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Sumário: 1. Introdução. 2. Transumanismo e melhoramentos corporais: novas pers-
pectivas diante da inteligência artificial. 3. De volta aos princípios fundamentais do 
direito. 4. Considerações finais. 5. Referências Bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO

Tornou-se senso comum afirmar que as 
novas tecnologias colocam desafios cada 
vez mais tormentosos às relações humanas, 
permitindo que as máquinas substituam os 
homens nos afazeres que até então reali-
zavam, obrigando-os a repensar seu papel 
no sistema. Entretanto, a inteligência ar-
tificial eleva essa assertiva geral a um no-
vo patamar, na medida em que, examinada 

superficialmente, ameaça a substituição do 
homem naquilo que ele resguardava como 
único: sua capacidade de pensar de forma 
independente.

Especialmente no que diz respeito às 
tecnologias que interferem sobre o pró-
prio corpo humano, enquanto de um lado 
suscitam o entusiasmo daqueles que acre-
ditam que o destino do homem é modificar-
-se e superar a si mesmo – transumano –, 
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transformando-se em algo além ou supe-
rior do humano – pós-humano –, de outro 
lado reações refratárias fecham os olhos de 
forma radical, excluindo também as possi-
bilidades de escolha que se abrem. Nesse 
embate, muitas das vezes os juristas silen-
ciam, condenando o direito a viver a rebo-
que dos fatos consumados.

O presente artigo visa a mapear alguns 
dos aspectos jurídicos envolvidos nas pos-
sibilidades que o desenvolvimento tec-
nológico – especialmente a inteligência 
artificial – traz para o aperfeiçoamento da 
espécie humana e a sua transformação em 
algo diferente dela. Trata-se de um convite 
para a reflexão ciente de que o jurista não 
pode ser afastado desse debate, desempe-
nhando papel fundamental na corporifica-
ção dos princípios fundamentais do direito 
em um processo no qual, como já foi dito, 
“a ética retorna poderosamente ao campo, 
a política se divide, o direito se questiona 
sobre seu papel”.1

 1. Tradução livre de RODOTÀ, Stefano. Post-umano. In: Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 
2012, p. 355. No original “l’etica torna prepotentemente in campo, la politica si divide, il diritto si 
interroga sul proprio ruolo”.

 2. “A integração entre o homem e diversos elementos externos visando-se maior eficiência não 
é recente. Assim, a utilização de instrumentos para superação de certas limitações, ou para 
a promoção de upgrades, inicialmente não emerge como um problema relativo aos recortes 
e limites da individualidade ou uma ameaça à pessoalidade. A utilização de próteses de sen-
sibilidade, como os óculos, que estariam claramente situadas fora da fronteira do eu, não 
suscitou ou suscita grandes discussões, sendo a otimização funcional, nestes casos, encarada 
pura e simplesmente como um ato de autonomia ou, até mesmo, como o suprimento de uma 
necessidade a fim de que se estabeleça, naquele corpo, uma situação o mais próxima possível 
da normalidade, igualando-o, em suas potencialidades e incapacidades, a outros corpos. 
Entretanto, os avanços da biotecnologia tendem, cada vez mais, a permitir que a otimização 
funcional seja realizada dentro dos limites do corpo, chegando mesmo muitas vezes a ob-
nubilar a linha divisória que se apresenta como recorte físico da individualidade. Se antes os 
limites entre o ‘dentro’ e o ‘fora’ do eu corporal eram claros, tornam-se estes agora bastante 
tênues em alguns casos, até mesmo pela incorporação de elementos a princípio externos às 
fronteiras identitárias da individualidade” (SILVA, Denis Franco. Do humano ao pós-humano: 
pessoa e autonomia privada no contexto do aperfeiçoamento biônico. Tese de doutorado. Rio de 
Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Direito do Departamento de Direito da PUC-Rio, 
maio de 2009, p. 75).

2. TRANSUMANISMO E 
MELHORAMENTOS CORPORAIS: 
NOVAS PERSPECTIVAS DIANTE 
DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O ser humano sempre usou técnicas, 
métodos e instrumentos para fazer melho-
ramentos no uso do corpo, como o uso de 
óculos de grau, bengalas, andadores, pró-
teses dentárias e médicas, cadeiras de ro-
da, aparelhos ortodônticos e implantes. 
Essas melhorias não encontraram resis-
tência social, possivelmente por terem si-
do entendidas como atos de autonomia 
para suprimento de necessidades.2 Com os 
avanços da tecnologia, contudo, os aperfei-
çoamentos no uso do corpo passaram a um 
outro nível, mais complexo e elaborado, 
conquanto muito mais delicado.

Nesse âmbito, vem ganhando força nas 
últimas décadas uma corrente de pensa-
mento denominada transumanismo. O ter-
mo foi inicialmente cunhado por Julius 
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Huxley na década de 1950, para buscar ex-
plicar a possibilidade de a espécie huma-
na buscar novas perspectivas para a sua 
natureza.3 O pensamento contemporâneo 
transumanista não é uniforme, mas o de-
nominador comum parece residir no fato 
de que a humanidade pode ser aprimora-
da nos aspectos físico, mental e emocional 
com o uso da tecnologia e da inteligência 
artificial. Como explica Rodotà:

Se se percorre precisamente os 
mil caminhos da Internet, se de-
para com definições do que seria 
o transumanismo (“o movimento 
intelectual e cultural que afirma a 
possibilidade e a conveniência de 
melhorar de maneira substancial 
a condição humana por meio da 
razão aplicada, usando em parti-
cular a tecnologia para eliminar o 
envelhecimento e maximizar as 
capacidades intelectuais, físicas e 
psicológicas”) e com entusiásticos 
quadros sinóticos que propõem a 

 3. “The human species can, if it wishes, transcend it self – not just sporadically, an individual here in one 
way, an individual there in another way, but in its entirety as humanity. We need a name for this new 
belief. Perhaps transhumanism will serve: man remaining man but transcending himself, by realizing 
new possibilities of and for his human nature. I believe in transhumanism: once there are enough 
people who can truly say that, the human species will be on the threshold of a new kind of existence, 
as different from ours as ours is from that of Pekin man. It will at last be consciously fulfilling its real 
destiny”. HUXLEY, Julian. New bottles for new wine. Edinburg: Chatto Windus, 1957, p. 17.

