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Resumo: O abandono digital é preocupante por caracterizar-se 
pela negligência dos pais em relação à utilização da internet pe-
los filhos com menos de dezoito anos. Entretanto, ressalta-se que 
o presente trabalho focaliza-se no abandono digital de crianças. 
Nesse sentido, connected toys, que são brinquedos conectados à 
internet e com inteligência artificial, também são um problema 
na sociedade atual e futura, especialmente, se sua utilização for 
cumulada com o abandono digital por parte dos pais. Assim, dos 
inúmeros riscos que o abandono digital traz para crianças, alguns 
se relacionam à coleta e armazenamento de seus dados, violando 
sua privacidade. Considerando a atualidade do assunto e a ne-
cessidade de proteger os dados pessoais dos usuários infantes, 
justifica-se a relevância do presente trabalho. Portanto, o obje-
tivo geral deste trabalho é investigar a forma como a Lei nº 
13.709 protege os dados de crianças em situação de abandono 
digital nos casos de utilização de brinquedos conectados. Ade-
mais, apresenta como objetivos específicos: analisar a função 
parental; perquirir acerca do abandono digital; e estudar sobre 
internet of toys.  Utilizou-se do método dedutivo que parte de 
uma perspectiva ampla para uma teoria específica. A 
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metodologia usada foi: bibliográfica e documental quanto ao 
procedimento; descritiva em relação aos objetivos; e qualitativa 
no que tange à abordagem. Por fim, identificou-se, na Lei Geral 
de Proteção de Dados, a existência de um dispositivo que versa 
sobre o tratamento dos dados de crianças. 
 
Palavras-Chave: Internet of toys. Abandono digital; Proteção de 
dados infantis. 
 
CONNECTED TOYS: CONTRIBUTIONS ON DATA PRO-
TECTION OF CHILDREN IN DIGITAL ABANDONMENT 
 
Abstract: Digital abandonment is worrisome because it is char-
acterized by parental negligence regarding Internet use by chil-
dren under the age of eighteen. However, it is emphasized that 
this paper focuses on the digital abandonment of children. In this 
sense, connected toys, which are toys connected to the Internet 
and with artificial intelligence, are also a problem in present and 
future society, especially if their use is cumulated with parental 
digital neglect. Thus, of the numerous risks that digital abandon-
ment brings to children, some are related to the collection and 
storage of their data, violating their privacy. Considering the 
topicality of the subject and the need to protect the personal data 
of infant users, the relevance of this paper is justified. Therefore, 
the general objective of this work is to investigate how Law no. 
13,709 protects the data of children in a situation of digital aban-
donment in cases of use of connected toys. Furthermore, it pre-
sents as specific objectives: to analyze the parental role; to in-
quire about digital abandonment; and to study about the Internet 
of toys.  The deductive method was used, which goes from a 
broad perspective to a specific theory. The methodology used 
was: bibliographical and documental as to the procedure; de-
scriptive as to the objectives; and qualitative as to the approach. 
Finally, it was identified, in the General Law of Data Protection, 
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the existence of a device that deals with the treatment of chil-
dren's data. 
 
Keywords: Internet of toys. Digital Abandonment; Protection of 
children's data. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

e início, insta salientar que o presente trabalho 
versará sobre a proteção de dados de usuários que 
são crianças em condição de abandono digital, uti-
lizando de brinquedos conectados. 

O estudo mostra-se imprescindível no con-
texto jurídico, visto que se trata de uma temática extremamente 
moderna e que, há uma imensa necessidade em proteger o trata-
mento de dados infantis, porquanto serem pessoas em desenvol-
vimento e hipervulneráveis no campo da internet.  

Ademais, ressalta-se que o abandono digital é um pro-
blema atual e recorrente. Apresentada a justificativa, convém re-
velar o problema desta pesquisa que consiste em responder a se-
guinte pergunta: como a Lei nº 13.709 protege os dados de cri-
anças em abandono digital e que foram coletados por meio de 
internet of toys? 

Por conseguinte, este trabalho tem como objetivo geral 
analisar como ocorre a proteção de dados de crianças pela Lei nº 
13.709 em abandono digital que estão brincando com o connec-

ted toys. 
Outrossim, apresenta como objetivos específicos: estu-

dar a função parental, apresentando seus aspectos históricos, 
conceito, características e previsões legais; pesquisar sobre o 
abandono digital; ampliar o conhecimento acerca dos connected 

toys ou internet of toys. 

Nesse sentido, o primeiro tópico será abordada a função 
parental, também chamada de poder familiar pelo Código Civil 

D
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de 2002 e parte da doutrina civilista.  
Uma das principais finalidades da função parental é o 

cuidado e a proteção para os filhos com menos de dezoito anos. 
O próximo tópico trata do abandono digital, isto é, a au-

sência do dever de cuidado dos pais com relação ao uso da in-
ternet por seus filhos, crianças e adolescentes.  

