíduos que, se            

 
 



cruzados com um banco de dados, passam a ser identificáveis; e (iii) processo de              

anonimização, última fase do tratamento de dados que se constitui na prática de             

transformar dados pessoais identificáveis em não identificáveis, destacando-se que, se          

forem coletados de forma ilícita, o fato da anonimização ser realizada não descaracteriza a              

prática ilegal cometida.  

Projetando as três etapas mencionadas nos documentos fornecidos pela ViaQuatro,          

o entendimento se conforma no sentido de que não foram apresentadas provas suficientes             

na explicação de funcionamento das tecnologias que sustentem a alegação de que não             

houve coleta e armazenamento de dados. Isso ocorre, principalmente pelo fato de a             

empresa não utilizar de engenharia reversa – processo de desconstrução de uma            

tecnologia ou de um procedimento, demonstrando seu funcionamento – para demonstrar o            

funcionamento da tecnologia utilizada. Ao não fazê-lo e, considerando os interesses           

econômicos das empresas envolvidas, é possível e provável que as empresas possam            

utilizar os dados para gerarem um banco de dados e treinarem seus algoritmos ou para               

realizarem a prática de perfilamento voltado ao consumo. Corroboram com essa           

possibilidade a não demonstração de mecanismos de segurança que evitariam o tratamento            

de dados pessoais pelas tecnologias utilizadas ou o vazamento de qualquer dado coletado.  

Assim, em contrariedade às alegações da empresa Ré e do disposto no seu parecer              

juntado na ocasião, o Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS) afirma não              

haver provas suficientes de que não houve coleta e armazenamento de dados pessoais.             

Considerando tais informações, um terceiro passo, a anonimização destes, seria necessária           

para que os dados coletados deixassem de ser identificáveis.  

A anonimização dos dados pessoais não exige uma técnica específica, sendo           

necessário compatibilizar o processo levando em consideração o tipo de tecnologia adotada            

na coleta e no processamento. A comprovação de que os dados nunca foram pessoais ou               

de que houve o processo de anonimização são essenciais no estabelecimento de            

legalidade na conduta de empresas, órgãos e entidades que lidam com dados pessoais.             

Isso ocorre porque o processo em questão não é mera formalidade, sendo a partir de tais                

mecanismos que esses dados deixam de ser  pessoais.  

Ainda, o parecer do IRIS estabelece medidas comuns para os diferentes           

procedimentos de anonimização possíveis, sendo elas: (i) a necessidade de tornar os dados             

pessoais não identificáveis; (ii) o comprometimento público a não os reidentificar e (iii) a              

 
 



exigência de que outras empresas, com as quais aquela que detém os dados estabelece              

negócios, mantenham os dados em formato não identificável.  

Além da importância técnico-jurídica da anonimização em um primeiro momento          

como procedimento padrão, a ausência de sua realização pode acarretar na propagação de             

violação de direitos, visto que, se os dados permanecem reconhecíveis ou com            

possibilidade de reconhecimento, pode ocorrer a prática de perfilamento. Tal prática           

mercadológica consiste na análise individual do perfil de consumidores. Segundo o parecer            

do IRIS e entendimentos veiculados em diversos meios de comunicação e pesquisas , a             
23

probabilidade de uma empresa que coleta dados os utilizarem em seu próprio interesse, em              

detrimento daqueles que tiveram seus dados coletados, é extremamente alta. 

Nesse cenário, importante considerar que, na cidade de São Paulo, cada pessoa            

possui um identificador único no transporte, por meio do Bilhete Único Identificado que             

contém foto . Portanto, o cruzamento de informações é facilmente exequível, possibilitando           
4

que dados não reconhecíveis, a partir de sua aplicação em um banco de dados, passem a                

configurar reconhecimento facial e se tornem dados pessoais.  

Assim, é salutar reconhecer que, ainda que a Ré argumente que não faça a               

identificação dos usuários analisados pelas câmeras utilizadas no projeto “Portas Digitais           

Interativas”, é absolutamente factível que a companhia, se não impedida agora, avance            

neste sentido. Tal entendimento se fundamenta na comprovação, pelo Instituto de           

Referência em Internet e Sociedade – IRIS –, de que não é possível realizar tratamento de                

dados pessoais, sem que primeiro haja a coleta de dados – no caso presente, dados               

biométricos como a face dos usuários.  

Por fim, ressalte-se que, no caso em tela, ante a ausência de consentimento e de               

informação, a própria coleta é ilegal e o procedimento de anonimização não é capaz de               

sanar a ilegalidade. 

