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O dever de acompanhar e esclarecer as mudanças do Direito para o 

cotidiano da sociedade* 

  

Como entidade da sociedade civil que goza de elevados índices de credibilidade, 

a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) desdobra-se para defender a 

Constituição, o Estado Democrático de Direito e o livre exercício da advocacia. 

Com história trilhada sob essa vocação, a instituição consolidou a sua vertente de 

defesa do cidadão, sempre propugnando pelo respeito aos direitos e às garantias 

previstos no ordenamento jurídico em vigor e, olhando para o futuro, por avanços 

para o Direito, em favor de uma sociedade mais justa e fraterna. 

 

A Seção São Paulo da OAB colabora como defensora dos direitos dos cidadãos 

em atuações várias, dentre elas a constante produção e disponibilização de 

conteúdo com informações atualizadas para difundir à advocacia e sociedade o 

conhecimento sobre o Direito aplicado às mais distintas áreas, bem como sobre 

as constantes atualizações do arcabouço jurídico brasileiro. 

 

A cartilha Internet das Coisas e a Proteção do Consumidor acresce esse trabalho, 

cuja principal motriz é a dedicação dos membros das nossas Comissões 

temáticas. Detalhar aos advogados e cidadãos os aspectos práticos do Direito e 

do avanço da internet sobre o nosso cotidiano é uma contribuição importante que 

esses nossos grupos de trabalho e estudos prestam de maneira voluntária, 

comprometidos com esta entidade de Classe, a Advocacia e a Cidadania. 

 

 

 

 

*Marcos da Costa 

Presidente da OAB SP 
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APRESENTAÇÃO  

                    Os meios digitais e a proteção de direitos 

  
À medida que a tecnologia permite que todos os equipamentos que usamos 
(smartphones, alarmes, carros, geladeiras, brinquedos, óculos, relógios, marca-
passos, etc) sejam conectados à internet e promovam uma interação de forma 
autônoma, criamos facilidades para a nossa vida, mas também ficamos expostos 
a novos riscos. 
 
E quais seriam os riscos dessa nova tecnologia? O dispositivo digital contido em 
cada mecanismo reúne informações valiosas sobre nossos dados pessoais 
(documentos, patrimônios, dados bancários, de saúde, preferências, hábitos) que 
podem ser coletados, tratados e até vendidos a terceiros, sem nosso 
consentimento. 
 
Recentemente, foi sancionada a Lei 13.709/18, definindo novas regras para 
proteção dos dados pessoais. O texto assegura a confidencialidade das 
informações armazenadas nos dispositivos digitais e responsabiliza as empresas 
no caso de vazamento. Essa nova lei, no entanto, ainda tem o prazo de um ano e 
meio para entrar em vigor, foi publicada em 14/08/2018 (vacatio legis).  
 
Certamente, os padrões legais de segurança digital ainda têm muito a avançar no 
Brasil, principalmente no que diz respeito às medidas protetivas  para aumentar o 
controle dos usuários sobre seus dados. Por isso, essa nova Cartilha da 
Coordenadoria de Ação Social quer contribuir para alertar os consumidores sobre 
seu direitos e sobre os benefícios e riscos da Internet das Coisas, conhecida pela 
sigla internacional “IoT”( Internet of Things ). 
  

 

 

Clarice Maria de Jesus D’Urso 

Cleonice Farias de Moura 
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OBJETIVO DA CARTILHA 

A Coordenadoria de Ação Social da OAB/SP tem, entre outros, o objetivo de levar 

às cidadãs e cidadãos conhecimento a respeito das Internet das coisas – 

Vulnerabilidades versus Segurança das Informações e Direitos Fundamentais do 

Consumidor - de maneira prática e de fácil compreensão. 

 

Esse trabalho visa dar orientações gerais de modo claro e objetivo, de como 

proceder diante das problemáticas que virão com a Internet das coisas. 

 

A Cartilha que nesta oportunidade apresentamos, resulta de um trabalho em 

equipe, que reuniu alguns advogados e advogadas que dedicaram seu tempo e 

conhecimento com este mesmo objetivo: esclarecer o quanto seu cotidiano 

mudará e como deveremos proceder diante das mazelas que poderão acontecer. 

 

Trata, esta cartilha, de conceituar Internet das Coisas, seus riscos, benefícios, 

direitos da personalidade que poderão ser atingidos, apresentar casos e 

legislações vigentes Nacionais e Internacionais que poderão nos socorrer. 

 

Conscientes de que, este trabalho alcançará a finalidade à que se propõe, como 

instrumento de orientação no exercício dos direitos do cidadão e como 

contribuição para o bem-estar da coletividade. 
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INTRODUÇÃO 

Com o alto e forte dinamismo apresentado pela tecnologia, hoje já existem 

casas completamente automatizadas, ou seja, muitas de suas funcionalidades 

estão coligadas a internet. 

Apesar das facilidades que se pode ter, como uma geladeira que nos envia 

recado alertando-nos sobre a falta de produtos, máquina de lavar que pode ser 

acionada  remotamente, ou ainda ter toda a casa acionada por comando de voz e 

internet; perduram os contrapontos, como ter uma Unidade de Tratamento 

Intensivo doméstica invadida por um hacker, ou um hacker diminuindo a 

temperatura do ar condicionado do quarto de uma criança, causando-lhes morte. 

E ainda todas nossas imagens, localizações e conversas sendo gravadas pelo 

próprio fabricante dos equipamentos. 

Como ficam nossos direitos fundamentais, principalmente no que concerne 

a privacidade das pessoas? Como garantir a segurança das informações de todos 

os dados coletados e processados ante a essas vulnerabilidades? As legislações 

vigentes poderão nos proteger? O que dizem os Regulamentos e legislações 

Internacionais? 
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O QUE É INTERNET DAS COISAS E COMO FUNCIONA? 

O termo “internet das coisas” foi citado em 1999, por Kevin Ashton, 

cofundador do Auto-ID Center de Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

que diz ter sido o primeiro a utilizar o termo.1 

No caso, o autor descreveu a Internet das Coisas para a empresa Procter 

&Gamble, como união de dispositivos rastreados por Radio-Frequency 

IDentification (RFID) é um método de identificação automática através de sinais 

de rádio, recuperando e armazenando dados remotamente através de dispositivos 

denominados etiquetas RFID, para controle Logístico. 