Entretanto, é profícuo mencionar que o presente estudo 
focaliza-se à proteção de crianças, ou seja, pessoas com menos 
de doze anos.  

Dessa forma, terceiro tópico dissertará sobre connected 

toys que são brinquedos conectados à internet e com inteligência 
artificial capaz de responder de modo individual à criança.  

Considerando ser comum o abandono digital e a tendên-
cia da internet of toys também é de serem cada vez mais frequen-
tes no mercado, é essencial ressaltar sua capacidade de coletar, 
armazenar e analisar os dados infantis.  

Assim, o quarto ponto do trabalho discorrerá sobre a pro-
teção de dados pessoais de crianças, sob o ponto de vista da Lei 
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, chamada de Lei Geral de 
Proteção de Dados e que passou a ter vigência em 2020. 

É oportuno ponderar que o artigo proposto utilizará do 
método dedutivo, partindo da premissa maior de proteção de da-
dos para uma premissa específica sobre a proteção de dados, 
capturados por brinquedos conectados, de crianças que estão em 
abandono digital. 

Ainda, elucida-se que para a pesquisa, a metodologia 
usada foi: bibliográfica e legal quanto ao procedimento; descri-
tiva em relação aos objetivos; e qualitativa no que tange à abor-
dagem. 

Ao final, observou-se que embora inexista menção espe-
cífica sobre internet of toys na Lei nº 13.709, há um artigo pró-
prio para o tratamento de dados infantis que prestigia o melhor 
interesse da criança.  
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2. FUNÇÃO PARENTAL 
 
2.1 NOMENCLATURA E CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 

 
De início, insta salientar os ensinamentos de Rolf Mada-

leno acerca da função parental, chamada de pater famílias à 
época em que o Brasil era colônia de Portugal (2018, p. 901): 

No Brasil colonial, sob as Ordenações e Leis do Reino de Por-
tugal o pai tinha um domínio quase absoluto sobre os filhos, 
com poder de correção que se manifestava em reprimendas e 
castigos corporais moderados e que não resultassem em ofen-
sas físicas sérias, em realidade, o pater famílias colonial reco-
nhecia a autoridade do marido não só sobre seus filhos, mas 
também sobre sua mulher e seus escravos, fazendo com que 
todos em casa cumprissem sua autoridade. 

Mais adiante, o Código Civil de 1916 aludia o termo “pá-
trio poder” em diversos dispositivos, refletindo a ideia de que 
tão-somente o pai detinha tal poder. Após o advento da Consti-
tuição Federal de 1988, tal expressão tornou-se obsoleta.  

Assim, comenta o autor, ora mencionado: “A expressão 
pátrio poder induzia à noção de um poder do pai sobre os filhos, 
afigurando-se incoerente com a igualdade dos cônjuges (...).” 
(MADALENO, 2018, p. 903) 

Desse modo, o Código Civil de 2002 utilizou-se da ex-
pressão “poder familiar” para referir-se ao dever de educar os 
filhos. Flávio Tartuce (2015, p. 994), tratando da temática, es-
clarece que: 

O poder familiar será exercido pelo pai e pela mãe, não sendo 
mais o caso de se utilizar, em hipótese alguma, a expressão pá-
trio poder, totalmente superada pela despatriarcalização do Di-
reito de Família, ou seja, pela perda do domínio exercido pela 
figura paterna no passado. Eventualmente, em casos de família 
homoafetiva, o poder familiar pode ser exercido por dois ho-
mens ou por duas mulheres, sem qualquer ressalva no trata-
mento da matéria. 

Entretanto, existem inúmeras críticas acerca da referida 
nomenclatura. Paulo Lôbo (2005, p. 147) apud Rolf Madaleno 
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(2018, p. 903) disserta: 
Também para Paulo Lôbo o poder familiar não é a denomina-
ção mais apropriada, porque mantém a ênfase no poder, cujo 
termo se mostra inadequado, por não expressar a verdadeira li-
gação surgida entre pais e filhos, assim como o termo familiar 
estaria deslocado do contexto, pois pode levar a acreditar que 
os avós e irmãos também estariam investidos da função. 

Maria Clara Sottomayor (2005, p. 133/134) também dis-
corda do vocábulo e menciona sua preferência por “responsabi-
lidade parental” ou “cuidado parental”.  

Ressalta-se, ainda, que a Lei nº 12.318, de 26 de agosto 
de 2010, versando sobre alienação parental, traz o termo “auto-
ridade parental”, demonstrando certa evolução na legislação, 
quando comparada à codificação civil vigente.  

No mesmo trilhar, o doutrinador, Conrado Paulino da 
Rosa, indica que a locução adequada seria “função parental” 
(ROSA, 2020, p. 457).  

Assim, adota-se o termo “função parental”, no presente 
estudo,  por entender que há uma relação de obrigação dos pais 
em zelar pelos filhos e que “autoridade”, bem como “poder”, re-
verenciam domínio e autoritarismo, não traduzindo o real vín-
culo de pais e filhos na atualidade. 