 4. Tradução livre de RODOTÀ, Stefano. Post-umano. In: Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 
2012, p. 342. No original: “Se si percorrono proprio i mille sentieri di Internet, ci si imbatte in de-
finizioni di ciò che sarebbe transumanismo («il movimento intellettuale e culturale che afferma la 
possibilità e la desiderabilità di migliorare in maniera sostanziale la condizione umana attraverso 
la ragione applicata, usando in particolare la tecnologia per eliminare l’invecchiamento ed esaltare 
al massimo le capacità intellettuali, fisiche e psicologiche”) e in entusiastiche tavole sinottiche che 
propongono comparazione tra il corpo del XX secolo e quello del XIX, che vedrebbero quest’ultimo 
non solo liberato dall’invecchiamento e dai limiti imposti dall’attuale sua struttura, ma addirittura 
svincolato dalla “corrosione indotta da irritabilità, invidia, depressione” e proiettato verso un “tur-
bocharged optimism”, in una prospettiva che consentirebbe di «superare problemi secolari, come 
inquinamento, povertà, malattia, invecchiamento”.

 5. MORE, Max. Transhumanism Towards a Futurist Philosophy. Extropy, v. 6. Los Angeles: 1990, 
p. 6. Disponível em: [http://fennetic.net/irc/extropy/ext6.pdf]. Acesso em: 10.06.2019.

comparação entre o corpo do sécu-
lo XX e o do século XIX, que veria 
este último não só livre do envelhe-
cimento e dos limites impostos por 
sua estrutura atual, mas mesmo li-
bertado da “corrosão induzida pela 
irritabilidade, inveja, depressão” 
e projetado para um “otimismo 
turbinado”, numa perspectiva que 
permitiria “superar problemas se-
culares, como poluição, pobreza, 
doença, envelhecimento”.4

Max More, o primeiro articulador con-
temporâneo da teoria transumanista ex-
plica que esse movimento só começou a 
ser desenvolvido nas décadas de 1980 e 
1990, mas “reconhece e antecipa as al-
terações radicais nas condições da nos-
sa existência resultante de várias ciências 
e tecnologias como neurociência e neu-
rofarmacologia, nanotecnologia, ultra in-
teligência artificial, habitação espacial e 
assim por diante”.5 Embora não seja unâ-
nime e possua muitas correntes filosóficas 
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e políticas6, o pensamento transumanista 
costuma trabalhar com valores, estrutura-
dos por Max More sob a denominação de 
“Princípios da extropia”.7 Para More, ex-
tropia é “a extensão da inteligência, infor-
mação, ordem, vitalidade e capacidade de 
melhoria de um sistema”.8 Os transuma-
nistas, então, são aqueles que escolhem 
trabalhar continuamente pela melhoria ou 
aperfeiçoamento da espécie humana.

O primeiro princípio é o perpétuo pro-
gresso. A ideia é a busca pelo desenvolvi-
mento contínuo da espécie humana, por 
meio do conhecimento e da eliminação 
de limites biológicos, culturais, psicoló-
gicos e políticos.9 A hacker escocesa Le-
pht Anonym partilha desse entendimento, 
e por isso, já fez mais de cinquenta cirur-
gias caseiras sem anestesia ou médicos pa-
ra implantar microchips e imãs no próprio 
corpo com o objetivo de ampliar seus co-
nhecimentos e sentidos.10 Ela diz não se 

 6. Extropianismo, transumanismo democrático, transumanismo libertário, singularitarismo, 
entre outras.

 7. Os princípios da extropia, que já foram revistos algumas vezes por More e por outros teóricos, 
sinalizam uma versão do pensamento transumanista. Nesse trabalho, optou-se por utilizar a 
última revisão do trabalho de More por ser a primeira sistematização principiológica das ideias 
transumanistas.

 8. MOORE, Max. Extropian Principles version 3.0: A Transhumanist Declaration. Disponível em: 
[shorturl.at/rAFU4]. Acesso em: 13.06.2020.

 9. MORE, Max. Principles of Extropy Version 3.11 © 2003: An evolving framework of values and 
standards for continuously improving the human condition. Disponível em: [shorturl.at/sRS68]. 
Acesso em: 11.06. 2020.

 10. HOPKINS, Nancy. All a-borg the biohacking express. Disponível em: [shorturl.at/ityAJ] Acesso 
em: 11.06.2020.

 11. BBC NEWS BRASIL. “Transumana”: a hacker que implantou 50 chips e ímãs no próprio corpo 
para torná-lo “melhor”. Brasil, 2016. Disponível em: [https://www.bbc.com/portuguese/ge-
ral-37991063]. Acesso em: 11.06.2020.

 12. A questão relacionada às drogas inteligentes ou smart drugs não é pacífica, quiçá quanto à 
sua “existência”: “O professor Ahmed Dahir Mohamed, da Universidade de Nottingham, 
acredita que discutir o conceito de smart drugs é como construir um castelo de areia, passí-
vel de vir abaixo com qualquer brisa. Ele vai direto ao ponto: ‘Não há tais coisas chamadas 
de ‘drogas inteligentes’ [smart drugs], porque elas não existem’. Sua crítica começa desde 

importar com a dor, e que prefere conviver 
com ela e adquirir os conhecimentos pa-
ra melhorar a vida humana.11 Nesse caso, 
Lepht não removeu apenas os limites cita-
dos na base dos valores transumanistas. Ela 
também transcendeu a dor com uma fun-
ção social: adquirir conhecimentos para 
melhorar a humanidade.

O segundo princípio é a autotrans-
formação. Parte-se da valorização do self 
na medida exata para a busca do aperfei-
çoamento, sem dar ensejo à estagnação. 
A autotransformação impele um cons-
tante desafio de aperfeiçoamento físico, 
intelectual, psicológico, ético e emocio-
nal sem amarras religiosas, intelectuais 
ou políticas. O princípio também trata da 
experimentação, de praticar e planejar o 
aprimoramento biológico e neurológi-
co. Nesse campo, surgem os debates acer-
ca das chamadas drogas inteligentes12 e a 
importante diferença entre tratamento e 
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aperfeiçoamento – enhancement. O filósofo 
Marcelo de Araújo explica que “‘tratar’ uma 
pessoa significa, de modo geral, fazer com 
que ela tenha um rendimento físico ou cog-
nitivo similar ao de uma pessoa normal, ou 
seja, uma pessoa mais ou menos da mesma 
idade, e que não tenha nenhum problema 
físico ou cognitivo”.13

Já aprimorar, aperfeiçoar ou melhorar 
“significa elevar o rendimento físico ou 
cognitivo de uma pessoa saudável a um ní-
vel superior ao considerado normal”.14