Internet é o que já se conhece, em rede. E coisas abrange um número 

maior de objetos genéricos que podem fazer parte desse framework. 

Tem-se como exemplos de coisas interligadas:2 

1. Sistemas de estacionamento inteligente para as cidades, que podem 

fornecer em tempo real a visibilidade e disponibilidade de vagas em toda 

a cidade. 

2. O teletrabalho pode eliminar o trajeto diário do local do trabalho. 

Permitindo que os colaboradores trabalhem em casa. O que hoje já é uma 

realidade. Reduzindo custos e tempo para o trabalhador e empresa. 

3. Soluções de transporte inteligente, acelerando o fluxo de tráfego e 

reduzindo o consumo de combustível. 

4. Redes elétricas inteligentes, conectando de forma inteligente os 

recursos renováveis, cobrando com base na eficiência da operação. 

5. Medicina inteligente, os médicos e hospitais podem receber e 

organizar dados vindos de dispositivos médicos conectados, incluindo 

wearables e monitores de saúde instalados nas casas de pacientes. 

Recebendo dados em tempo real, os profissionais de medicina obtêm 

assim informação mais completa dos seus pacientes, melhorando o 

atendimento com diagnósticos e tratamento mais eficazes. 

6. Sensores de monitorização de máquinas diagnosticam e preveem 

problemas pendentes de manutenção e falta de estoque. 

                                                           
1
 ASHTON, Kevin. That “internet of things” thing. The RFID Journal, 2009. p. 2. 

2
 SANTOS, Pedro Miguel Pereira, op. cit., p. 11. 
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E ainda: 

 

7. Prateleiras inteligentes em lojas, avisando falta de produtos. 

8. Envio automático de liquidação para clientes. 

9. Na pecuária, monitoramento de bovinos via RFID - Radio-Frequency 

IDentification. 

10. Na agricultura, controle de níveis de pesticidas. 

11. Indústria automotiva, acompanhar dados sobre motor, pressão de 

pneus, consumo de combustível, localização, velocidade, distância de 

outros veículos, locais de parada e de conserto. 

12. E ainda, redução de índices de acidentes, vazamento químicos etc.3 

 

Fonte: Adaptado de: IOT Analytics (2015) 

Figura 1 - Estudo internet das coisas analytics 

Uma casa inteligente pode assim ser definida: uma casa com dispositivos 

inteligentes conectados entre si e projetados para oferecer ou distribuir uma série 

de serviços dentro e fora de casa por meio de uma variedade de dispositivos de 

                                                           
3
 ROSSI, Bruno. Internet das coisas: aplicações ilimitadas. 12 out. 2016. Disponível em: 

<http://convergecom.com.br/tiinside/services/12/10/2016/internet-das-coisas-aplicacoes-
ilimitadas/>. Acesso em 22 mai. 2017. 
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rede. Sendo necessária uma ligação à Internet de banda larga permanente.4 

A internet das coisas está representada na figura abaixo: 

 

 

Figura 2 - Internet das coisas 

Ou seja, os moradores de uma casa inteligente podem ter várias 

facilidades, como ligar uma máquina de lavar remotamente, saber se falta algum 

produto na geladeira, acionar o computador, som, apagar luzes, desligar ou ligar 

uma cafeteira, verificar a pressão dos pneus, ou óleo etc. 

Tudo isso através de um smartphone. 

Nas cidades inteligentes são projetadas para um crescimento eficiente. 

Como dito alhures, os transportes, estacionamentos, iluminação, bueiros, poluição 

ambiental e sonora, tráfego, semáforos tudo comunicado em tempo real através 

                                                           
4
 SANTOS, Pedro Miguel Pereira, op. cit., p. 12. 



Coordenadoria de Ação Social da OAB SP 
 

13 

de milhares de sensores. 

 

Figura 3 - Cidade inteligente 

As Wearables e Portables estão na moda. Em 1998 Steve Mann5, escreveu 

um artigo definindo o computador vestível: 

(...) é um computador que está alocado no espaço pessoal do usuário, 
controlado pelo usuário, e possui constância de operação e interação, ou 
seja, está sempre ligado e sempre acessível. Mais notavelmente, ele é 
um dispositivo que está sempre com o usuário, e permite que o usuário 
digite comandos ou os execute, enquanto anda ou faz outras atividades. 

Pode-se encontrar óculos, pulseiras, camisetas, etc. 

 

                                                           
5
 MANN, Steve. Definition of “wearable computer”. 1998. Disponível em: <http:// 

wearcomp.org/wearcompdef.html>. Acesso em 30 jun 2018. 
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Figura 4 - Computador vestível 

Assim desenhados, são bem interessantes e todos desejam fazer uso 

desses equipamentos, roupas, carros e eletrodomésticos. Contudo, todas essas 

“coisas” assim tratando de forma genérica, trazem consigo vulnerabilidades. 
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VULNERABILIDADES 

Segundo o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de 

Segurança no Brasil (CERT.br): 

Conceito: vulnerabilidade é definida  como uma condição 
que, quando explorada por um atacante, pode resultar em 
uma violação de segurança da informação”. Exemplos de 
vulnerabilidades são falhas no projeto, na implementação ou 
na configuração de programas, serviços ou equipamentos de 
rede.6 

O projeto Open Web Application Security Project (OWASP) tem como 

missão “tornar a segurança de software visível para que indivíduos e 

organizações ao redor do mundo possam tomar decisões embasadas a respeito 

dos verdadeiros riscos de segurança em software”.7 

O que são os riscos? 

Hoje não se sobrevive mais sem a internet, e como em tudo surge a 

vulnerabilidade a ataques. Ou seja, todos estão sujeitos à probabilidade de 

perigos. (riscos). Podem ocorrer roubo de identidade, Scan (varredura de redes), 

e-mail sppofing (falsificação e-mail), vírus, negação de serviço (Dos e DDos) etc.8 

Como por exemplo: 

Os atacantes podem, potencialmente, usar vários caminhos diferentes 

através da sua aplicação para causar danos ao seu negócio ou organização. 