Sobre essa família contemporânea, Rolf Madaleno 
(2018, p. 902) leciona: 

Portanto, deixam os pais de exercerem um verdadeiro poder 
sobre os filhos para assumirem um dever natural e legal de pro-
teção da sua prole, acompanhando seus filhos durante a natural 
fase processo de amadurecimento e formação de sua persona-
lidade (...). (...) Tem como prioritário foco constitucional os 
melhores interesses da criança e do adolescente, e não mais a 
supremacia da vontade do pai, chefe da sociedade familiar. E 
assim se direciona toda a leitura da legislação infraconstitucio-
nal, ao provocar pontuais reformas no instituto denominado 
poder familiar pelo vigente Código Civil, na senda das refor-
mas constitucionais surgidas dos princípios dos melhores inte-
resses dos menores e no da paridade dos cônjuges, ao cuidar de 
estabelecer, com absoluta igualdade de prerrogativas e deveres 
atribuídos aos pais na tarefa de criarem e educarem sua prole e 
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de zelarem pelos aspectos morais e materiais dos seus filhos 
enquanto ainda menores. 

Nesse sentido, elucida Conrado Paulino da Rosa (2020, 
p. 468): “Os poderes reconhecidos aos pais devem servir ao de-
senvolvimento pleno da personalidade dos filhos.” 

Denota-se que, assim como as relações familiares foram 
alteradas com o tempo, o poder-dever da função parental tam-
bém foi modificado e, atualmente, busca assegurar proteção às 
crianças e aos adolescentes.  

 
2.2 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS 

 
Nos dizeres de Conrado Paulino da Rosa (2020, p. 457): 

A função parental ou poder familiar trata de cuidar de um com-
prometimento com a proteção e os cuidados da linhagem até 
que tenha certificada sua alforria pela maioridade ou emanci-
pação. Assim, possui determinadas características: é irrenun-
ciável, vez que os pais não podem desobrigar-se do poder fa-
miliar, pois trata-se de um dever-função; é imprescritível, já 
que o fato de não o exercer não leva os pais a condição de de-
tentores; e é inalienável e indisponível, pois não pode ser trans-
ferido a outras pessoas pelos pais, a título gratuito ou oneroso. 

Consoante as palavras de Flávio Tartuce (2015, p. 994): 
“O poder familiar é uma decorrência do vínculo jurídico de fili-
ação, constituindo o poder exercido pelos pais em relação aos 
filhos, dentro da ideia de família democrática (...).” 

A célebre doutrinadora, Maria Helena Diniz (2012, p. 
1197), também define: 

O poder familiar consiste num conjunto de direitos e obriga-
ções, quanto à pessoa e bens do filho menor não emancipado, 
exercido em igualdade de condições por ambos os pais, para 
que possam desempenhar os encargos que a norma jurídica 
lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção dos filhos. 

Outrossim, acerca de suas características, Maria Bere-
nice Dias (2013, p. 436) aduz que o poder familiar é: “(...) in-
transferível, inalienável, imprescritível, e decorre tanto da pater-
nidade natural como da filiação legal e da socioafetiva.” 
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Destarte, compreende-se que função parental é o poder 
que os pais detêm sobre os filhos menores de idade e não eman-
cipados, somado aos deveres que os primeiros possuem em re-
lação aos últimos.  

Esse poder-dever tem como objetivo assegurar a prote-
ção e os direitos das crianças e dos adolescentes. Diante dessa 
relevância no contexto familiar, é intransferível, irrenunciável, 
inalienável, indisponível e imprescritível. 

 
2.3 DISPOSIÇÃO LEGAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO 

 
A função parental possui previsão na Constituição da Re-

pública Federativa do Brasil em seu artigo 227. In verbis: 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegu-
rar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta priori-
dade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de co-
locá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988) 

O artigo retrotranscrito é semelhante ao dispositivo pre-
sente no Estatuto da Criança e do Adolescente. A propósito, 
vide: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimenta-
ção, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer cir-
cunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de re-
levância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas soci-
ais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
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relacionadas com a proteção à infância e à juventude. (BRA-
SIL, 1990) 

Ademais, como ora explanado, a função parental é deno-
minada pelo Código Civil como “poder familiar”, apresentado 
em seu Capítulo V. Seu primeiro artigo, 1.630, retrata a preocu-
pação do legislador em proteger as pessoas com menos de de-
zoito anos, ao destacar que “os filhos estão sujeitos ao poder fa-
miliar, enquanto menores.” (BRASIL, 2002) 

Em seguida, a codificação civil traz disposições acerca 
da titularidade da função parental, enfatizando que é atribuição 
de ambos os pais. No entanto, algum deles pode exercê-la com 
exclusividade por falta ou impossibilidade de um dos genitores. 

Ainda, convém mencionar que separação judicial, divór-
cio e dissolução de união estável não se enquadram nessas hipó-
teses. 

