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9494076 08012.001387/2019-11

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

 

Nota Técnica n.º 294/2019/CSA-SENACON/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ

Processo nº 08012.001387/2019-11

Representante: Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (Ex-officio)

Representado: Cia Hering

Assunto: Prá�ca abusiva.

Ementa: Averiguação Preliminar. Suposta u�lização de tecnologia para a coleta de dados de
consumidores sem conhecimento prévio e consen�mento. Possível prá�ca abusiva e violação de
princípios e direitos do Código de Defesa do Consumidor. Sugestão de instauração de processo
administra�vo. 

 

Sr. Coordenador- Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas,

 

I. Relatório

 

Trata-se de averiguação preliminar, iniciada de o�cio pelo Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor (DPDC/Representante), da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do
Ministério da Jus�ça e Segurança Pública (MJSP) em face da empresa Cia Hering (Representada), em
razão de suposta coleta de dados de clientes por meio recursos tecnológicos de reconhecimento facial.

Com a finalidade de apurar a prá�ca em comento, em 21 de maio de 2019, por meio da
No�ficação n. 278/2019/CSA-SENACON/CGCTSA/DPDC/SENACON, este Departamento solicitou
esclarecimentos à Representada acerca dos referidos fatos também no�ciados pelo Idec e pelo site
Tecmundo, conforme documentos SEI ns. 8761132 e 8761145.

Segundo divulgado pelo Idec, a Representada inaugurou uma loja chamada Hering
Experience, a qual possuiria diversos recursos tecnológicos de personalização para o usuário. Na loja, os
sistemas monitoram a reação de clientes às roupas por meio do reconhecimento facial, que seria,
segundo a Representada, uma ‘experiência’ para a publicidade personalizada. Tal prá�ca, no
entendimento do Idec, seria abusiva por carecer do consen�mento do consumidor, configurando um �po
de pesquisa de mercado compulsória e por violar a privacidade. Ademais, violaria preceitos da Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD), ainda não vigente, por capturar dados sensíveis e o tratamento que será
conferido a esses dados.

No tocante ao no�ciado pelo site Tecmundo, nele foi informado acerca da atuação do Idec,
bem como diversas questões foram levantadas, tais como: “os consumidores são informados? Se eles são,
como eles são? Quais são os procedimentos de segurança dos dados coletados? Quem pode colocar as
mãos nestes dados?”. Além disso, a publicação ainda apontou que o reconhecimento facial poderia violar
a Cons�tuição Federal por não respeitar os direitos à in�midade, à imagem e vida privada e
ainda mencionou que o tratamento de dados deveria observar a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
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Em resposta, a Representada sustentou que não realizava o reconhecimento facial de
quaisquer indivíduos. Afirmou que “a tecnologia implementada na loja conceito do Morumbi Shopping,
de Video Analy�cs e Digital Signature, se des�navam à realização de diagnós�co es�mado de dados
esta�s�cos (não pessoais), relacionados a gênero, faixa etária e humor dos clientes, a par�r de câmeras
instaladas no local e da detecção de sinais de wi-fi”. Quanto ao diagnós�co es�mado, explicou que se
referia a dados de baixa precisão e que, portanto, não seriam aptos a iden�ficar uma pessoa. Ademais,
argumentou que as informações coletadas seriam anonimizadas e teriam relação apenas com a loja e o
fluxo de consumidores. Sendo assim, reforçou que não se referem ao tratamento de dados pessoais e
que a loja não possui mais a tecnologia em questão. 

Em seguida, este Departamento enviou o O�cio n. 159/2019/CSA-
SENACON/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ ao Idec, a fim de solicitar cópia de eventual documentação sobre
o assunto em tela. Em resposta, o Idec apresentou a documentação solicitada e explicou que a
Representada “alega que esse sistema se u�liza das imagens de 80 modelos homens e de 80 modelos
mulheres com base para iden�ficar o humor, faixa etária e gênero dos consumidores. Assim, segundo a
empresa, as informações são anonimizadas e armazenadas temporariamente para compor relatórios
esta�s�cos para melhor veiculação de conteúdos publicitários na loja”.

É o relatório. Passa-se a opinar. 

 

II. Fundamentação

 

A proteção do consumidor é prevista como direito fundamental, conforme o inciso XXXII
do art. 5º da Cons�tuição Federal (CF), bem como princípio balizador das a�vidades econômicas, nos
termos do art. 170 da CF. Dentre outros direitos fundamentais, destaca-se o disposto no art. 5º, X, que
dispõe que "são invioláveis a in�midade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".

