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Resumo 

A evolução do sistema jurídico e da tecnologia são 

constantes e não é incomum ocorrer choque entre essas 

áreas. O crescimento tecnológico é essencial ao 

desenvolvimento social e há diversas ferramentas que 

possibilitam essa evolução, como a inteligência artificial 

e o big data, que possuem destaque, principalmente, na 

área da informação. A interação privada entre a 

tecnologia e o cidadão pode gerar tensão de direitos e 

garantias de cada um, sendo, por vezes, necessária a 

prevalência de algum dos envolvidos, sob uma 

perspectiva social. O estudo visa apresentar as garantias 

de cada envolvido na hipótese de tensão; se há 

predominância de um sobre o outro; e como deve ser 

estabelecido esse prevalecimento nas relações privadas. 

 

Introdução  

Junto à evolução constante do Direito, a tecnologia traz 

consigo avanços e mudanças; influenciando na extensão 

das possibilidades de sua interação com os indivíduos. 

Com o aumento de interações sociais no âmbito digital, a 

produção de arquivos digitais cresce exponencialmente, 

cuja criação e utilização possui inúmeras relações 

diretas e indiretas com o sistema político-jurídico. 

Com o presente estudo se busca verificar a tratativa 

jurídica do uso da inteligência artificial e do big data. Na 

elaboração dessas premissas, avalia-se se há conflito de 

direitos em relações privadas entre cidadãos e as novas 

tecnologias, além de em que medida o resultado dessa 

tensão deve priorizar uma das partes. 

 

Material e Métodos 

O método empregado é o dialético, com a exploração de 

quais são os direitos garantidos a cada um dos 

envolvidos e se há tensão jurídica entre eles. 

Assim, utiliza-se também uma abordagem histórica, para 

compreender a evolução desses conceitos; pois a 

aplicação da metodologia não permite a inobservância 

das transformações sociais ocorrentes nos últimos anos. 

As técnicas de pesquisa empregadas são de cunho 

teórico, compostas de fontes documentais, bibliográficas, 

legislativas e jurisprudenciais. 

Resultados e Discussão 

Atualmente, são criados 2,5 quintilhões de bytes de 

dados por dia (ZICARI In: AKERKAR, 2014). O big data 

efetua o processamento dessas informações sob as 

mais variadas formas, com a utilização de softwares e 

hardwares como a inteligência artificial (SIMÃO FILHO; 

SCHWARTZ, 2016). O big data, que trabalha com 

volume de dados, além de variedade e velocidade, pode 

ser aplicado em diversas áreas da sociedade, como na 

saúde, no campo financeiro, na tecnologia da informação 

etc. Sua utilização é presente também na comunicação, 

tendo sido perfectibilizada, nos últimos anos, por meio 

das fake news, com a manipulação de informações que 

atendem a motivações ideológicas (HERMAN; 

CHOMSKY, 2008). Nas relações privadas, destaca-se a 

utilização das ferramentas mencionadas para facilitação 

de tratativa e comercialização de dados, o que ocorre 

pela coleta de informações das mais diversas formas, a 

exemplo do Facebook e do caso Cambridge Analytica 

(THE NEW YORK TIMES, 2018). Em contrapartida, 

atualmente, a Lei Geral de Proteção de Dados possibilita 

ao consumidor a exclusão desses seus dados, o que 

demonstra a preocupação do legislativo com a defesa 

dos interesses do cidadão 

 

Conclusão 

A utilização dos dados, com o auxílio do big data e da 

inteligência artificial nas relações privadas, é possível e 

para a ponderação do interesse de qual indivíduo deve 

prevalecer observa-se, além do caso concreto, 

principalmente o consentimento na obtenção dos dados. 
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