Na Seção II, há clara explicação acerca da função paren-
tal e de seu exercício. Eis a redação do artigo 1.635: 

Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua 
situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que 
consiste em, quanto aos filhos: (Redação dada pela Lei nº 
13.058, de 2014) 
I - dirigir-lhes a criação e a educação; (Redação dada pela Lei 
nº 13.058, de 2014) 
II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do 
art. 1.584; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) 
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casa-
rem; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) 
IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem 
ao exterior; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) 
V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem 
sua residência permanente para outro Município; (Redação 
dada pela Lei nº 13.058, de 2014) 
VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, 
se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não pu-
der exercer o poder familiar; (Redação dada pela Lei nº 13.058, 
de 2014) 
VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (de-
zesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa 
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idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consenti-
mento; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) 
VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; (Incluído 
pela Lei nº 13.058, de 2014) 
IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 
próprios de sua idade e condição. (Incluído pela Lei nº 13.058, 
de 2014) (BRASIL, 2002) 

Com espeque no inciso IX, o renomado autor, Flávio 
Tartuce (2015, p. 995), ressalva: “(...) o preceito deve ser lido à 
luz da dignidade humana e da proteção integral da criança e do 
adolescente.” 

Porém, casos em que esses deveres não são efetivados 
pelos detentores do poder familiar são de fácil observância. As-
sim, leciona Conrado Paulino da Rosa (2020, p. 478): Os deve-
res de cuidado e afeto embora possam parecer implícitos ao 
exercício da parentalidade, como questões que não precisariam 
ser discutidas em Juízo, muitas vezes não são realidades viven-
ciadas em todos os núcleos familiares.  

Desse modo, o artigo 249 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente dispõe a respeito de uma multa para pais que des-
cumprirem, de forma dolosa ou culposa, os deveres legais lista-
dos no artigo referido. Vejamos: 

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres ine-
rentes ao pátrio poder poder familiar ou decorrente de tutela ou 
guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou 
Conselho Tutelar: (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, 
de 2009) Vigência 
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se 
o dobro em caso de reincidência. (BRASIL, 1990) 

Ainda é imperioso destacar que as hipóteses de extinção 
do poder familiar estão lastreadas pelo dispositivo 1.635 da co-
dificação civil vigente, enquanto que as formas de suspensão, 
estão previstas no artigo 1.637.  

Ademais, os motivos pelos quais se decreta a perda do 
poder familiar estão no artigo 1.638 do Código Civil. 

A respeito do assunto, o doutrinador, Rolf Madaleno (p. 
921) disserta:  
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A suspensão é temporária e perdura enquanto se apresenta efe-
tivamente necessária, sendo muito frequente a sua aplicação 
judicial nas disputas sobre o sagrado direito de convivência, 
quando o genitor guardião, por mera vindita, procura obstruir 
as visitas do outro progenitor, tratando o Judiciário de alterar a 
guarda, como também de suspender o poder familiar quando 
constatar uma infausta ascendência do pai ou da mãe sobre o 
indefeso dependente, verdadeiro clima de transferência de res-
ponsabilidade e uma desmedida e covarde cobrança de dever 
de lealdade, aterrorizando o inocente filho pelas faltas que 
nunca causou. Uma vez cessada a causa, retoma o ascendente 
o poder familiar, necessitando se submeter a uma avaliação psi-
quiátrica a bem da higidez psíquica e do futuro da criança ou 
do adolescente, podendo até ser compelido judicialmente à 
avaliação ou a uma terapia pela imposição de astreintes.  

Destarte, depreende-se que a extinção da função parental 
e a perda, que se trata de uma de suas espécies, são permanentes, 
enquanto a suspensão é temporária. 

 
2.4 DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE 

 
Como visto, na medida em que a sociedade e, consequen-

temente, as relações familiares sofreram inúmeras modificações 
ao longo dos anos, o poder-dever da função parental também foi 
alterado.  

Assim, insurgem novos desafios aos pais no que tange à 
criação, educação e proteção dos filhos menores.  

Uma dessas situações problemáticas e complexas está re-
lacionada ao avanço da tecnologia. A pandemia e seu conse-
quente isolamento social, vivenciados em 2020 e 2021 pelo 
mundo todo, contribuíram para uma maior inserção de crianças 
e adolescentes no universo digital, dado que as mídias são os 
seus meios de estudos e, também, diversão. 

Dessa forma, são oportunas as lições de Patrícia Peck Pi-
nheiro a respeito da função parental no âmbito virtual: 

É um dever dos pais prestar assistência e monitorar. Os equi-
pamentos tecnológicos só deveriam ser fornecidos aos filhos 
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depois da instalação de softwares de controle parental. Infor-
mação é essencial para proteger esses jovens que são os novos 
“menores abandonados digitais”. 