O terceiro é o otimismo prático, que con-
siste em estimular ações com atitudes po-
sitivas e dinâmicas com relação ao futuro. 
O intuito é um otimismo racional, que per-
mita reconhecer problemas para buscar as 
soluções e identificar as potencialidades, 
aprendendo com os erros. Pode-se referir 
ao exemplo de Neil Harbisson, que nasceu 
com um tipo extremo de daltonismo que 
só o permite enxergar em preto e branco. 

a conceituação semântica. ‘O problema é que as pessoas usam a expressão smart drugs na 
mídia e na literatura. Como jornalista, você sabe que a linguagem é importante, por isso 
temos de ter cuidado ao usar as palavras erradas para descrever um fenômeno’, dispara, 
na entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line. Na perspectiva de Mohamed, ‘O que as 
pessoas têm chamado de smart drugs são drogas que são medicamente reguladas para o tra-
tamento de problemas clínicos’. Entretanto, por uma espécie de pressão social, essas drogas 
passam a ser administradas por indivíduos saudáveis a fim de potencializar sua capacidade 
cognitiva. ‘Esses medicamentos podem ajudar pessoas com problemas clínicos, o que é uma 
coisa inteligente que eles se destinam a fazer, mas não fazem coisas ‘inteligentes’ em prol ou 
para a pessoa saudável”’ (MOHAMED, Ahmed Dahir. Smart drugs não existem! Entrevista 
concedida a Ricardo Machado. Revista do Instituto Humanitas Unisinos, ano XVI, n. 487. São 
Leopoldo: 2016, p. 33).

 13. ARAÚJO, Marcelo de. Entre o tratamento e o aprimoramento humano. Entrevista concedida 
a Ricardo Machado. Revista do Instituto Humanitas Unisinos, ano XVI, n. 487. São Leopoldo: 
2016, p. 40.

 14. Idem.

 15. SOUZA, Marcelle. Ao ligar chip ao cérebro, ele ouviu cores e iniciou o movimento ciborgue. Dispo-
nível em: [shorturl.at/EFGX0]. Acesso em: 23.05.2020.

 16. MORE, Max. Principles of Extropy Version 3.11 © 2003: An evolving framework of values and 
standards for continuously improving the human condition. Disponível em: [https://web.archive.
org/web/20131015142449/http://extropy.org/principles.htm]. Acesso em: 12.06.2020.

Ele então desenvolveu e implantou, com 
auxílio médico, uma espécie de sistema 
cujas principais partes são uma antena e um 
chip. A antena capta a cor do objeto, essa fre-
quência é enviada para o chip e, por meio da 
condução óssea, ele é capaz de “ouvir as co-
res”, pois cada cor toca um som distinto.15

Tecnologia inteligente é o quarto prin-
cípio e talvez o que acarrete maiores resis-
tência e discussões. Elege-se a ciência e a 
tecnologia como valores, embora não co-
mo um fim em si, mas como um meio pa-
ra o melhoramento da vida e a promoção 
dos objetivos de “inteligência expandida, 
habilidades físicas superiores, refinamen-
to psicológico, avanço social e expectativa 
de vida indefinida”.16 Nesse ponto, o pro-
cesso de aperfeiçoamento da espécie hu-
mana com a ajuda da tecnologia demanda, 
necessariamente, o aprimoramento das ca-
racterísticas da humanidade, de forma que 
sejam criados “super humanos”.
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Nesse ponto surge o complexo deba-
te ético entre os bioconservadores17 e os 
transumanistas.18 Michael Sandel, reputa-
do um dos expoentes da teoria bioconser-
vadorista, busca reafirmar a vida como um 
presente e a preservação da natureza hu-
mana a partir de questionamentos acerca 
dos melhoramentos dos seres humanos em 
questões como o doping no esporte, a nova 
e a velha eugenia e os filhos com caracterís-
ticas geneticamente projetadas.19 De outro 
lado, o cientista chinês He Jiankui chocou 
a comunidade científica ao anunciar, em 
novembro de 2018, que editou os genes de 
duas gêmeas para torná-las resistentes ao 
HIV, o que poderá reduzir a expectativa de 
vida das bebês e ter outros efeitos ainda im-
possíveis de prever.20 Mas afirmou: “sinto 
a forte responsabilidade de não só chegar 
primeiro, mas também de estabelecer um 
exemplo. A sociedade decidirá o que fazer 
a seguir”.21

Sandel lembra que várias terapias ou 
medicamentos originariamente criados 

 17. Nessa linha, pode-se citar, além de Michael Sandel e Francis Fukuyama, Erik Parens, Leon 
Kass, entre outros.

 18. Nessa linha, além de Max More, pode-se citar Nick Bostrom, Anders Sandberg, Natasha Vita-
-More, Julian Savulescu, David Pearce, entre outros.

 19. SANDEL, Michael. Contra a perfeição: Ética na era da engenharia genética. Rio de Janeiro: Ci-
vilização brasileira, 2013, passim.

 20. GALLAGHER, James. A polêmica experiência de edição genética chinesa que pode reduzir ex-
pectativa de vida. Disponível em: [https://www.bbc.com/portuguese/geral-48479434]. Acesso 
em: 20.05.2020.

 21. REDAÇÃO O SUL. A China proibiu pesquisadores de continuar com os testes de edição de genes 
em humanos. Disponível em: [shorturl.at/uzLP3]. Acesso em: 12.06.2020.

 22. SANDEL, Michael. The case against perfection: What’s wrong with designer children, bionic 
athletes, and genetic engineering. The Atlantic, april 2004, p. 2. Disponível em: [shorturl.at/
oBLW8]. Acesso em: 12.06.2020.

 23. SANDEL, Michael. Contra a perfeição: Ética na era da engenharia genética. Rio de Janeiro: Ci-
vilização brasileira, 2013, pp. 16-17.