 

2. A violação a direitos de crianças e adolescentes.  

2 THE GUARDIAN. Are you being scanned? How facial recognition technology follows you, even as you shop..                 
Acesso em 12 de março de 2019. 
3 BINDLEY, Katherine. Reconhecimento facial ganha comércio e impõe desafios de privacidade. Acesso em 6 de                
março de 2019.  
4 A Prefeitura de São Paulo anunciou, em junho de 2018, novas regras para a aquisição do Bilhete Único.                   
Segundo a São Paulo Transporte (SPTrans), o Bilhete Único Anônimo, sem identificação do usuário, deixa de                
existir. Acesso em 6 de março de 2019.  

 
 



Como aludido anteriormente, uma das funcionalidades da tecnologia “Portas         

Interativas Inteligentes”, instaladas pela ViaQuatro, é a identificação da faixa etária de seus             

usuários. A presença do procedimento de separação pela idade é confirmado tanto nas             

alegações da Ré (fls. 371), como no parecer técnico (fls. 371), embasador de sua defesa e                

também no parecer técnico do IRIS (fls.1656) . 

A prática mencionada ofende a absoluta prioridade de crianças e adolescentes,           

definida na legislação brasileira, na Constituição Federal, a qual afirma que devem ter seus              

direitos garantidos em primeiro lugar e que tal dever é responsabilidade compartilhado do             

Estado, da família e da sociedade. Tal obrigação é também assegurada em diversas partes              

do ordenamento nacional, no âmbito consumerista, nos direitos da personalidade, na           

proteção de dados pessoais, como descrito adiante. 

Ainda, dado que o presente caso envolve especialmente os direitos de crianças e             

adolescentes, patente a necessidade de respeitar o dever de prevenção, nos termos do             

artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que fixa como dever de todos,                

inclusive pessoas jurídicas de direito privado, de prevenir a ocorrência ou ameaça de             

violação de direitos.  

 

2.1 O direito à privacidade e a dados pessoais. 

No Brasil, a privacidade é tutelada em diversas partes do ordenamento jurídico. No             

artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada,              

da honra e da imagem das pessoas é estabelecida como direito fundamental. Ainda, o              

Código Civil estabelece, nos seus artigos 11 a 21, possibilidades não exauridas de direitos à               

personalidade. Em relação a crianças e adolescentes, o ECA reforça os direitos            

mencionados em seu artigo 17, no qual são asseguradas a inviolabilidade física, psíquica e              

moral dessa população. A privacidade. 

Nesse contexto, os dados pessoais, através de uma análise sistêmica do           

ordenamento jurídico brasileiro, passam a ser compreendidos como extensão da          

personalidade, possuindo também a tutela protetiva concedida a essa gama de direitos. O             

direito à privacidade também constitui as bases do direito à autonomia informacional,            

conceituada como a liberdade de escolha no ambiente digital. O indivíduo deve ser o              

protagonista das escolhas na busca, seleção e uso da informação . Ao serem destituídos do              
5

5 FUGAZZA, Grace Quaresma; SALDANHA, Gustavo Silva. Privacidade, ética e informação: uma reflexão             
filosófica sobre os dilemas no contexto das redes sociais. Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e                
ciência da informação, Florianópolis, v. 22, n. 50, p. 91-101, set. 2017. ISSN 1518-2924. Disponível em:                

 
 



controle sobre seus próprios dados, como no caso em tela, ocorre a violação do direito à                

autonomia informacional. 

Assim, o tratamento de dados pessoais sem autorização ou consentimento,          

conforme realizado pela empresa Ré, se mostra uma conduta ilícita – a qual tampouco é               

sanada pela realização do procedimento de anonimização. E, ainda que, hipoteticamente,           

os dados coletados não sejam individuais nem possibilitem o reconhecimento facial, seria            

necessário estabelecer mecanismos de segurança para que as tecnologias instaladas não           

avancem nesse sentido. Ao não demonstrarem provas concretas do estabelecimento de           

medidas seguras de proteção dos dados coletados, ou de que a tecnologia não realizaria o               

registro e armazenamento de reconhecimento facial, a violação aos direitos mencionados           

se torna uma possibilidade e um risco constantes, os quais devem ser prevenidos por força               

do dever constitucional de absoluta prioridade de crianças e adolescentes.  

Não por acaso, o artigo 14 da Lei Geral de Proteção de dados, Lei nº 13.709 de                 

2018, ainda em período de vacância, estabelece o melhor interesse de crianças e             

adolescentes como base legal exclusiva para a autorização do tratamento de dados dessas             

pessoas, colocando-as a salvo de toda forma de exploração ou violação de direitos.             

