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Simpósio: 2 - OS DESAFIOS PARA O COMBATE À VIOLAÇÃO DE DIREITO 
HUMANOS NA INTERNET 
 
RESUMO: O resumo aqui apresentado iniciou por meio das discussões que ocorreram nos 
encontros do Grupo de Pesquisa Direito e Sociedade digital, as quais se converteram, 
posteriormente, em projeto de Iniciação Científica desenvolvido durante o ano de 2016 com 
fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O cerne 
dessa investigação é analisar o problema da “Internet das Coisas” (IoT), termo que enquadra 
objetos que estão conectados a Internet, num panorama onde, apesar da informação se tornar 
cada vez mais disponível, alguns direitos e garantias individuais estão sofrendo fissuras, tais 
como a disponibilidade de dados pessoais na rede diante de um Estado cada vez mais conectado 
e a ausência de uma legislação atualizada sobre o tema. Considera-se que no contexto da 
Sociedade Informacional há muitos desafios para o Direito e um deles é objeto do presente 
resumo. Refletir sobre os reflexos da insegurança de informações privadas na rede é crucial na 
área jurídica porque somente com uma profunda análise do cenário atual seremos capazes de 
tornar eficazes os Projetos de Lei nº 4060/2012 e 5276/2016, diagnosticando aquilo que é 
aplicável ou não na realidade. É inegável o impacto que a Internet das Coisas causa na 
sociedade, observada a sua predominância em todos os meios eletrônicos contemporâneos. A 
hipótese que se defende é que o Brasil não está preparado para lidar com os avanços 
tecnológicos que a ciência e as indústrias de consumo vêm produzindo, sendo mais do que 
necessário que a discussão sobre a segurança na rede seja instaurada de modo competente. 
Acredita-se nela porque fora permitida pelo Estado o controle de grande parte do fluxo 
informativo para empresas, e com o Poder Informacional que o Estado contemporâneo possui, 
o cidadão fica à mercê não só do seu governo como também das grandes companhias. Assim, 
o principal objetivo desse resumo é expor as problemáticas e soluções com base nas 
interpretações de poder e a evolução do modelo de panóptico para panspectrum, de acordo com 
Sandra Braman. Diante do desenvolvimento em larga escala dos sistemas envolvidos com a 
IoT, o indivíduo se encontra vulnerável e exposto tanto no polo público (com a digitalização do 
Estado) quanto no privado (falta de segurança dos bancos de dados e transformação de 
informações íntimas em commodities). Por fim, a subemenda substitutiva do PL 4.060/2012, o 
PL 5267/2016 fora arquivado e o primeiro transformado na Lei Ordinária nº 13.709/2018, que 
somente entrará em vigor depois de 18 meses da sua publicação oficial, ou seja, em fevereiro 
de 2020. A busca pela regulamentação dos dispositivos provenientes da IoT não se dá com o 
objetivo de embargar ou dificultar o avanço tecnológico, mas sim orientado a possibilitar que a 
relação do consumidor/empresa e cidadão/Estado tenha uma maior paridade, ante o estado já 
avançado de exposição e vigilância que se encontra o indivíduo perante a modernidade. Nesse 
sentido, resta agora antecipar quais serão as consequências desta legislação bem como estudar 
seus próximos desafios. 
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