O direito à in�midade, com previsão cons�tucional, deve ser observado no contexto de
novas tecnologias também. O caso em apreço se originou com reportagens sobre a suposta coleta de
dados de clientes por meio de recursos tecnológicos de reconhecimento facial, o que não foi admi�do
pela Representada, que afirmou que a tecnologia em questão apuraria dados esta�s�cos e não
pessoais relacionados a gênero, faixa etária e humor dos consumidores. Nos esclarecimentos
apresentados a este Departamento, não houve qualquer informação sobre o consen�mento dos
consumidores para a coleta dos dados em questão ou mesmo para a eventual hipótese de
reconhecimento facial. Tampouco houve o esclarecimento de que os consumidores teriam conhecimento
sobre o que seria feito com os dados coletados. Assim, em que pesem as alegações da representada,
remanesce controvérsia sobre alguns pontos tais como: se havia apenas detecção facial ou se havia
reconhecimento efe�vo, se havia armazenamento de dados ou não, se os dados permaneceram
anônimos efe�vamente ou se foram subme�dos a um processo posterior de anonimização, assim como o
�po de tratamento dispensado aos dados coletados, se, no caso, seria necessário o consen�mento do
consumidor para tal finalidade e, em caso posi�vo, como tal consen�mento era ob�do, dentre outros
pontos. E será no curso da instrução processual que isso será apurado.

Para dar cumprimento ao mandamento cons�tucional, foi aprovado o Código de Defesa do
Consumidor (CDC) que cons�tui um microssistema jurídico que determina a prevalência do princípio da
boa-fé, da confiança e da transparência nas relações de consumo, com o intuito de garan�r a
harmonização do interesse das partes. Tais princípios estão expressamente previstos no art. 4º do CDC,
que traduz o interesse na segurança das relações de consumo e determina que as partes contratem com
lealdade e com segurança recíprocas. O art. 4º, caput, incisos I e III do CDC enumeram uma série de
princípios da Polí�ca Nacional de Relações de Consumo, dentre os quais a maior proteção ao consumidor
face à sua vulnerabilidade:             

 
Art. 4º A Polí�ca Nacional das Relações de Consumo tem por obje�vo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção
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de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I -
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; III -
harmonização dos interesses dos par�cipantes das relações de consumo e compa�bilização
da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art.
170, da Cons�tuição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre
consumidores e fornecedores; 
 

Nota-se que, entre os obje�vos da Polí�ca Nacional das Relações de Consumo estão o
respeito à dignidade, o atendimento à saúde e à segurança dos consumidores, a proteção dos interesses
econômicos e a transparência e harmonia nas relações de consumo através do reconhecimento do
princípio da vulnerabilidade. Nesse sen�do, para Valério Dal Pai Moraes:

 
Vulnerabilidade, sob o enfoque jurídico, é, então, o princípio pelo qual o sistema jurídico
posi�vado brasileiro reconhece a qualidade ou condição daquele(s) sujeito(s) mais fraco(s)
na relação de consumo, tendo em vista a possibilidade de que venha(m) a ser ofendido(s)
ou feridos, na sua incolumidade �sica ou psíquica, bem como no âmbito econômico, por
parte do(s) sujeito(s) mais potente(s) da mesma relação[1] 
 

Além disso, os princípios jurídicos do CDC, que servem para dar segurança aos
contratantes, indicam parâmetros para a interpretação de prá�cas abusivas, as quais não poderiam ser
exaus�vamente contempladas pela Lei 8.078/90. No caso em comento, houve, aparentemente, a coleta
de dados de consumidores sem o conhecimento e o consen�mento deles. Ainda que tais informações
sejam, de fato, anonimizadas e tenham relação apenas com o fluxo de consumidores, é possível que a
vulnerabilidade do consumidor tenha sido u�lizada de forma equivocada, tendo em vista o
desconhecimento e a ausência de concordância expressa dos clientes/consumidores da Representada.
Assim, existem indícios de violação ao inciso IV do ar�go 39 do CDC, que veda que o fornecedor se
prevaleça da fraqueza ou ignorância do consumidor para que possa impingir-lhe seus produtos ou
serviços. Como é possível que a captura de dados tenha ocorrido para melhor veiculação de conteúdos
publicitários do estabelecimento comercial entende-se que o ar�go em questão se aplica ao caso.

Em que pese a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ainda não estar completamente
vigente, espera-se que as empresas estejam a ela adequadas. Trata-se não apenas de ajustes a uma nova
Lei, mas principalmente de respeito à in�midade do consumidor, que é um direito cons�tucional, como já
abordado. Com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 201.819/RJ, o Supremo Tribunal Federal
consagrou o dever de respeito aos direitos fundamentais nas relações privadas, por meio da aplicação da
eficácia horizontal. No julgamento em questão, o Ministro Celso de Mello mencionou que "a autonomia
da vontade não confere aos par�culares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir
ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Cons�tuição".

Como se vê, direitos fundamentais devem ser observados em relações privadas, de modo
que a in�midade do consumidor deve ser respeitada nas relações de consumo que empregam novas
tecnologias. No presente procedimento, existem indícios de que a vulnerabilidade do consumidor,
caracterizada principalmente pelo desconhecimento da coleta e da respec�va finalidade, teve a sua
in�midade violada com a captura de dados pessoais sobre gênero, faixa etária e humor, ou mesmo com o
alegado reconhecimento facial, com a finalidade de melhorar a publicidade dos produtos da
Representada no estabelecimento.  