Ademais, há inclusive documentos internacionais de especialistas que recomendam que          
6

crianças e adolescentes devem crescer e aprender intocados por monitoramento não           

solicitado, criação de perfil e habitualização e manipulação de interesse, a fim de             

garantir-lhes um espaço de desenvolvimento livre e não monitorado. 

 

2.2. O direito de ir e vir como pressuposto aos demais direitos. 

O direito de livre circulação é garantido a todos pela Constituição Federal, também             

no artigo 5º, inciso XV, e reforçado, para crianças e adolescentes, no Estatuto da Criança e                

do Adolescente, nos artigos 15 e 16, I.  

Ao realizar a coleta de dados diante da prestação do serviço de transporte público, a               

ViaQuatro condiciona um direito fundamental de crianças e adolescentes à cessão de tais             

dados. Ora, um direito fundamental deve ser exercido plenamente, só podendo ser            

condicionado em casos excepcionais, devidamente fundamentados e justificados. No caso          

https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2017v22n50p91/34697. Acesso em 25 de outubro      
de 2019. 
6 EUROPEAN COMISSION.Policy and investment recommendations for trustworthy Artificial Intelligence.          
Disponível em:  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/policy-and-investment-recommendations-trustworthy-artificial-i
ntelligence. Acesso em 25 de outubro de 2019. 

 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2017v22n50p91/34697
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/policy-and-investment-recommendations-trustworthy-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/policy-and-investment-recommendations-trustworthy-artificial-intelligence


em tela, a coleta de dados de crianças e adolescentes não é justificado, visto que não há                 

necessidade ou razão à luz do seu melhor interesse para que a coleta seja a condição para                 

usufruir do serviço público de transporte. 

Ao condicionar o direito à liberdade de circulação à cessão de dados pessoais,             

também ocorre o cerceamento de outros direitos fundamentais, cuja a efetivação para            

crianças e adolescentes, como dito anteriormente, é tida como dever compartilhado entre            

Estado, famílias e sociedade e deve ser realizada com absoluta prioridade.  

Dado que o metrô de São Paulo é o principal meio de transporte da cidade ,               
7

necessário para assegurar os direitos a alimentação, educação, lazer, profissionalização,          

cultura, dignidade, convivência familiar e comunitária, todos esses direitos ficam          

condicionados, também, à cessão de dados pessoais e podem, dessa maneira, ser            

prejudicados pela prática abusiva da Ré.  

 

2.3 A proteção de crianças nas relações de consumo. 

A legislação brasileira reconhece a hipervulnerabilidade de crianças nas relações de           

consumo, tutelando-as na medida em que pressupõe sua peculiar condição de           

desenvolvimento.  

Diante de dados de pesquisas de outros campos de conhecimento, é comprovado            

que crianças não possuem o discernimento necessário para distinguir o real da fantasia e              

nem condições para enfrentar com igualdade de força a pressão exercida pela publicidade             

nas relações de consumo . Essa qualidade específica também agrava problemas sociais           
8

como: consumismo, erotização precoce, transtornos alimentares e de comportamento,         

obesidade, delinquência, a delinquência infanto juvenil, o estresse familiar, o alcoolismo, a            

violência, a diminuição das brincadeiras criativas e a insustentabilidade ambiental .  
9

Considerando tais aspectos, o Código de Defesa do Consumidor reconhece, em seu            

artigo 36, a obrigatoriedade de imediata identificação da publicidade, e em seu artigo 37,              

§2º, o reconhecimento da abusividade da publicidade que se aproveita da deficiência de             

7 Disponível em:   
https://www1.folha.uol.com.br/o-melhor-de-sao-paulo/servicos/2019/04/1987845-metro-e-o-meio-de-transporte-fa
vorito-dos-paulistanos-pelo-quinto-ano-consecutivo-tambem-e-lider-na-categoria-de-servico-publico.shtml. 
Acesso em 25 de outubro de 2019. 
8 Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2008/10/cartilha_publicidade_infantil.pdf. Acesso em      
18 de fevereiro de 2019. 
9 Disponível em:   
https://publicidadeinfantilnao.org.br/participe/10-motivos-para-nao-expor-as-criancas-a-publicidade/ Acesso em   
18  de fevereiro de 2019.  