Nesse contexto, surge o abandono digital nas famílias 
contemporâneas, o que é preocupante na proteção de dados de 
crianças e adolescentes e temática do próximo tópico.  

 
3 ABANDONO DIGITAL 

 
A sexta edição da pesquisa, chamada de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) Kids Online Brasil, foi reali-
zada entre 2017 e 2018, expondo que: 85% de pessoas da faixa 
etária entre nove e dezessete anos utilizam internet no país; 70% 
de pais ou responsáveis acreditam que as crianças e os adoles-
centes estão seguros; 50% dos menores de idade declararam que 
seus pais ou responsáveis sabem mais ou menos ou nada acerca 
de suas ações nas internet (CETIC/BR, 2019). 

Nesse contexto, insurge, em meio às famílias modernas, 
um problema que alarma os pais no exercício de sua função pa-
rental: o abandono digital. Tal expressão foi criada pela advo-
gada e especialista em Direito Digital, Patrícia Peck Pinheiro 
(2014), ao propor a seguinte reflexão:  

Você deixaria seu filho sozinho o dia todo, sentado na calçada, 
sem saber com quem ele poderia estar falando? Mas por que 
será que hoje há tantos jovens assim, abandonados na calçada 
digital da internet?  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Jones Figuerêdo 
Alves (2017) disserta: 

Ocorre que estando a criança e/ou o adolescente em sua “con-
dição peculiar de pessoa em desenvolvimento”, mais se acen-
tuam as responsabilidades parentais pelos deveres de cuidados, 
como obrigação jurídica extraída do regular exercício do poder 
familiar.  

Nas palavras do referido autor, abandono digital: 
(...) é a negligência parental configurada por atos omissos dos 
genitores, que descuidam da segurança dos filhos no ambiente 
cibernético proporcionado pela internet e por redes sociais, não 
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evitando os efeitos nocivos delas diante de inúmeras situações 
de risco e de vulnerabilidade. 

Desse modo, é necessário atentar-se para o conceito de 
negligência. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho 
(2017, p. 930), no âmbito do Direito Civil, definem que: “(...) 
negligência é a falta de observância do dever de cuidado, por 
omissão”. 

Assim, entende-se que abandono digital é a negligência, 
ou seja, ausência do dever legal de cuidado e vigilância dos pais 
ou responsáveis no que tange à segurança e privacidade de seus 
filhos, crianças e adolescentes, no universo virtual.  

Ressalta-se, porém, que a presente pesquisa se debruçará 
tão-somente sobre o abandono digital de crianças. 

Considerando que o abandono digital é uma espécie de 
negligência parental, constata-se que tal abandono viola o artigo 
5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse dispositivo 
menciona punições para quem ser negligente com as crianças 
por ação ou omissão.  

Na maioria das vezes, o abandono digital decorre de uma 
omissão, porquanto haver uma idéia equivocada dos pais de que 
seus filhos estão seguros, simplesmente, por estarem no interior 
de seus lares.  

Destarte, inobstante os benefícios da internet trazidos 
para a sociedade, insta salientar que o ambiente cibernético apre-
senta perigos assim como o meio real.  

Ainda, é válido ressaltar que as crianças são consideradas 
“hipervulneráveis” no ambiente virtual pela doutrinadora, Lívia 
Teixeira Leal (2017, p. 178).  

Assim, estão expostos a mais perigos e violações de tan-
tos outros direitos na internet do que no mundo real.  

 
4 INTERNET OF TOYS OU CONNECTED TOYS 

 
Como dito, o abandono digital pode expor crianças e 

adolescentes a inúmeros perigos cibernéticos. Nesse cenário, 
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convém tratar sobre internet of toys ou connected toys. 
A propósito, a autora, Lívia Teixeira Leal, conceitua de 

maneira didática: 
Trata-se de uma variedade de produtos capazes de interagir 
com o usuário infante de forma inteligente, não apenas por 
meio de repetição simples de frases ou músicas em uma grava-
ção, como os produtos tradicionais, mas sim de forma intera-
tiva. Assim, pode-se pensar em bonecas e ursinhos que respon-
dem ao que é falado pela criança, reproduzindo uma resposta 
individualizada, por meio de microfones e sistemas de reco-
nhecimento de voz. (LEAL, 2017, p. 178) 

Outrossim, é válido citar a definição de Christiane Bor-
ges Santos: 

Connected Toys são brinquedos conectados à Internet, e como 
qualquer outro dispositivo conectado, podem  interagir uns 
com os outros, capturar e registrar informações pessoais dos 
usuários para alimentar a inteligência do brinquedo. O objetivo 
da conexão com a Internet é o compartilhamento dos dados 
para análise, interação e personalização. Alguns brinquedos 
podem coletar informações das brincadeiras e reter na memó-
ria, para traçar a evolução e desempenho das crianças. Estes 
brinquedos são caracterizados como Internet of Toys. (SAN-
TOS, 2020, p. 1) 

A mesma escritora esclarece que os smart toys foram os 
precursores do connected toys, visto que possuíam elementos 
tecnológicos capazes de interagir com a criança, porém, não 
eram conectados à internet. (SANTOS, 2020, p. 1) 

Em continuação, explica o funcionamento desses brin-
quedos ao salientar que “se conectam sem fio a bancos de dados 
online para reconhecer vozes e imagens, identificando coman-
dos, perguntas e solicitações das crianças.” (SANTOS, 2020, p. 
2) 

Dessa forma, entende-se que internet of toys corresponde 
aos brinquedos com inteligência artificial e conectados à inter-
net, capazes de produzir respostas personalizadas às crianças e 
uma interação direta com o usuário. 