 24. PONA, Éverton Willian; TESHIMA, Marcia. X-Men: da ficção à realidade? Posicionamentos 
de sentinelas bioconservadoras. Revista de Informação Legislativa, ano 52, n. 205, jan./mar. 
2015, pp. 199-200. Disponível em: [shorturl.at/iKSZ3]. Acesso em: 12.06.2020.

para o tratamento de doenças ou transtor-
nos, como o aprimoramento da memória e 
dos músculos, o hormônio do crescimento 
e as tecnologias reprodutivas, agora torna-
ram-se “um instrumento de melhoria e es-
colha do consumidor”.22 Esse parece ser o 
caso da escolha do gênero, altura, cor dos 
olhos e cabelos dos filhos, e até mesmo 
da compra de óvulos ou sêmen de pessoas 
consideradas de inteligência superior.23 
Em linha similar, Yoshihiro Francis Fuku-
yama, filósofo e economista que já decla-
rou que o transumanismo é a maior ameaça 
ao bem-estar da humanidade, defende que 
o que se conhece sobre regimes políticos, 
sobre direitos e deveres e sobre a concep-
ção de igualdade e liberdade foi cunhado na 
essência humana.24 Na síntese de Rodotà:

Com uma extrema simplificação, 
o corpo é apresentado como um 
campo de batalha planetário, on-
de se enfrentam bioconservado-
res e transumanistas. Tenazmente 
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empenhados, os primeiros, a res-
taurar os direitos da natureza. Guar-
diões, os segundos, de uma nova 
liberdade, precisamente a de usar 
sem limites o poder sem preceden-
tes de que fomos investidos. Mas 
essa polarização não dá nenhuma 
indicação verdadeira de como go-
vernar a fase inteiramente nova na 
qual a humanidade já entrou.25

O quinto princípio é a sociedade aber-
ta. A ideia é valorizar lei e governo como 
meios para progresso e liberdade para que 
os indivíduos estejam no comando de suas 
próprias vidas, com responsabilidade pes-
soal, daí a preferência ao Estado de Direito 
frente ao Estado arbitrário. O transuma-
nismo apoia sociedades que promovem a 
“liberdade de comunicação, liberdade de 
ação, experimentação, inovação, questio-
namento e aprendizado”.26

A ideia de experimentação pode ser 
exemplificada pelos biohackers – hackers 
ou “invasores” do próprio corpo para mo-
dificar a biologia –27, buscando melhorar 

 25. Tradução livre de RODOTÀ, Stefano. Post-umano. In: Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 
2012, p. 355. No original: “Con una semplificazione estrema, il corpo viene presentato come un 
planetario campo di battaglia, dove si affrontano bioconservatori e transumanisti. Tenacemente 
impegnati, i primi, a restaurare i diritti della natura. Custodi, gli altri, di una nuova libertà, quella 
appunto di usare senza limiti l’inedito potere di cui siamo investiti. Ma questa polarizzazione non 
dà alcuna vera indicazione sul modo di governare la fase interamente nuova nella quale l’umanità 
è già entrata”.

 26. MORE, Max. Principles of Extropy Version 3.11 © 2003: An evolving framework of values and 
standards for continuously improving the human condition. Disponível em: [https://web.archive.
org/web/20131015142449/http://extropy.org/principles.htm]. Acesso em 12.06.2020.

 27. LUZ, Rafael da. O Guia Final: O que é biohacking e como se tornar um super-humano? Disponível 
em: [shorturl.at/stHR9]. Acesso em 10.06.2020.

 28. Cf. Science for the Masses: Disponível em: [https://scienceforthemasses.org/about-us-2/]. 
Acesso em 13.06.2020.

 29. DVORSKY, George. Este Biohacker usou colírios para se dar visão noturna temporária. Disponí-
vel em: [shorturl.at/CEGPX]. Acesso em: 24.05.2020.

 30. VAIANO, Bruno. Entrevistamos os biohackers que criaram o colírio da visão noturna. Disponível 
em: [shorturl.at/ez027]. Acesso em: 04.06.2020.

as condições físicas e mentais do próprio 
corpo. Um deles é Gabriel Licina, membro 
fundador do extinto Science for the Mas-
ses, grupo independente de pesquisadores 
que, trabalhando em uma garagem, busca-
va realizar experimentações e democratizá-
-las na internet.28 Em uma delas, após ter 
contato com uma substância desenvolvi-
da para tratar uma doença conhecida co-
mo “cegueira noturna”, mas que, segundo 
o seu criador, poderia aumentar a visão no-
turna em pessoas saudáveis, permitiu que 
seu colega Jeffrey Tibbetts pingasse em 
seus olhos a substância clorina e6, acres-
cida de outras estudadas pelo grupo, ino-
vando a mistura.29 Acompanhado por uma 
equipe, ele conseguiu identificar em 100% 
das vezes objetos escondidos entre árvores 
a uma distância de 50 metros em baixa lu-
minosidade, enquanto o grupo que não uti-
lizou a substância identificou apenas 30% 
dos objetos.30

O sexto princípio transumanista é a au-
todireção. Em uma sociedade aberta, o exer-
cício da liberdade de pensamento, o acesso 
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à educação, à cultura, à tecnologia e à ciên-
cia apresentam ao ser humano uma miríade 
de opões e caminhos, atraindo o binômio 
liberdade de escolha-responsabilidade 
para o aperfeiçoamento biológico que de-
seja ou não realizar.31 Josiah Zayner, mes-
tre em biologia celular e molecular, doutor 
em biofísica, ex-funcionário da Nasa e bio-
hacker, tentou alterar o próprio DNA, se 
auto injetando publicamente a substância 
CRISPR/Cas9, uma ferramenta de edição 
genética que pode dar a ele mais múscu-
los.32 Zayner fundou a companhia The 
Odin, que vende kits de todo tipo, desde 
aqueles para aprender a mudar genetica-
mente animais até ferramentas de edição 
de DNA em humanos.33

O último princípio é o pensamento ra-
cional. Ele rejeita a crença em dogmas e 
na fé cega, preferindo a razão e recomen-
dando uma constante análise crítica dos 
próprios comportamentos, estratégias, ha-
bilidades padrões e processos, de modo 
a aprender com os erros.34 O CEO da As-
cendance Biomedical, ativista e biohacker  
Aaron Traywick, já havia atraído críticas 
por violar a lei ao se injetar com compostos 

 31. MORE, Max. Principles of Extropy Version 3.11 © 2003: An evolving framework of values and 
standards for continuously improving the human condition. Disponível em: [https://web.archive.
org/web/20131015142449/http://extropy.org/principles.htm]. Acesso em 12.06.2020.

 32. PANORAMA FARMACÊUTICO. Disponível em: [shorturl.at/moLQT]. Acesso em: 
13.06.2020.

 33. Cf. The Odin. Disponível em: [https://www.the-odin.com/gene-engineering-kits/]. Acesso 
em: 14.06.2020.

 34. MORE, Max. Principles of Extropy Version 3.11 © 2003: An evolving framework of values and 
standards for continuously improving the human condition. Disponível em: [https://web.archive.
org/web/20131015142449/http://extropy.org/principles.htm]. Acesso em: 12.06.2020.

 35. TONG, Amber. ‘Biohacker’ Traywick accidentally drowned, official confirms. Disponível em: 
[shorturl.at/fpHQ6]. Acesso em: 13.06.2020.