Cada um desses caminhos representa um risco que pode, ou não, ser grave o 

suficiente para justificar a sua atenção.9 

Esse agente ameaçador pode em nada interferir ou acabar com seu 

negócio de uma vez. 

                                                           
6
 CERT.br. Cartilha de segurança para internet. 2012. Disponível em: <https://cartilha.cert 

.br/livro/cartilha-seguranca-internet.pdf>. Acesso em 30 jul 2018 
7
 THE OWASP FOUNDATION. OWASP Top 10. 2013. Disponível em: <https://www.owasp.org/ 

images/9/9c /OWASP_Top_10_2013_PT-BR.pdf>. Acesso em 22 mai. 2017. 
8
 CERT.br. op. cit. 

9
 MAGALHÃES, Gabriel G. M. S. de. Estudo de segurança nos principais protocolos da internet 

das coisas. 2016. (Monografia) - Universidade de Brasília, Brasília, 2016. p. 8. 
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Fonte: Modificado de Magalhães
10

 

Figura 5 - Caminho de um atacante para causa dano 

Especialistas encontraram 25 vulnerabilidades no sistema de sensores. A 

OWASP listou as 10 mais: 

A1 - Injeção 
“As falhas de Injeção, tais como injeção de SQL, de SO 
(Sistema Operacional) e de LDAP, ocorrem quando dados 
não confiáveis são enviados para um interpretador como 
parte de um comando ou consulta. Os dados manipulados 
pelo atacante podem iludir o interpretador para que este execute 

comandos indesejados ou permita o acesso a dados não autorizados.  

A2 - Quebra de autenticação e gerenciamento de sessão 
As funções da aplicação relacionadas com autenticação e 
gerenciamento de sessão geralmente são implementadas de forma 
incorreta, permitindo que os atacantes comprometam senhas, chaves 
e tokens de sessão ou, ainda, explorem outra falha da implementação 
para assumir a identidade de outros usuários. 

A3 - Cross-site scripting (XSS) 
Falhas XSS ocorrem sempre que uma aplicação recebe dados não 
confiáveis e os envia ao navegador sem validação ou filtro 
adequados. XSS permite aos atacantes executarem scripts no 
navegador da vítima que podem “sequestrar” sessões do usuário, 
desfigurar sites, ou redirecionar o usuário para sites maliciosos. 

A4 - Referência Insegura e Direta de objetos 
Uma referência insegura e direta a um objeto ocorre quando um 
programador expõe uma referência à implementação interna de um 
objeto, como um arquivo, diretório, ou registro da base de dados. 
Sem a verificação do controle de acesso ou outra proteção, os 
atacantes podem manipular estas referências para acessar dados 
não-autorizados. 

A5 - Configuração Incorreta de Segurança 

                                                           
10

 MAGALHÃES, Gabriel G. M. S. de., op. cit. 
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Uma boa segurança exige a definição de uma configuração segura e 
implementada na aplicação, frameworks, servidor de aplicação, 
servidor web, banco de dados e plataforma. Todas essas 
configurações devem ser definidas, implementadas e mantidas, já que 
geralmente a configuração padrão é insegura. Adicionalmente, o 
software deve ser mantido atualizado. 

A6 - Exposição de Dados Sensíveis 
Muitas aplicações web não protegem devidamente os dados 
sensíveis, tais como cartões de crédito, IDs fiscais e credenciais de 
autenticação. Os atacantes podem roubar ou modificar esses dados 
desprotegidos com o propósito de realizar fraudes de cartões de 
crédito, roubo de identidade, ou outros crimes. Os dados sensíveis 
merecem proteção extra como criptografia no armazenamento ou em 
trânsito, bem como precauções especiais quando trafegadas pelo 
navegador. 

A7 - Falta de Função para controle do nível de acesso 
A maioria das aplicações web verificam os direitos de acesso em 
nível de função antes de tornar essa funcionalidade visível na 
interface do usuário. No entanto, as aplicações precisam executar as 
mesmas verificações de controle de acesso no servidor quando cada 
função é invocada. Se estas requisições não forem verificadas, os 
atacantes serão capazes de forjar as requisições, com o propósi to de 
acessar a funcionalidade sem autorização adequada. 

A8 - Cross-site Request Forgery (CSRF) 
Um ataque CSRF força a vítima que possui uma sessão ativa em um 
navegador a enviar uma requisição HTTP forjada, incluindo o cookie 
da sessão da vítima e qualquer outra informação de autenticação 
incluída na sessão, a uma aplicação web vulnerável. Esta falha 
permite ao atacante forçar o navegador da vítima a criar requisições 
que a aplicação vulnerável aceite como requisições legítimas 
realizadas pela vítima. 

A9 - Utilização de componentes vulneráveis conhecidos 
Componentes, tais como bibliotecas, frameworks, e outros módulos 
de software quase sempre são executados com privilégios elevados. 
Se um componente vulnerável é explorado, um ataque pode causar 
sérias perdas de dados ou o comprometimento do servidor. As 
aplicações que utilizam componentes com vulnerabilidades 
conhecidas podem minar as suas defesas e permitir uma gama de 
possíveis ataques e impactos. 

A10 - Redirecionamento e encaminhamento inválidos 
Aplicações web frequentemente redirecionam e encaminham usuários 
para outras páginas e sites, e usam dados não confiáveis para 
determinar as páginas de destino. Sem uma validação adequada, os 
atacantes podem redirecionar as vítimas para sites de phishing ou 
malware, ou usar encaminhamentos para acessar páginas não 
autorizadas”.

11
 

 

 

                                                           
11

 THE OWASP FOUNDATION, op. cit. 
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São muitas vulnerabilidades que ocorrem. Passando esses 10 pontos 

para  uma linguagem de fácil entendimento tem-se: 

1. Credenciais fracas, ou seja, login e senha. 

2. Fragilidade no processo de autenticação está presente em muitos 

projetos relacionados à internet das coisas. 

3. Diversos aplicativos daquela rede de serviço facilitam ataques de 

negação, por exemplo: 

- Falta de criptografia no transporte. 

- Falta de privacidade, pois os equipamentos passam pela rede 

em que normalmente são armazenados na nuvem, devendo 

evitar-se ao máximo o uso de dados sensíveis. 