Entretanto, não obstante os benefícios educacionais e 
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recreativos de tais brinquedos, é imprescindível analisar sobre a 
possível violação à segurança e à privacidade do usuário infante, 
especialmente, considerando ser comum o abandono digital.  

Desse modo, Lívia Teixeira Leal (2017, p. 179) alerta: 
De fato, invasores mal-intencionados podem utilizar esse re-
curso como forma de ter fácil acesso à criança ou ao adoles-
cente, sem a intermediação ou vigilância dos pais. Há, ainda, 
riscos de que o brinquedo conectado via bluetooth ou wi-fi 
possa se transformar em um espião dentro do quarto da criança, 
enviando seus dados sem o consentimento dos pais, e há preo-
cupações relacionadas à possível utilização de propagandas 
nos brinquedos. A possibilidade de dano é potencializada por 
essa “invasão” de um dispositivo coletor de dados justamente 
no local mais íntimo e que deveria ser de maior proteção para 
o infante. (2017, p. 179) 

Nesse sentido, em 2015, e empresa de renome, Mattel, 
passou a produzir e comercializar a boneca chamada de “Hello 

Barbie” que consegue realizar respostas singularizada às crian-
ças.  

Contudo, o grupo ativista, Campaign fot a Commercial-

Free Childhood, acusou que quando o cinto do brinquedo fosse 
acionado, haveria transferência das vozes das crianças aos par-
ceiros da empresa, denominados de ToyTalk.  

Constatou-se, também, outro problema comentado por 
Christiane Borges Santos: 

Para interpretar e responder as perguntas das crianças, o conte-
údo era enviado para a Toy Talk, que processava as informa-
ções antes de responder com respostas em linguagem natural. 
Foi verificado que, quando conectada ao Wi-Fi, a boneca fi-
cava vulnerável a atacantes, permitindo-lhes acesso fácil às in-
formações do sistema da boneca, informações da conta, arqui-
vos de áudio armazenados e acesso direto ao microfone. A par-
tir dessas informações, também podia ser possível assumir a 
rede Wi-Fi onde a boneca estava conectada e, a partir daí, obter 
acesso a outros dispositivos conectados à Internet e informa-
ções pessoais, potencialmente sem conhecimento dos envolvi-
dos. (SANTOS, 2020, p. 4) 

Em síntese, a empresa ToyTalk coletava os dados de 
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crianças que brincavam com a boneca como meio para interagir 
com o usuário. Porém, o armazenamento dessas informações 
tornou-se perigoso, diante da facilidade em acessá-las por meio 
da internet. 

 
Figura 1- Hello Barbie 

Ainda, Lívia Teixeira Leal alarma: “Em dezembro de 
2016, o Conselho dos Consumidores da Noruega publicou o re-
latório #Toyfail, que apontou violações relacionadas à privaci-
dade e à segurança em brinquedos que se conectam à internet.” 
(LEAL, 2017, p. 181) 

O documento apontou que essas empresas possuem ter-
mos de uso amplos e falhos quanto à informação de uso e trans-
ferência dos dados infantis coletados.  Dessa maneira, observou-
se anúncios publicitários, como o fato descrito por Lívia Leal 
Teixeira (2017, p. 181): “o brinquedo falar para a criança o 
quanto ela deseja ir à Disney.”  

Ademais, a escritora explica que, no início de 2017, uma 
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Agência Federal de Redes da Alemanha avisou aos pais acerca 
de prováveis problemas quanto à privacidade e segurança de 
uma boneca interativa, denominada Cayla, da empresa Genesis 

Toys. (LEAL, 2017, p. 179) 
Ressaltou-se que o brinquedo poderia ser acessado por 

alguém que estivesse usando a mesma rede de internet, podendo, 
por meio dele, dialogar com o usuário infante. Assim, a referida 
agência aconselhou que a boneca fosse desativada. (LEAL, 
2017, p. 179) 

 
Figura 2- Boneca Cayla 

Outrossim, uma reportagem relata que a empresa, Ama-

zon lançou, em 2018, o Echo Dot Kids, uma espécie de assistente 
infantil, capaz de escolher músicas adequadas à faixa etária da 
criança, além de formular respostas e histórias. (TEIXEIRA, 
2020) 