Não há como tratar de dados pessoais no âmbito das relações de consumo sem considerar
a vulnerabilidade do consumidor. Isso porque os dados pessoais, assim como as demais informações
ob�das a par�r deles, cons�tuem uma representação virtual da pessoa perante a sociedade, ampliando
ou reduzindo suas oportunidades no mercado, conforme o seu uso. O risco do uso indevido de dados
coletados e processados ocorre, principalmente, quando o seu tratamento é empregado de forma
equivocada ou discriminatória, acarretando a sua classificação e discriminação no mercado de consumo.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170
https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=2041649&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001202&infra_hash=a08273415e5be5d4a4657a098ff9d82603ef7aeca5cc9026261c5b5ccf538d77#_ftn1
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Isso enseja por afetar expressivamente o direito do consumidor ao acesso a bens e serviços e às suas
oportunidades.

Considerando o contexto dos riscos, o CDC prevê, além da tutela econômica, uma tutela da
personalidade do consumidor. Como afirma Eduardo Bi�ar, em sua obra Direitos do consumidor e
direitos da personalidade: limites, intersecções, relações, págs. 198 e 199, verbis: 
 

(...) deve-se dizer que os direitos do consumidor albergam, em sua textura, direitos da
personalidade. São, mais propriamente, em parte, e não em sua totalidade, concre�zação
de direitos da personalidade. Prova disto é a extensa previsão legal existente, que garante
ao consumidor a salvaguarda dos valores que o cercam na situação de consumo todos
protegidos legalmente (direito à vida, à saúde, à higidez �sica, à honra) e devidamente
instrumentalizados (ação de reparação por danos materiais e morais, ações cole�vas para
proteção de direitos difusos, procedimentos administra�vos (...).

 

Ademais, ressalta-se que o Código, em seu ar�go 6º, traz o rol dos direitos básicos do
consumidor, dentre os quais figura como direitos do consumidor a liberdade de escolha e à informação
adequada e clara, à proteção contra prá�cas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e
serviços, bem como a efe�va prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais:

 
Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...] II – a educação e divulgação sobre o
consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a
igualdade nas contratações; III - informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quan�dade, caracterís�cas, composição,
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a
publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coerci�vos ou desleais, bem como
contra prá�cas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
e, VI – a efe�va prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, cole�vos e difusos.
(grifo nosso). 
 

Nesse diapasão, a informação é essencial para que o consumidor tenha liberdade para
escolher se deseja ou não compar�lhar os seus dados com a finalidade de evitar prá�cas abusivas. Pode-
se, ainda, perceber que a estruturação do CDC conduz, a par�r dos direitos nele estatuídos, um amplo
espaço de respeito à pessoa humana, no âmbito da relação de consumo. Destarte, o consumidor tem
direito à privacidade, conforme previsto no ar�go 43 do mesmo Código, referente aos dados e cadastros
de consumidores.

Desse modo, vislumbram-se indícios de infração ao disposto nos ar�gos 4º, incisos I e III;
6º, incisos II, III, IV e VI; 39, IV; e 43 do Código de Defesa do Consumidor, os quais deverão ser
devidamente esclarecidos no curso da instrução processual.

 

III. Conclusão

 

Diante dos indícios de infração aos ar�gos 4º, incisos I e III; 6º, incisos II, III, IV e VI; 39, IV;
e 43 do Código de Defesa do Consumidor, sugere-se a instauração de processo administra�vo, no âmbito
deste Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), em face da  Cia Hering, no�ficando-a
para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa, consoante o disposto no art. 44 da Lei n.º 9.784, de 29
de janeiro de 1999, bem como no art. 42 do Decreto n.º 2.181, de 20 de março de 1997, adver�ndo-se de
que o não cumprimento do solicitado implicará as consequências legais per�nentes.

Por oportuno, sugere-se o encaminhamento dos competentes o�cios circulares aos
dirigentes dos Procons estaduais e municipais das capitais, bem como às Promotorias e en�dades civis de
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defesa do consumidor, dando-lhes ciência da instauração do processo administra�vo no âmbito deste
Departamento.

À consideração superior.

  

JACQUELINE SALMEN RAFFOUL COSTA
Chefe de Divisão de Sanções Administra�vas

 
 
 

FERNANDA VILELA OLIVEIRA
Coordenadora de Sanções Administra�vas

 

De acordo. Encaminhe-se ao Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.

 

LEONARDO ALBUQUERQUE MARQUES
Coordenador Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas

 

 

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Albuquerque Marques, Coordenador(a)-Geral
de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas, em 29/08/2019, às 19:42, conforme o § 1º do art.
6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA VILELA OLIVEIRA, Coordenador(a) de Sanções
Administra�vas, em 30/08/2019, às 11:32, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Jacqueline Salmen Raffoul da Costa, Chefe da Divisão de
Sanções Administra�vas, em 30/08/2019, às 13:18, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto
nº 8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 9494076 e o código CRC BF3F71BF  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.
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