- Smartphones têm que ter as informações armazenadas de forma 

segura também, utilizando mecanismo contra adulteração de 

aplicativos. 

- Softwares e firmwares inseguros, envio de arquivos de 

atualização sem criptografia. 

- Segurança física fraca, um atacante pode ter acesso aos 

componentes do dispositivo, como ao sistema operacional. Os 

dados devem estar sempre cifrados.12 

Como pode-se observar, são muitas as vulnerabilidades da internet das 

coisas já que tudo se dá via sensores, e, uma invasão pode ser desastrosa, 

podendo até tirar vidas. 

Várias empresas estão trabalhando desde 2013 para criar os standards e 

normas para a internet das coisas. Contudo, as indústrias não aguardam esses 

standards e normas sejam desenvolvidos, e acabam por colocar os usuários em 

riscos. Pois, seus produtos estão no mercado de todo o mundo para compra. 

Serão citados aqui alguns grupos de desenvolvimento de standards e 

normas e o que estão fazendo para terem uma ideia. Essas alianças são criadas 

para administrar quatro áreas principais: a conectividade, interoperalidade, 

privacidade e segurança. 
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O QUE FAZEM COM AS INFORMAÇÕES QUE INTERNET DAS COISAS 

GERAM? 

Essas informações são comercializadas para empresas de estatísticas de credit 

score, convênios médicos, indústrias de materiais esportivos, farmacêuticas etc. 

São criados grande volume de dados de pessoas, o que gera o Big Data. 

"O Big Data é um conjunto de recursos computacionais 
baseados em programação, algoritmos e buscas que 
permitem agregar todos os bancos de dados estruturados e 
os não estruturados, como vídeos, imagens e textos. Na 
hora em que você mistura tudo isso, vira um volume enorme 
de informações", analisa Maurício Pimental, Coordenador 
geral da Faculdade BANDTEC. 13 

Qual o grande desafio dessas empresas que vendem produtos 

interligados à internet? 

Assegurar a privacidade, intimidade, imagens e os dados (informações) 

dessas pessoas. Já que eles que responderão em caso de prejuízo à privacidade, 

intimidade, imagem e dados pessoais e até financeiro de seus clientes. 

Imaginem bilhões de pessoas utilizando internet das coisas, o volume de 

informações que gerará será de proporções incalculáveis, como as empresas irão 

anonimizar essas informações? E como separar? 

Ainda não se sabe. Como dito em capítulo anterior, as empresas trabalham 

para isso e tem como um dos maiores desafios a proteção contra invasões, 

privacidade e segurança das informações. 

E para onde vão essas informações colhidas? 

Em sua grande parte vão para a nuvem, em inglês cloud. 

Mas será que todo o serviço de cloud é seguro mesmo? 

Para responder essa pergunta deve-se analisar o país e legislação de onde 

está essa nuvem. Por exemplo, o Brasil perde muitos negócios por não ter uma lei 

específica de proteção de dados em vigor, e muito menos para o serviço de cloud 

computing. 

Atualmente, não há legislação vigente específica determinando requisitos 

técnicos ou padrões de segurança, confidencialidade, disponibilidade, dentre 
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 OLHAR DIGITAL. Afinal, o que é big data? Disponível em: <https://olhardigital.com.br/pro/notici 
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outros para armazenamento de dados.  

Houve o projeto de Lei nº 5344/2013, porém foi arquivado em 2015.14 

No que tange a Legislação sobre Proteção aos dados pessoais, a Lei 

13.709 foi sancionada em 14/08/2018, importante dispositivo legal, pois dará 

segurança aos consumidores de forma geral e aos usuários da internet das coisas 

também. 

 

                                                           
14

 BRASIL. Projeto de Lei nº 5344/2013 (Do Sr. Ruy Carneiro) Dispõe sobre diretrizes gerais e normas 
para a promoção, desenvolvimento e exploração da atividade de computação em nuvem no País. 
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao= 
570970>. Acesso em: 20 jun. 2017. 



Coordenadoria de Ação Social da OAB SP 
 

21 

CASOS VERÍDICOS DE INVASÃO DE PRIVACIDADE E ALGUMAS DICAS DE 

COMO VERIFICAR SE O EQUIPAMENTO ESTÁ SENDO INVADIDO E COMO 

SE PROTEGER 

Na Inglaterra, hackers invadiram a TV e webcam do casal e expuseram na 

internet cenas de sexo do casal. Amigos viram e comunicaram ao casal. 

Um hacker percebeu que seu aparelho LG registrava tudo que ele assistia. 

Cada vez que ele mudava de canal, a LG era avisada pela internet. A LG chamou 

o serviço de Smart ad, e alegaram que era uma forma de conhecer melhor os 

hábitos dos consumidores. 

Ocorre que essas informações também não eram criptografadas. E 

qualquer hacker poderia ter acesso a essas informações também. Essas 

informações podem ser lidas no site UOL.15 

Existem ainda os casos mais graves de babás eletrônicas que foram 

invadidas por hackers. 

Um hacker interceptou a comunicação entre uma babá 
eletrônica e o celular que monitorava em vídeo e áudio o 
sono de uma  bebê de 10 meses na cidade de Hebron, 
em Ohio, nos EUA. Após observar o sono da criança por 
algum tempo, o invasor gritou no meio da noite: 
“Acorda, neném!”, assustando os pais dela, Adam e 
Heather Schreck, que despertaram espavoridos.16 

Horrível! Pensem no quão assustador pode ser passar por isso! E ainda 

podem ocorrer casos muitos piores como um carro autônomo ser hackeado e ser 

acionado remotamente. E pior, uma UTI doméstica ser hackeada, levando o 

paciente à morte. Ainda não há caso divulgado, mas pode acontecer. 

Nossos dados, imagens, conversas e nosso lar podem ser violados a 

qualquer momento. O Linkedin já foi invadido: “O LinkedIn, a principal rede social 

com foco no relacionamento profissional, foi invadido por cybercriminosos, dizem 

especialistas em segurança. Os crackers teriam roubado 6,5 milhões de senhas e 
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 MOTA, Renato. Hackers podem invadir sua Smart TV e ver, ouvir e acompanhar tudo que você 
faz. 28 mai. 2016. Disponível em: <http://blogs.ne10.uol.com.br/mundobit/2016/05/28/cuidado-
sua-tv-pode-estar-vigiando-voce/. Acesso em: 23 mai. 2017.  
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 TEIXEIRA, Carlos Alberto. Estranho hackeia babá eletrônica à noite e grita: 'Acorda, neném!'. 