No entanto, há informação de que o brinquedo armaze-
nava as vozes das pessoas com menos de doze anos, sem a auto-
rização dos pais e mesmo que o áudio fosse excluído por estes. 
(TEIXEIRA, 2020) 

Desse modo, nos Estados Unidos, a Amazon foi proces-
sada em 2019, no ano seguinte do lançamento do brinquedo com 
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inteligência artificial, por ferir a privacidade e segurança das cri-
anças.  (TEIXEIRA, 2020) 

 
Figura 3- Echo Dot Kids 

No Brasil, considerando ser comum a desatenção dos 
pais em relação à tecnologia utilizada por seus filhos, de acordo 
com os números apresentados no capítulo anterior, é essencial 
debater sobre a possível violação à proteção dos dados rastrea-
dos, armazenados e analisados de crianças.  

Dessa forma, os brinquedos conectados podem ameaçar 
a privacidade e a segurança de crianças. Nessa toada, é indispen-
sável estudar a Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 a fim de 
entender o modo com o qual os dados de crianças são protegidos. 

 
5 PROTEÇÃO DE DADOS INFATIS NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO 

 
A Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada em 2018, 

todavia, entrou em vigor tão-somente em 2020 no país. A fina-
lidade principal da referida lei consiste em tutelar os dados pes-
soais, garantindo às pessoas naturais e jurídicas o direito funda-
mental à privacidade. 

A lei reputa como dados pessoais, elementos 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________1205_ 
 

 

informativos capazes de identificar certa pessoa, conforme ar-
tigo 5º, inciso I. 

Acerca dos brinquedos conectados que conseguem cap-
tar, armazenar e trabalhar com dados pessoais infantis, a autora, 
Lívia Teixeira Leal (2017, p. 181), relata: 

É inegável que os brinquedos conectados serão o futuro – sem 
contar que, no presente, a maioria dos videogames já apresenta 
algum sistema de conexão com a internet. Resta, enfim, o es-
tabelecimento de normas que permitam a adequação desses 
produtos à segurança e à proteção que se espera quando se trata 
de crianças e adolescentes. 

Destarte, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 estabe-
leceu regras próprias ao tratamento de informações de crianças 
em seu Capítulo II, Seção III. No entanto, não trata de forma 
específica sobre os brinquedos conectados. 

A norma dispõe que a utilização de dados do usuário in-
fante deve respeitar o princípio do seu melhor interesse, consi-
derando ser uma pessoa em desenvolvimento e formação cogni-
tiva. 

Outrossim, a informação sobre os dados coletados e ar-
mazenados deve ser pública, nítida, compreensível, completa e 
direcionada aos país e responsáveis.  

Estes últimos devem fornecer o consentimento especí-
fico para o referido tratamento de dados infantis, consoante ar-
tigo 14 da Lei estudada. Vejamos: 

Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de ado-
lescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos ter-
mos deste artigo e da legislação pertinente. 
§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser re-
alizado com o consentimento específico e em destaque dado 
por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. 
§ 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste artigo, os 
controladores deverão manter pública a informação sobre os 
tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os proce-
dimentos para o exercício dos direitos a que se refere o art. 18 
desta Lei. 
§ 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o 
consentimento a que se refere o § 1º deste artigo quando a 
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coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável le-
gal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para 
sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a ter-
ceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo. 
§ 4º Os controladores não deverão condicionar a participação 
dos titulares de que trata o § 1º deste artigo em jogos, aplica-
ções de internet ou outras atividades ao fornecimento de infor-
mações pessoais além das estritamente necessárias à atividade. 
§ 5º O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis 
para verificar que o consentimento a que se refere o § 1º deste 
artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as 
tecnologias disponíveis. 
§ 6º As informações sobre o tratamento de dados referidas 
neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e 
acessível, consideradas as características físico-motoras, per-
ceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com uso 
de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a propor-
cionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal 
e adequada ao entendimento da criança. (BRASIL, 2018) 

Dessa forma, pode-se dizer que a Lei nº 13.709 auxilia 
na prevenção do abandono digital e incentiva o cuidado e alerta 
quantos aos brinquedos conectados, posto que obriga, ao menos 
um dos pais ou responsáveis, a analisar e consentir com a utili-
zação de dados pessoais das crianças.3 

Assim, a autora Christiane Borges Santos (2020, p. 3) 
explica: 

Segundo a LGPD, para o tratamento de dados pessoais de cri-
anças e adolescentes, é preciso o consentimento específico e 
em destaque dado por pelo menos um dos pais ou responsável 
legal. A exceção fica quando a coleta for necessária para a sua 
proteção, para contatar os pais ou o responsável legal. Esses 
dados são utilizados uma única vez, não são armazenados e em 
nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consen-
timento específico.  