 36. Idem.

 37. ANDRADE, Fabio Siebeneichler de; FACCIO, Lucas Girardello. Notas sobre a responsabilida-
de civil pela utilização da inteligência artificial. Revista da AJURIS – Porto Alegre, v. 46, n. 146, 
junho, 2019, p. 157.

de terapia genética sem conhecimento mé-
dico e incentivar que outros o fizessem. 
Mesmo assim, se injetou publicamente em 
um evento com transmissão ao vivo pelas 
redes sociais com um tratamento criado 
por ele que poderia, segundo acreditava, 
curar a herpes. A comunidade transuma-
nista acabou por aliená-lo, pois, mesmo 
para os padrões transumanistas, Traywick 
foi muito além das fronteiras médicas.35 Ele 
teria ultrapassado muitos limites, e possi-
velmente o valor do pensamento racional. 
Aaron acabou falecendo meses depois, afo-
gado em um tanque de flutuação em um 
spa. A autópsia encontrou a substância ce-
tamina em seu organismo.36

A inteligência artificial permite ascen-
der as perspectivas transumanistas a um 
novo patamar. Entre os vários conceitos 
existentes sobre o tema, destaca-se como 
marca distintiva da inteligência artificial a 
capacidade do dispositivo – o robô – apren-
der sozinho, ou seja, desenvolver novos 
métodos, respostas e estratégias diante dos 
dados externos com que tem contato, ado-
tando comportamentos por vezes impre-
vistos até mesmo por seu programador.37 A 
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inteligência artificial conjuga-se, assim, ao 
aprendizado de máquina:

Eis os caracteres centrais daquilo 
que hoje se pode identificar como 
inteligência artificial otimizada pe-
los modelos de machine learning e 
deep learning. Sem qualquer preten-
são de formulação dos conceitos de 
cada uma das referidas expressões, 
cumpre indicar alguns aspectos 
frequentemente levantados pela 
doutrina que empreende esforços 
de conceituação. A inteligência ar-
tificial é usualmente compreendida 
a partir de características como au-
tonomia, habilidade social, coope-
ração, proatividade e reatividade. 
Tais atributos põem-se a indicar, 
em síntese essencial, a aptidão de 
algoritmos à atuação sem (ou com 
diminuta) intervenção humana, em 
interação tanto reativa quanto proa-
tiva com o ambiente e com outros 
agentes (humanos ou não). A com-
plexidade dos sistemas dotados de 
inteligência artificial incrementa-se 
exponencialmente a partir dos mo-
delos de machine learning (aprendi-
zado de máquina), caracterizados 
pela aptidão da máquina a adquirir 
aprendizado a partir das suas pró-
prias experiências. Caso se verifi-
que, ainda, a utilização de modelos 
baseados em redes neurais à seme-
lhança do funcionamento do cére-
bro humano, alude-se, no estágio 

 38. TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. Desafios da inteligência artificial em matéria 
de responsabilidade civil. Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil, Belo Horizonte, v. 21, 
p. 61-86, jul./set. 2019, p. 63.

 39. RODOTÀ, Stefano. Post-umano. In: Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 2012, p. 349.

 40. BARBOSA, Mafalda Miranda. Inteligência artificial, e-persons e direito: desafios e perspecti-
vas. Revista jurídica luso-brasileira, ano 3 (2017), nº 6, p. 1489.

mais atual da evolução tecnológi-
ca, ao deep learning (aprendizado 
profundo).38

A possibilidade de recorrer-se a im-
plantes corporais dotados de inteligência 
artificial não está distante e agrava a dra-
maticidade da recorrente questão sobre 
até que ponto pode um ser humano trans-
formar-se e, ainda, permanecer humano.39 
Pintam-se cenários dramáticos, nos quais 
“existirá uma nova forma de o homem se 
alimentar, o sistema digestivo será redese-
nhado, o sangue será reprogramado, dis-
pensar-se-á o coração, pela utilização de 
nano partículas que o tornam despiciendo 
na sua função de bombear o sangue, poderá 
ser redesenhado o cérebro humano”.40

Sintetiza Mafalda Miranda Barbosa:

Compreende-se, por isso, a ligação 
entre os avanços no domínio da in-
teligência artificial e o transumanis-
mo, enquanto movimento que, fruto 
da confluência entre o humanismo 
secular e o iluminismo, procura o 
aperfeiçoamento do homem, crian-
do o ser pós-humano. A ideia do 
transumanismo seria, no fundo, o 
melhoramento do ser humano, atra-
vés do emprego de novas tecnologias 
que os indivíduos decidiriam aplicar 
a si mesmo (liberdade morfológica), 
com o que se aumentaria a longevi-
dade, incrementar-se-ia a inteligên-
cia e controlar-se-iam as emoções. 
Em última instância, o mundo (ou 
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o maravilhoso mundo novo) seria 
habitado por máquinas que pensam 
e sentem como humanos e por hu-
manos capturados por máquinas ou 
presos num ambiente virtual.41

Entretanto, existem também perspecti-
vas mais próximas, que podem ser levanta-
das de forma cada vez menos hipotética. A 
partir de dispositivos como o Google glass 
e de experiências como aquelas realiza-
das por Lepht, não parecem distantes im-
plantes de retina ou olfativos capazes de 
reproduzir no ser humano sentidos aguça-
dos como os dos animais, mas, tendo em 
vista a inabilidade do cérebro humano em 
processar essas novas informações, será 
necessário um software apto a selecionar, 

 41. BARBOSA, Mafalda Miranda. Inteligência artificial, e-persons e direito: desafios e perspecti-
vas. Revista jurídica luso-brasileira, ano 3 (2017), nº 6, p. 1491.

 42. Denis Franco, com base em Andy Clark, sugere hipótese nessa linha: “se o olho biônico envia 
os sinais visuais diretamente ao córtex visual, poderia se projetá-lo com uma câmera que 
capte não apenas o limitado espectro visual do olho natural, mas também radiações no espec-
tro infravermelho ou ultravioleta, permitindo, desta maneira, que o indivíduo enxergue no 
escuro, ou tenha uma visão baseada no calor emitido pelos corpos. A plasticidade da qual é 
dotada o aparato cerebral humano permitiria, nestas hipóteses, uma adaptação relativamente 
rápida e fácil a estes novos inputs de informação. Ou ainda, se poderia inserir, juntamente 
com os eletrodos que são ligados diretamente ao cérebro, um chip de memória que armazenas-
se imagens selecionadas para posterior projeção interna, através da repetição dos estímulos 
anteriormente recebidos, substituindo a memória visual natural” (SILVA, Denis Franco. Do 
humano ao pós-humano: pessoa e autonomia privada no contexto do aperfeiçoamento biônico. Tese 
de doutorado. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Direito do Departamento de 
Direito da PUC-Rio, maio de 2009, p. 104).