29 abr. 2014. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/estranho-hackeia-
baba-eletronica-noite-grita-acorda-nenem-12329990#ixzz4qzcvjldD>. Acesso e, 25 mai. 2017. 
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nomes de usuários, ganhando acesso irrestrito às contas no site”.17 

Mais recentemente houve um o caso envolvendo a Yahoo: “em dezembro 

do ano passado, o Yahoo! sofreu um de seus piores ataques, que 

comprometeu as contas de um bilhão de usuários”.18 

Isso já aconteceu, e pode-se observar outros casos veiculados na mídia. E 

nada impede que invadam seus objetos interligados pela internet das coisas 

também. 

No dia 12 de maio de 2017, houve um ataque mundial de ransomware. 

O vírus, batizado de WannaCry por seus criadores, se 
espalhou na sexta-feira 12 de maio com uma velocidade 
e uma profusão poucas vezes vistas. Os responsáveis, 
de acordo com os especialistas, utilizaram ferramentas 
roubadas em agosto do ano passado da NSA, a agência 
de inteligência norte-americana, divulgadas depois pelo 
site Wikileaks. Esse tipo de ataque costuma ser lançado 
por e-mail, de modo que o usuário precisa cair na 
armadilha e clicar no link, mas nesse caso o vírus 
penetrava por conexões e portas abertas onde arquivos 
são compartilhados. Um ataque ideal para atingir redes 
de computadores conectados entre si, como empresas e 
escritórios governamentais. (...) E o próximo, como esse 
ciberataque mostrou, pode afetar qualquer sistema: 
Governos, empresas, hospitais, sistemas de justiça. 
Qualquer dispositivo conectado à Internet corre o risco 
de ser atacado. Estaríamos diante de um futuro com 
tonalidades apocalípticas. (...) O vírus não rouba dados, 
os criptografa e com o passar do tempo os destrói. (...)A 
seguradora de riscos digitais estima o custo potencial 
do ataque em 4 bilhões de dólares (13 bilhões de reais). 
Um número espantoso levando-se em consideração que 
durante todo  2016 as perdas geradas por ataques foram 
avaliadas em 1,5 bilhão de dólares (5 bilhões de reais).19 

A sorte foi que que um hacker achou a saída para essa invasão. Mas os 

riscos de ataques cibernéticos sempre existirão e no caso da internet das coisas, 
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 GREGO, Maurício. LinkedIn foi invadido por hackers. Mude sua senha já!. 6 jun. 2012. 
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/linkedin-foi-invadido-por-hackers-mude-
sua-senha-ja/>. Acesso em: 20 jun. 2017. 
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 VIEIRA, Douglas. Mais uma: Yahoo! sofre nova invasão e dados de usuários ficam expostos. 

17 fev. 2017. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/yahoo-/114306-yahoo-sofre-nova-
invasao-dados-usuarios-expostos.htm>. Acesso em: 20 jun. 2017. 
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 QUESADA, Juan Diego; CANO, Rosa Jimenez. O ciberataque: apertar um botão e desligar o 

mundo. 21 mai. 2017. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/20/internacional 
/1495291083_920693.ht ml>. Acesso em: 23 mai. 2017. 
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ante às vulnerabilidades que apresentam pode ser bem pior. 

Pensem numa cidade inteligente, em que tudo esteja conectado, num 

cyberataque ocorreria o colapso total causando mortes inclusive. Metrôs se 

chocando, hospitais parados, UTIs descontroladas, berçários, escolas, trânsito, 

semáforos etc. Tudo na mão de hacker, que pode ser um terrorista. 

E algo em menor proporção, um sequestro baseado em suas informações 

diárias. Já que onde você está e o que está fazendo estarão em seus aparelhos. 

Ou seja, a segurança das informações assegurando não só a privacidade 

mas também a imagem, intimidade, seu lar e vida estão na mão de industrias, e 

que possam corrigir as vulnerabilidades, atentando-se às normas e standards que 

estão sendo desenvolvidas pelas mesmas. 

E como descobrir que seu sistema foi invadido? 

Segundo a Associação Nacional de Cibersegurança e 
Perícia Tecnológica (ANCITE) em Madri, na Espanha, um 
dos principais sinais de alerta é o comportamento 
diferente do aparelho, com programas que param de 
funcionar, arquivos com conteúdo trocado, flutuações 
repentinas na conexão com a internet ou erros ao 
acessar um serviço com sua senha. 

Outro é o aparecimento de barras de ferramentas 
adicionais no seu navegador (pode ser um software 
malicioso). 

Fique atento caso janelas de publicidade apareçam com 
frequência enquanto você navega. Ou se o programa 
antivírus ou antimalware para de funcionar ou parece ter 
sido desabilitado. 

Quando alguns de seus contatos recebem emails falsos 
ou com publicidade vindos de sua conta, também é um 
sinal de falha na segurança. 

E, quando você nota que aumentou o consumo de 
dados no seu plano de internet no celular, tome 
cuidado: pode ser malware.20 

O que fazer? 

A ANCITE recomenda que os usuários façam 
periodicamente cópias de segurança de seus arquivos. 
Se você guarda tudo isso na nuvem, coloque senhas e 
não confie em serviços gratuitos. 
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Use programas antivírus e antimalware e os mantenha 
atualizados. 

Se você acha que algum hacker está usando seu 
computador remotamente, desconecte imediatamente da 
internet. 

No caso de smartphones, não instale aplicativos que 
não venham de sites oficiais do seu sistema 
operacional. Mude suas credenciais para acessar os 
sites afetados. 