Em que pese o parágrafo primeiro do citado artigo 14 
tratar sobre a necessidade desse consentimento, não há clara 

 
3  Corrobora com esse raciocínio o artigo 29 do Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965 
de 23 de abril de 2014, por versar sobre a necessidade do controle parental cibernético 
e acerca do dever do Estado em propagar informações necessárias para tal. 
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explicação sobre a forma como essa autorização deverá ocorrer. 
Nesse sentido, as seguintes escritoras comentam: 

Nesse diapasão, espera-se, portanto, atuação específica da Au-
toridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), com a emis-
são de regulações detalhadas sobre o assunto, sugerindo e 
exemplificando métodos aceitáveis e eficientes para cumpri-
mento dos citados requisitos. Todavia, enquanto não há orien-
tação nesse sentido, é possível que os controladores de dados 
pessoais de crianças, preventivamente à ativação da ANPD, 
adotem algumas medidas inspiradas em regulamentações es-
trangeiras, como o COPPA (Children's Online Privacy Protec-
tion Act), normativa estadunidense do ano 2000, que dispõe 
sobre a proteção de dados de crianças na Internet. (SOUSA; 
BARBOSA, 2020) 

Ademais, é oportuno somar a ponderação de Christiane 
Borges Santos: 

Muitas vezes, a interação do brinquedo com a criança é base-
ada em algoritmos e tecnologias de inteligência artificial, que 
precisam ser transparentes, assim como o desenvolvimento tec-
nológico deve estar de acordo com os preceitos legais de pro-
teção a crianças e adolescentes, considerando sua vulnerabili-
dade e condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E o 
monitoramento dos pais por meio desses brinquedos também 
deve ser pensado, para que não constitua uma verdadeira inva-
são à privacidade das crianças (SANTOS, 2020, p. 3-4) 

Ante o exposto, compreende-se que os brinquedos co-
nectados à internet e com inteligência artificial já são vendidos 
na atualidade e, serão cada vez mais comuns no futuro.  

Posto isto, é necessário que tais brinquedos respeitem a 
Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, sobretudo, seu artigo 14. 
Em adição, os pais ou responsáveis precisam exercer o controle 
parental de fiscalização e o dever legal de cuidado, atentando-se 
a utilização desses brinquedos pelas crianças. 

No mais, é imprescindível que a Lei Geral de Proteção 
de Dados tenha seus dispositivos regulamentados, de forma ade-
quada e completa, pela Autoridade Nacional de Proteção de Da-
dos a fim de proteger a privacidade e a segurança das crianças. 
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6 CONCLUSÃO 
 
O presente trabalho demonstrou a importância em se de-

bruçar sobre a proteção de dados de crianças, preservando sua 
privacidade e segurança. Como visto no primeiro tópico, é dever 
dos pais zelar por seus filhos menores de dezoito anos, garan-
tindo-lhes todos os direitos fundamentais e humanos. 

Diante dos desafios enfrentados pela função parental na 
atualidade, surge a necessidade de atentar-se para a forma como 
os filhos, sejam crianças ou adolescentes, utilizam a internet. 

Assim surge o abandono digital que é a omissão dos pais 
quanto à privacidade e à segurança dos filhos no campo virtual. 
Considerando ser uma situação corriqueira ao observar os nú-
meros alarmantes da sexta edição da pesquisa Tecnologia da In-
formação e Comunicação (TIC) Kids Online Brasil, há preocu-
pação a respeito dos brinquedos conectados e com inteligência 
artificial. 

Denominados de connected toys ou de internet of toys, 
não são capazes apenas de interagir com o usuário infante, mas 
também, de coletar, armazenar, utilizar e até repassar seus dados 
pessoais. 

Destarte, promulgou-se a Lei nº 13.709, em 14 de agosto 
de 2018. Todavia, a referida norma entrou em vigor tão-somente 
em 2020, trazendo previsões próprias ao tratamento de dados do 
usuário infante em seu Capítulo II, Seção III.  

Não obstante a ausência de menção expressa acerca dos 
brinquedos conectados, há um artigo que dispõe sobre o trata-
mento de dados de crianças sob a perspectiva de seu melhor in-
teresse e com informação clara e direta aos pais ou responsável 
que deverá fornecer autorização específica para o referido trata-
mento. 

Entretanto, a Agência Nacional de Proteção de Dados 
precisa regulamentar a forma como esse consentimento de um 
dos pais ou responsável pela criança ocorrerá, o que não ocorreu 
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até o presente momento. 
Concluiu-se que o abandono digital é um problema co-

mum e que os brinquedos conectados serão cada dia mais co-
mercializados. Dessa forma, entendeu-se que tais brinquedos de-
vem seguir as regras do artigo 14 da Lei nº 13.709 e da Agência 
Nacional de Proteção de Dados. 

Desse modo, os pais teriam maiores informações e, con-
sequentemente, maiores cuidados e precauções em relação ao 
uso de brinquedos conectados por seus filhos que ainda são cri-
anças. Logo, esses usuários infantes poderiam aproveitar os be-
nefícios da internet of toys, sem violações à sua privacidade e 
segurança. 
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