 
 

https://www1.folha.uol.com.br/o-melhor-de-sao-paulo/servicos/2019/04/1987845-metro-e-o-meio-de-transporte-favorito-dos-paulistanos-pelo-quinto-ano-consecutivo-tambem-e-lider-na-categoria-de-servico-publico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/o-melhor-de-sao-paulo/servicos/2019/04/1987845-metro-e-o-meio-de-transporte-favorito-dos-paulistanos-pelo-quinto-ano-consecutivo-tambem-e-lider-na-categoria-de-servico-publico.shtml
https://publicidadeinfantilnao.org.br/participe/10-motivos-para-nao-expor-as-criancas-a-publicidade/


julgamento e experiência da criança. Justamente por isso, a Resolução nº 163 de 2014 do               

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) detalha o conceito             

da abusividade em relação ao público infantil.  

Conforme a legislação posta, a qual veda qualquer publicidade direcionada a           

crianças, é possível depreender que o uso de informações de crianças para            

aperfeiçoamento da publicidade é proibido, já que elas não possuem capacidade de análise             

deste processo. Aqui, cabe ressaltar que a proibição se dá em qualquer forma de pesquisa               

mercadológica, seja ela feita demograficamente, sem a coleta de dados pessoais, como            

alega sem fundamentação a empresa Ré, ou realizada pelo perfilamento a partir de dados              

pessoais, conforme a possibilidade apresentada pelo IRIS. 

 

2.4. As obrigações da ViaQuatro enquanto concessão pública.  

A Linha 4 - Amarela do metrô é um serviço de concessão pública e, portanto, deve                

ser submetida ao mesmo regramento destes. O inciso IV, do artigo 5º da Lei nº 13.460 de                 

2017 estabelece, dentre os direitos básicos dos usuários, a necessidade da prestação de             

serviços públicos verificar a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de             

exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação. Ademais, evidente           

que também está imbricado no dever constitucional de assegurar os direitos de crianças e              

adolescentes com absoluta prioridade. 

 

3. Conclusões: a relevância do caso e o dever de garantir os direitos de crianças e                
adolescentes. 

Ante o exposto, tendo em consideração o parecer do Instituto de Referência em             

Internet e Sociedade, reconhece-se a violação de direitos consumeristas e, principalmente,           

a ofensa a direitos fundamentais da infância e adolescência. É inconteste a natureza             

comprobatória do parecer técnico do IRIS, não restando dúvidas acerca da configuração de             

dano às crianças e adolescentes que tiveram seus dados coletados, especialmente diante            

do tratamento de dados identificáveis para fins de publicidade. Além das violações            

constatadas, a ausência de provas pela Ré sobre o emprego de mecanismos cabíveis para              

que não houvesse identificação dos dados, bem como a segurança de seu armazenamento,             

representam o risco iminente de danos futuros.  

 
 



Importante ressaltar que o caso em tela é paradigmático em diversos segmentos            

relacionados ao contexto atual da tecnologia no Brasil e em âmbito internacional. A             

jurisprudência a ser formulada sobre os assuntos em questão é determinante na construção             

de um entendimento comum e correspondente ao disposto na Constituição Brasileira de            

1988. No campo da proteção de dados pessoais, é a oportunidade que o judiciário tem,               

diante do caso em tela, de assegurar a responsabilização de empresas e do Estado pela               

ofensa contra o direito de seus cidadãos. Ao mesmo tempo, também apresenta a chance de               

conformar o direito consumerista à utilização de novas tecnologias. Ainda, é extremamente            

relevante a atuação do poder judiciário e, especialmente, desse respeitável Juízo, para            

fazer valer a absoluta prioridade de crianças e adolescentes, conforme estabelece a            

Constituição Federal, diante de novos desafios. Nesse contexto, o julgamento pela           

procedência da presente ação não é apenas oportuno, mas imprescindível. 

Pelo exposto, o Instituto Alana reitera os pedidos veiculados em sua primeira            

manifestação e defende a procedência da presente ação, tendo em vista o dever             

constitucional de atender o melhor interesse de crianças e adolescentes com absoluta            

prioridade. Destaca, finalmente, ser imperioso que se impeça a Ré de coletar dados             

biométricos e de analisar faces de pessoas com menos de 12 anos de idade, uma vez que                 

estes indivíduos não devem ser explorados ou objeto de pesquisa para fins publicitários.  

Um Sistema de Justiça atuante tem plenas condições de chamar à responsabilidade            

o poder público e empresas quando estes se omitem em cumprir seus deveres legais e               

constitucionais ou quando praticam ações contrárias aos direitos de crianças e           

adolescentes, como se verifica no caso em tela. 
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