Habilite a verificação em duas etapas para aumentar a 
segurança. Nunca use a mesma senha em serviços 
diferentes de internet e mude estas senhas sem usar 
dados pessoais e públicos.21 

Use sempre senhas misturando letras minúsculas, maiúsculas e números, 

e trocar sempre. Cuidado com e-mails estranhos, caso não esteja esperando 

encomenda não existe porque abrir um anexo de seu e-mail sobre isso, averiguar 

sempre ofertas muito vantajosas antes de abrir, exemplo, viagens grátis, 

ingressos etc. Prestar atenção nas URL’s (o endereço do e-mail ou do site com o 

oficial de bancos, correios etc., (p. ex.: de URL: http://www.oabsp.org.br/), bem 

como as logomarcas, têm diferença do falso e verdadeiro, lembrando sempre que 

mesmo com todas as precauções, corre-se o riscos sempre. O mal age na 

mesma velocidade que o bem... Infelizmente. 
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DIREITOS FUNDAMENTAIS, ACORDOS E LEGISLAÇÕES 

INFRACONSTITUCIONAIS – QUAIS OS DIREITOS FUNDAMENTAIS A 

INTERNET DAS COISAS PODERÁ ATINGIR? 

A unidade dos direitos e garantias fundamentais advém do fundamento da 

República Federativa do Brasil, que é a Dignidade da pessoa humana. 

Segundo Alexandre de Morais (2004)22: 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral 
inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na 
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que 
traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 
constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico 
deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam 
ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas 
sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas 
as pessoas enquanto seres humanos; 

A Constituição Federal (1988)23 dispõe como princípio fundamental: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana; 

Como dito, anteriormente, todos os princípios fundamentais da pessoa 

humana, advêm do princípio da dignidade humana. 

A Nossa Carta Magna24, ainda protege os direitos à intimidade, privacidade 

e imagem: 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 

Ou seja, a própria Constituição já prevê a reparação pelos danos morais e 

materiais em caso de violação, e no caso de internet das coisas, há algo mais a 

ser levar em consideração. Além dos direitos fundamentais mencionados, ocorre 

a violação da residência da pessoa. Algo que também é vedado pela 

Constituição, e é garantia fundamental também. 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou 
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para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
25

 

A casa da pessoa além de correr o risco de ser filmada, tem sua 

localização divulgada. Ou seja, se quiserem podem saber se a pessoa está em 

casa ou no trabalho; e quanto tempo fica fora, ou faz exercícios, ou mercado que 

compra, que médico frequenta, ali está. Ou seja, sua vida vira um reality show. 

Devido a essas questões a pessoa que tem violados esses direitos e 

garantias fundamentais deve ser reparada pelos danos causados. 

Por se tratar de internet, o Marco Civil da Internet (MCI) também traz 

regras, que serão utilizadas na internet das coisas. Pois, todo o equipamento 

funcionará ligado a um smartphone que tem para seu funcionamento um provedor 

de conexão e um provedor de aplicação. 

Consta ali disposto: 

Art. 1º Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o 
uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à 
matéria. 

Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o 
respeito à liberdade de expressão, bem como: 

II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o 
exercício da cidadania em meios digitais; 

V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 

(...) 

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes 
princípios: 

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de 
pensamento, nos termos da Constituição Federal; 

II - proteção da privacidade; 

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; 

VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos 
termos da lei; 

(...) 

Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros 
previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 

E dá como garantias e direitos dos usuários: 

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao 
usuário são assegurados os seguintes direitos: 

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e 
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indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, 
salvo por ordem judicial, na forma da lei; 

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, 
salvo por ordem judicial; 

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente 
decorrente de sua utilização; 

V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet; 

VI - informações claras e completas constantes dos contratos de 
prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção 
aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de 
internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que 
possam afetar sua qualidade; 

VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive 
registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante 
consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em 
lei; 

VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, 
tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão 
ser utilizados para finalidades que: 

a) justifiquem sua coleta; 

b) não sejam vedadas pela legislação; e 

c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em 
termos de uso de aplicações de internet; 

IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e 
tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada 
das demais cláusulas contratuais; 

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a 
determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da 
relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória 
de registros previstas nesta Lei; 

XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores 
de conexão à internet e de aplicações de internet; 

XII - acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, 
perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da 
lei; e 

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas 
relações de consumo realizadas na internet.

26
 

Ou seja, a responsabilidade da empresa é objetiva, ou seja, basta o dano, a 

culpa é presumida, pois esse assume o risco de seu negócio, artigo 927 do Código 
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Civil.27 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por 
sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

Tem-se ainda, que todo serviço oferecido pelas empresas de conexão e 

aplicação são feitos através de contrato de adesão. Destarte, são nulas as 

cláusulas abusivas.28 

Art. 8º Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas 
contratuais que violem o disposto no caput, tais como aquelas que:I - 
impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações 
privadas, pela internet; ou 

II - em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao 
contratante a adoção do foro brasileiro para solução de controvérsias 
decorrentes de serviços prestados no Brasil. 

Além de dispor que o Código de Defesa do Consumidor que será aplicado 

nas relações de serviços pela internet. O mesmo ocorre com a internet das 

coisas. Apesar de ser híbrido, existe o vício no produto e o defeito no serviço 

conjuntamente, mas nada impedirá o uso do Codex em guisa. 

E ainda, mesmo que a empresa não tenha representante no Brasil a nossa 

legislação é aplicada. Se fora, será citada por Carta Rogatória, porém, pode ser 

sim processado aqui. 

O artigo 51 do CDC dispõe: 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do 
fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou 
impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo 
entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá 
ser limitada, em situações justificáveis; 

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, 
nos casos previstos neste código; 

III - transfiram responsabilidades a terceiros; 

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; 
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V - (Vetado); 

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor; 

VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem; 

VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio 
jurídico pelo consumidor; 

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora 
obrigando o consumidor; 

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço 
de maneira unilateral; 

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem 
que igual direito seja conferido ao consumidor; 

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua 
obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor; 

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a 
qualidade do contrato, após sua celebração; 

XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais; 

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor; 

XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias 
necessárias. 

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; 

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do 
contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; 

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, 
considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das 
partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. 

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o 
contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de 
integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. 

§ 3° (Vetado). 

§ 4° É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente 
requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser 
declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto 
neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre 
direitos e obrigações das partes.

29
 

Tem que se ter em mente, que o termo de uso ou contrato desses 

aparelhos, em tese, deve seguir a legislação Brasileira. Por que em tese? 

Porque normalmente esses aparelhos coligados entre si são fabricados no 

exterior. 