 43. Situação similar é relatada por Thamis Dalsenter: “Como resultado de uma longa investigação 
feita pela Universidade de Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Es-
tados Unidos, foi anunciada a criação de tatuagens com biossensores,” que seriam feitas com 
tintas específicas que teriam a capacidade de mudar de cor diante de alterações biológicas liga-
das à patologia da pessoa, como altos níveis de açúcar para diabéticos ou altas concentrações 
de sódio que indiquem possível desidratação. A tinta, que recebeu o nome de DermalAbyss 
pelos pesquisadores, apresenta três tonalidades diferentes que indicam ao doente sua condi-
ção de saúde, ‘refletindo os processos metabólicos internos na forma de tatuagem” (CASTRO, 
Thamis Ávila Viveiros de. Questões atuais sobre o direito ao próprio corpo na legalidade cons-
titucional. In: MATOS, Ana Carla Harmatiuk; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; TEPEDI-
NO, Gustavo (coord.). Direito civil, constituição e unidade do sistema. Belo Horizonte: Fórum, 
2019, p. 37-38).

organizar e traduzir – de forma inteligen-
te – esses dados, fazendo com que aquilo 
que a pessoa compreende do mundo seja 
filtrado por uma máquina autônoma.42 No 
âmbito médico, são promissores os estudos 
com implantes que geram atividade elétri-
ca ou neuroquímica, para lidar com condi-
ções como Alzheimer, Parkinson e mesmo 
alguns tipos de diabetes, mas que, dotados 
de inteligência artificial, poderiam atuar 
com mais eficiência ante novas condições 
em que o corpo se encontre, mas com me-
nos controle de seus fabricantes, progra-
madores e usuários.43

Diante de cenários como esse, já foi 
levantada até mesmo a indagação de 
“se inteligência artificial e direitos da 
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personalidade representam contradição 
em termos, tamanha a vulnerabilidade da 
pessoa em razão do uso inadequado dessas 
tecnologias”.44 Com efeito, todas as pers-
pectivas sinalizadas e mesmo defendidas 
pelo transumanismo levantam reflexões 
sobre desafios profundos que se coloca-
rão no âmbito do direito sobre sua admis-
sibilidade. Nesse sentido, leciona Stefano 
Rodotà: “a aceitabilidade social do transu-
manismo, em um ambiente democrático, 
depende da capacidade de garantir a segu-
rança das tecnologias, a sua acessibilidade 
a todos em condições iguais e o respeito ao 
direito de cada um de governar seu corpo 
livremente”.45

3. DE VOLTA AOS PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS DO DIREITO

Diante de todas essas transformações 
que colocam em xeque a própria caracteri-
zação do ser humano, o debate sobre os ter-
mos de sua admissibilidade não pode ficar 
restrito ao embate entre a ética e a ciência. 

 44. TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Inteligência artificial e direitos da personalidade. Revista 
da faculdade de direito, Universidade de São Paulo, n. 113, 2018, p. 141.

 45. RODOTÀ, Stefano. Post-umano. In: Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 2012, p. 344. No 
original: “l’accettabilità sociale del transumanismo, in un ambiente democratico, dipende della 
capacità di garantire la sicurezza delle tecnologie, la loro accessibilità a tutti in condizioni di 
eguaglianza, il rispetto del diritto di ciascuno di governare liberamente il proprio corpo”. Em linha 
similar: “Assim, o corpo tornou-se objeto de intervenções externas voltadas a melhorar as suas 
condições de vida e a dar soluções a dificuldades psicofísicas antes insolúveis. Justamente em 
relação a tal possibilidade, a pessoa passa a ser avaliada em uma nova condição: a condição 
pós-humana. Por pós-humano entende-se a possibilidade de integrar ou modificar o organis-
mo também mediante a utilização de instrumentos não humanos ou a substituição de partes 
do corpo com próteses biônicas, com o objetivo de reintegrar funções perdidas. O problema, 
todavia, é o de procurar entender até que ponto se possa levar o progresso, já que é sempre ne-
cessário assegurar a tutela da dignidade da pessoa humana” (CICCO, Maria Cristina de. Atos 
de disposição do próprio corpo entre autonomia e dignidade da pessoa humana. Civilistica.
com. Rio de Janeiro, a. 2, n. 2, abr.-jun./2013. Disponível em: [http://civilistica.com/atos-de-
-disposicao-do-proprio-corpo/]. Acesso em: 14.06.2020).

 46. Sobre o tema, v. CASABONA, Carlos María Romeo. O consentimento informado na rela-
ção entre médico e paciente: aspectos jurídicos. In: CASABONA, C. M. R.; QUEIROZ; J. F. 

Tampouco é cabível recorrer a extremos 
simplificadores, incapazes de equilibrar as 
possibilidades emancipadoras das novas 
tecnologias com as ameaças que elas trazem, 
endereçando cuidadosamente as complexas 
questões envolvidas. Com efeito, enquanto 
as modificações tradicionais para fins iden-
titários envolviam a superação dos rígidos 
critérios do artigo 13 do Código Civil por 
princípios superiores, como pluralismo, 
não discriminação, dignidade e autonomia, 
as inovações mais recentes defendidas pelo 
transumanismo colocam conflitos internos 
a esses e outros princípios.

Deve-se partir, em primeiro lugar, do 
consentimento livre e esclarecido do interes-
sado, como manifestação de respeito pri-
mordial à autonomia da pessoa humana. 
Desde o código de Nuremberg, em respos-
ta às atrocidades praticadas nos campos de 
concentração nazistas, o consentimento 
informado generalizou-se como requisito 
para experimentos científicos e interven-
ções sobre o corpo humano de modo geral.46  
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O consentimento informado ou livre e es-
clarecido é uma anuência qualificada pela 
exigência de um procedimento em que se-
jam explicados de forma completa e porme-
norizada todos os aspectos da intervenção, 
incluindo sua natureza, objetivos, méto-
dos, duração, justificativa, possíveis males, 
riscos e benefícios, alternativas existen-
tes, nível de confidencialidade dos dados, 
liberdade total para recusar ou interrom-
per o procedimento em qualquer momen-
to, tudo isso feito em um procedimento 
dialógico e em linguagem adequada (não 
técnica).47 Nesse ponto, a utilização de im-
plantes que envolvam tecnologia de inte-
ligência artificial se revela especialmente 
desafiante, pois em razão da imprevisibi-
lidade do comportamento do dispositivo, 
que atua de forma espontânea conforme 
sua própria experiência, a adequada com-
preensão dos riscos pelo interessado con-
figura-se como um objetivo difícil de ser 
efetivamente alcançado.