Entretanto, a lei diz no artigo 7º do MCI reza que devem ser: 
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 JUSBRASIL. Art. 51 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90. 2017. Disponível em: 
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(...) informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, 
tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão 
ser utilizados para finalidades que: justifiquem sua coleta; não sejam 
vedadas pela legislação; estejam especificadas nos contratos de 
prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet; 
consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento 
de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais 
cláusulas contratuais; exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver 
fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao 
término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda 
obrigatória de registros previstas nesta Lei; publicidade e clareza de 
eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de 
aplicações de internet.

30
 

Os contratos e termos de uso desses aparelhos devem seguir as 

instruções acima, caso contrário, a cláusula será nula de pleno direito. Vejam que 

a cláusula abusiva que é nula, não o contrato. 

Apesar da falta da exata qualificação do fato que dá causa a deveres na 

internet das coisas, como já dito supra, e o respectivo regime de 

responsabilidade, se ao mesmo tempo tem-se um produto, porém por intermédio 

dele, ou para sua operação, haja o mesmo fornecedor ou outro que ofereça um 

serviço, e a legislação diferencie produto de serviço, não há motivos para se dizer 

que não existe uma legislação, já que o artigo 14 do CDC e mesmo em caso de 

um ser fornecedor do produto e outro do serviço, vão responder solidariamente, 

ao nosso ver, assim preconiza 18 do CDC. 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 
duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 
se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 
decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 
da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 
variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 
substituição das partes viciadas.

31
 

Entende-se que o fornecedor responde objetivamente por defeito no 

produto ou no serviço, ou ambos conforme o caso, a lei existe e os Tribunais 

resolverão nos casos concretos. 
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Assim, o consumidor que for vítima de defeito no serviço físico ou pela 

internet ou vicio no produto, está protegido. 

Desta feita, a responsabilidade da empresa vendedora de objetos 

interligados pela internet, responde objetivamente pelo descumprimento da 

Legislação Pátria. 

Contudo, uma vez que sua imagem ou dados vazaram, dificilmente poderá 

ser retirado das redes, e como fazer? 

Existe o Direito ao Esquecimento, que apesar de não ter dispositivo legal 

expresso no Brasil, consta em relatórios do Comitê Europeu da Internet e 

legislação Europeia, e que também está previsto nas questões ligadas à internet 

das coisas como será analisado visto a seguir. E já existem alguns casos no 

Brasil pendentes de julgamento do Supremo Tribunal Federal, e outros que já 

foram determinados a exclusão das palavras chaves de sites de buscas, pode-se 

citar o REsp 1.660.168 recentemente decidiu por acolher pedido de desvinculação 

do nome de uma Promotora de Justiça dos sites de buscas. 

Até agora falou-se da responsabilidade da empresa em relação ao 

consumidor. E criminalmente? Se seu aparelho foi invadido, existe proteção 

legal no Brasil? 

A Lei nº 12.737/2012, chamada Lei Carolina Dieckmann, dispõe sobre a 

tipificação criminal de delitos informáticos. 

O artigo 154-A do Código Penal define.32 

Art. 154 A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à 
rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de 
segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou 
informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo 
ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: (Incluído pela Lei 
nº 12.737, de 2012) Vigência Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 
(um) ano, e multa. 

O crime de invasão de dispositivo informático consiste no fato de o criminoso 

“invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de 

computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com 

o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização 

expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para 
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obter vantagem ilícita”. São elementos para a caracterização do delito: a) o núcleo 

invadir; b) dispositivo informático alheio; c) conectado ou não à rede de 

computadores; d) mediante violação indevida de mecanismo de segurança; e) com o 

fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa 

ou tácita do titular do dispositivo; f) ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem 

ilícita. Pode ser cometido por qualquer pessoa, é comissivo (atividade de invadir ou 

instalar), formal (não depende de resultado) e instantâneo (ocorre no momento da 

violação do dispositivo.33 

Contudo, a pena é bem insignificante, considerando o desastre que pode 

causar a vida de alguém. Detenção de três meses a um ano e multa. 

Os crimes mais comuns são o de invasão, colocando vírus no aparelho e a 

pessoa perde todos os dados, para extorquir a pessoa a pagar em bitcoins para 

liberar esses dados. São os hackers do mal que fazem isso, também chamados 

crackers. Que é o que aconteceu no Wannacry explanado supra. Isso pode ser 

feito em um dispositivo móvel também, não se tem casos judiciais, mas é 

possível. 

No caso de internet das coisas, uma empresa pode ser invadida, e os seus 

dados ou imagens, que ali foram armazenadas podem ser roubados, ou mesmo 

uma empresa de cloud contratada por essas empresas fabricantes de TVs ou 

geladeiras inteligentes, por exemplo. 

Muitas vezes nem se sabe que os dados pessoais, imagens, casa, localização 

de um indivíduo, estão rodando as redes, ou mesmo nas mãos de hackers, como 

aconteceu recentemente com o aplicativo do Uber, milhões de pessoas tiveram seus 

dados pessoais e financeiros roubados e usados em outros países. 

A maioria das empresas não divulga que foram invadidas, salvo se for para 

correção de algo em seu sistema de segurança, pois sua imagem fica maculada e 

seus papéis na bolsa de valores caem consideravelmente. Além de ficar 

comprovada sua vulnerabilidade perante seus clientes. 

Contudo existem leis pátrias para invasões de dispositivos informáticos 

para nos socorrer. Como já explanado. Embora, as consequências podem ser 
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irreparáveis ao ponto de vista moral e ético de alguém. 

 

E COMUNIDADE INTERNACIONAL, COMO VÊM SE COMPORTANDO 

NO CASO DA INTERNET DAS COISAS? 

Vimos que nossos aparelhos podem ser invadidos por hackers do mal, que 

a fabricante e a empresa de cloud também. 

Ou seja, nossas imagens, privacidade, intimidade, dados pessoais, nossa 

casa e até saúde podem ser violadas de várias formas. 