Nas situações em que o consentimen-
to não é viável e não existem orientações 
prévias sobre como proceder, manifestadas 
eventualmente por meio de diretivas ante-
cipadas, alguns critérios podem ser levados 
em conta. Rodotà destaca a pertinência de 
se avaliar a reversibilidade do implante, de 
modo que, superada a condição que inca-
pacitava o paciente e justificava a inserção 
do dispositivo, sua retirada seja viável.48 
Outro ponto relevante a ser suscitado diz 

(coord.). Biotecnologia e suas implicações jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 128-
172 e BARBOZA, Heloisa Helena. Reflexões sobre a autonomia negocial. In: TEPEDINO, G.; 
FACHIN, L. E. (coord.). O Direito e o Tempo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 407-423.

 47. KONDER, Carlos Nelson. O consentimento no Biodireito: Os casos dos transexuais e dos 
wannabes. Revista Trimestral de Direito Civil, v. 15. Rio de Janeiro, jul./set. 2003, p. 61.

 48. RODOTÀ, Stefano. Post-umano. In: Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 2012, p. 370.

 49. RODOTÀ, Stefano. Post-umano. In: Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 2012, p. 361.
 50. TEPEDINO, Gustavo. A razoabilidade na experiência brasileira. In: TEPEDINO, G.; TEI-

XEIRA, A. C. B.; ALMEIDA, V. (coord.). Da dogmática à efetividade do Direito Civil. 2. ed. Belo 
Horizonte: Forum, 2019, p. 30.

respeito à finalidade terapêutica, que en-
contraria respaldo na salvaguarda do direi-
to à saúde. Entretanto, como já observado 
no que tange à sua previsão no âmbito do 
artigo 13 do Código Civil, deve-se, contu-
do, sopesar essa orientação cum grano salis, 
respeitando a prevalência dos princípios e 
direitos fundamentais e reconhecendo que 
também melhoramentos corporais despro-
vidos de qualquer fim médico podem se 
revelar merecedores de tutela, como for-
ma de exercício do direito ao livre desen-
volvimento da personalidade. É necessário 
ter em vista a inexistência de um dever à 
saúde, que possa superar o respeito à au-
tonomia do interessado, e que mesmo com 
o consentimento do paciente algumas in-
tervenções médicas podem-se revelar ina-
dequadas ou mesmo incompatíveis com a 
devida proteção do paciente. Com efeito, 
afirma-se que os usos médicos também de-
vem ser avaliados rigorosa e seletivamente, 
também para evitar que sejam invocados 
para legitimar outras formas de uso.49

Nesse âmbito, entram em cena postu-
lados como razoabilidade e proporciona-
lidade, que trazem consigo orientações 
relativas à necessidade e adequação, sem-
pre com o cuidado para conciliar a supe-
ração da formalista perspectiva subsuntiva 
que esses postulados trazem com a fixação 
de parâmetros objetivos para evitar sua in-
vocação falaciosa.50 Nessa linha, destaca-
-se a ilegitimidade de implantes voltados 
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exclusivamente à identificação dos pa-
cientes, quando puderem ser substituídos 
por instrumentos menos invasivos e igual-
mente seguros e com o único propósito de 
permitir uma entrada mais rápida em es-
tabelecimentos públicos51, já que os riscos 
envolvidos superam os benefícios, ante a 
existência de alternativas menos invasivas. 
Entra em campo, igualmente, o princípio 
da precaução, a exigir que, em “um contex-
to de incerteza quanto à ocorrência e ir-
reversibilidade de prejuízos, defende-se a 
ideia de que é necessário, mas do que com-
pensar, impedir perdas irreparáveis”.52

A privacidade, em especial, ganha 
destaque no âmbito do direito quando o 
desafio é tecnológico. Na sociedade da in-
formação, em que a tecnologia permite a 
circulação quase incontrolável de nossos 
dados pessoais – quem somos –, a privaci-
dade teve que ser extrapolada do tradicio-
nal direito a ficar só para assegurar à pessoa 
algum nível de controle sobre o acesso a 
suas informações.53 Fala-se, nesse senti-
do, em uma autodeterminação informati-
va, que, em última instância, ao atuar como 
garantia da possibilidade de fazer esco-
lhas pessoais sem a ingerência ou controle 

 51. RODOTÀ, Stefano. Post-umano. In: Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 2012, p. 361.

 52. LEWICKI, Bruno. Princípio da precaução: impressões sobre o segundo momento. In: MORAES, 
M. C. B. (coord.). Princípios de direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 
p. 360-361. Especificamente sobre seu papel no âmbito da inteligência artificial, v. ANDRADE, 
Fabio Siebeneichler de; FACCIO, Lucas Girardello. Notas sobre a responsabilidade civil pela 
utilização da inteligência artificial. Revista da AJURIS – Porto Alegre, v. 46, n. 146, junho, 
2019, p. 172.

 53. RODOTÀ, Stefano. Transformações do corpo. Revista trimestral de direito civil, vol. 19. Rio de 
Janeiro, jul./set. 2004, p. 91.

 54. MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. In: MORAES, 
Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 148.

 55. Cf. KONDER, Carlos Nelson. Privacidade e corpo: convergências possíveis. Pensar (UNIFOR), 
v. 18, p. 352-398, 2013.

 56. SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2011, p. 32.

externo, traduz-se em verdadeira autono-
mia existencial.54

O corpo é cenário para esse dialético 
embate e aproximação entre privacidade e 
tecnologia, na medida em que nele se en-
contra o repositório de dados mais sensí-
veis sobre quem a pessoa efetivamente é.55 
Se as restrições às modificações corporais 
em nome dos bons costumes já atingiam 
incisivamente a autonomia existencial, os 
chips subcutâneos permitem o acesso ex-
terno a dados extremamente sensíveis.56 
Na hipótese de implantes corporais com 
atividade neuroquímica, trata-se de infor-
mações não somente relativas à localização 
da pessoa pelo GPS, mas à própria condi-
ção de saúde, cujo risco de acesso por segu-
radoras, empregadores e planos de saúde é 
sensível.