Entretanto, não tem mais como sobreviver sem a tecnologia que cada vez 

facilita a vida das pessoas que têm que trabalhar em dobro ante a exigência do 

mercado. Ter aparelhos que facilitam o dia a dia, deverão ser vistos como uma 

dádiva. Contudo, as vulnerabilidades desses aparelhos colocam em risco toda a 

segurança das informações, e hackers do mal conseguem por meio desses 

mesmos aparelhos que nos “salvam a pele” no cotidiano. 

As comunidades internacionais, principalmente a Europeia, se empenham 

em manter uma internet das coisas mais segura. Incialmente, é necessário ter em 

mente que tudo gira em torno dos Direitos Humanos (fundamentais) e da 

dignidade da pessoa humana. 

E para isso o Comitê lançou relatórios e acordos sobre o tema. 

Nesses documentos, a Comissão Europeia não decidiu sobre a 

necessidade de intervenção pública na internet das coisas. Concluindo, o relatório 

da Comissão Europeia recomenda que desde a concepção a internet das coisas 

deve atender aos requisitos fundamentais que sustentam o direito ao 

esquecimento, portabilidade de dados, privacidade e os princípios de proteção de 

dados. 

Em 25 de maio de 2018, entrou em vigor a mais importante 

regulamentação da Comunidade Europeia. A GDPR - GENERAL DATA 

PROTECTION, substituindo as diretrizes anteriores. 

A regulamentação supramencionada está mais rígida em relação à 

proteção dos dados pessoais de seus cidadãos. O uso indevido de dados 

pessoais, incluindo oferta de serviços, estatísticas, hábitos e comportamentos 

etc., poderá a empresa sofrer o pênalti de 20 milhões de euros ou 4% do 

faturamento, o que for maior. 
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Estudiosos e a mídia falam em acordos mais amigáveis para as 

corporações e governos, porém deve-se esperar para ver como ficará.34 

Com dito alhures, o Brasil já tem uma Lei de Proteção de Dados Pessoais, 

é a Lei 13.709/2018, ainda em “vacatio Legis”, essa lei irá ao encontro ao que 

preconiza o GDPR inclusive com sanções e multas para quem a descumprir. 

Dois terços das indústrias dos USA creem que o GDPR deve ser 

repensado.35 

Hoje, nos Estados Unidos, a Federal Trade Comission, agência 

independente se dedica a proteção dos consumidores, e vem atuando junto aos 

mesmos para a proteção de privacidade, segurança de informações e mesmo na 

rua, onde poderiam ser vítimas de carros autônomos ou de dispositivos fitness.36 

Após meses de negociações e incertezas, a União Europeia e os Estados 

Unidos aprovaram em 12 de abril de 2017, o novo acordo sobre transferência de 

dados pessoais, que passou a vigorar a partir de 1º de agosto de 2017. O acordo, 

batizado de Privacy Shield, permite às empresas que transferem dados através 

do Atlântico desde informações sobre históricos de navegação na internet até 

sobre reservas de hotéis, realizem essa operação sem ferir a privacidade dos 

cidadãos do bloco econômico europeu.37 

Esse acordo serve para internet das coisas também. Entende-se que o 

EUA deverá seguir o novo Regulamento da Comunidade Europeia – GDPR, ao 

menos no se referem às negociações com a mesma. 

Alguns Estados dos EUA possuem Leis específicas sobre privacidade e 

proteção de dados, destacando-se a Califórnia que é referência no tema.38 

Entre as medidas garantidas na Europa, por exemplo, está o direito ao 

esquecimento, que determina que uma pessoa possa pedir que ferramentas de 
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busca, como o Google, apaguem links relacionados a acontecimentos do 

passado. Por lá, instituições ou empresas que tem seus servidores invadidos, por 

meio de ataques cibernéticos, têm de informar a autoridade reguladora em até 

três dias após a ocorrência, sob pena de multa. Além disso, qualquer empresa é 

obrigada a informar uma pessoa sobre os dados que guarda sobre ela em até um 

mês após o pedido.39 

No Brasil existe o Plano Geral de Internet das Coisas valendo de 2017 a 

2022. 

Nesse plano não discute a parte jurídica do uso da internet das coisas. 

Contudo, como já explanado, todo uso tem que seguir orientações dos tratados e 

acordos que o Brasil faz e fará parte. Assim determina a Constituição Federal. 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: 

II - prevalência dos direitos humanos; 

Diante dessa perspectiva, tem-se que os estudos de proteção internacional 

para internet das coisas, não vão parar. E o país que quiser evoluir nesse 

mercado, terá que se subsumir à tais acordos, regulamentos e tratados 

internacionais para negociar, exportar importar para os mesmos seja produto ou 

serviço. Bem como o Judiciário adequar as Leis existentes aos casos concretos 

que virão em breve, para que possam proteger os consumidores. 
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CONCLUSÃO 

A Internet das coisas não tem recuo, bem como a rede mundial. Impossível 

hoje em dia alguém que não esteja conectado a ela. 

Desta feita, as vulnerabilidades devem ser solucionadas pelas empresas, 

deixando a internet das coisas mais segura. As informações devem ser coletadas 

de forma anonimizadas, com criptografia forte e subsumidas às leis pátrias e 

regulações internacionais. Os dados Pessoais devem ser igualmente mantidos 

como prescreve o MCI e pela Lei 13.709/18 sancionada em 14/08/2018, sem se 

olvidar o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Comunidade Europeia tem 

suma importância. Eis que a tecnologia anda à passos luz, tem que acompanhar, 

ou todos perdem: governos, empresários e consumidores. 

As investigações de crimes cibernéticos devem ser efetivas, com uma 

polícia aparelhada para que se alcance a eficiência em trazer à tona os 

criminosos nesse tema. 

Os hackers, que usam a sua inteligência para o bem, devem trabalhar 

juntamente com as empresas contra os crackers, pois, não é só a privacidade, 

imagens, lares e dados pessoais que correm perigo, mas vidas. 

A internet das coisas, veio para facilitar a vida das pessoas que hoje não 

têm tempo para muitas outras atividades, podendo usar tais tecnologias para 

diversão e facilidades no dia a dia. E o governo e suas instituições, como dito 

supra, têm a incumbência de garantir a segurança das informações e 

aplicabilidade dos dispositivos Constitucionais e ordinários aos que descumprirem 

o que ali está prescrito, visando o bom uso da tecnologia pelos consumidores. 
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