A inteligência artificial, novamente, le-
va a questão a outro patamar. Retome-se o 
exemplo do implante de retina: enquanto 
a tecnologia aqui permitiria à pessoa en-
xergar aquilo que normalmente não seria 
capaz de ver, a utilização da aprendizagem 
de máquina pode fazer com que aquilo que 
ela enxerga a mais seja selecionado com ba-
se em critérios fora de qualquer controle. 
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A visão estaria controlada por um filtro al-
gorítmico incompreensível. Com efeito, a 
privacidade como autodeterminação in-
formativa envolve não apenas controlar as 
informações a que se franqueia acesso a ter-
ceiros, mas também a quais informações se 
deseja ter acesso. Nessa linha, coloca-se es-
pecial importância ao chamado “direito à 
explicação” que garante o acesso aos cri-
térios e procedimentos utilizados em deci-
sões automatizadas.57

Isso remete a outra garantia jurídica ba-
silar colocada em xeque: a autodetermina-
ção. Com efeito, a habitual utilização da 
tecnologia naturalmente gera algum nível 
de dependência, desde o nível da utiliza-
ção cotidiana da bengala para andar até a 
necessidade do marcapasso para sobrevi-
ver. Entretanto, a referência à escravidão 
perante as máquinas se coloca em outros 
termos quando se pensa que, quanto mais 
complexos e desenvolvidos esses implan-
tes corporais, mais dependentes eles se-
rão de custosas manutenções e recorrentes 
atualizações. Cumpre ao direito, portanto, 
conceber garantias para que a pessoa e seu 

 57. MULHOLLAND, Caitlin Sampaio; FRAJHOF, Isabella Z. Inteligência Artificial e a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais: breves anotações sobre o direito à explicação perante a tomada de 
decisões por meio de machine learning. In: MULHOLLAND, C.; FRAZÃO, A. (coord.). Inte-
ligência artificial e direito: ética, regulação e responsabilidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2019, p. 286.

 58. RODOTÀ, Stefano. Post-umano. In: Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 2012, p. 370-371.

 59. “Essa liberdade (habilidade) da IA de surpreender o programador com resultados que ele 
nem fora capaz de imaginar pode ser vista como algo positivo no sentido de desenvolver a 
tecnologia, mas também deve ser vista com certo cuidado por conta dos riscos que essas ações  
imprevisíveis podem gerar” (ANDRADE, Fabio Siebeneichler de; FACCIO, Lucas Girardello. 
Notas sobre a responsabilidade civil pela utilização da inteligência artificial. Revista da 
AJURIS – Porto Alegre, v. 46, n. 146, Junho, 2019, p. 159). Na mesma linha: PIRES, Thatiane 
Cristina Fontão; SILVA, Rafael Peteffi da. A responsabilidade civil pelos atos autônomos da in-
teligência artificial: notas iniciais sobre a resolução do Parlamento Europeu. Revista Brasileira 
de Políticas Públicas, Brasília, v. 7, n. 3, p. 241, dez. 2017, p. 241-242.

 60. Entre tantos, v. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igual-
dade. São Paulo: Malheiros, 1996, passim.

corpo não se tornem reféns do alvedrio do 
fornecedor de produtos e serviços para es-
se fim.

No caso da inteligência artificial, a 
questão se coloca um nível acima. Ten-
do em vista a capacidade da tecnologia de 
adaptar-se, criando autonomamente no-
vas condições e métodos para sua atuação, 
a pessoa torna-se dependente não propria-
mente do alvedrio do fabricante, ou sequer 
do programador, mas da própria máqui-
na “inteligente”.58 Aqui se coloca de forma 
central a questão referente à atribuição de 
responsabilidade pelos danos decorrentes 
da inteligência artificial.59

Os melhoramentos corporais levantam 
ainda profundas reflexões jurídicas acerca 
da ideia de isonomia. A tecnologia coloca 
novos desafios à passagem da tradicional 
igualdade formal ou de oportunidades, pe-
la qual todos são tratados de forma idêntica 
pela norma, para a igualdade substancial, 
consistente em tratar de forma diferencia-
da aqueles que se encontram em situações 
distintas.60 A questão tem se colocado de 
forma recorrente no âmbito desportivo. Do 
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antigo caso PGA Tour, Inc. v. Martin, em que 
se discutia a legitimidade de uso do carri-
nho de golfe para percorrer o caminho en-
tre os buracos por um jogador que tinha 
uma condição circulatória que o atrapa-
lhava caminhar, passamos ao caso notório 
de Oscar Pistorius. Inicialmente impedido 
de participar dos jogos olímpicos pela As-
sociação Internacional de Federações de 
Atletismo, que entendeu que as próteses de 
fibra de carbono que usava nas pernas lhe 
davam uma vantagem mecânica de mais de 
30% em comparação com alguém que não 
use próteses, a decisão foi cassada em 2008 
pelo Tribunal Arbitral do Esporte em Lau-
sanne sob o fundamento de que ainda não 
havia dados científicos definitivos sobre 
eventual vantagem.61 Comparando com o 
desenvolvimento das cirurgias que recons-
troem os tendões do cotovelo ou do pulso 
de jogadores de golfe ou de beisebol, bem 
como das próteses que substituem joelhos 
de jogadores de futebol, colocam um limite 
cada vez mais tênue entre as intervenções 
que reparam e que melhoram o corpo.62

Entretanto, a questão vai além das re-
gulações esportivas. Stefano Rodotà desta-
ca como o doping é rejeitado nas atividades 
desportivas, mas tolerado o uso de drogas 
entre artistas, como, abstraindo das com-
petições, jamais se negaria a implantação 
das próteses de Pistorius para permitir a 
qualquer pessoa caminhar livremente, e 
alude ao caso de Aimée Mullins, uma atleta 
que está em condições similares a Pistorius 
e que tem tido sucesso como modelo por-
que, segundo alguns, as próteses que inte-
gram suas pernas lhe permitem poses que 

 61. RODOTÀ, Stefano. Post-umano. In: Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 2012, p. 350.

 62. Idem.

 63. RODOTÀ, Stefano. Post-umano. In: Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 2012, p. 351.

 64. RODOTÀ, Stefano. Post-umano. In: Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 2012, p. 373.

 65. RODOTÀ, Stefano. Post-umano. In: Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 2012, p. 351.

as demais modelos não conseguem.63 Em 
que esferas os melhoramentos são exercí-
cio legítimo dessa “liberdade morfológica”, 
consistente em aplicar a si mesmos os be-
nefícios da tecnologia, e onde configuram 
uma concorrência desleal?

Mais do que isso, se coloca uma questão 
de isonomia social no que tange ao próprio 
acesso a essas novas tecnologias. Estarão 
elas restritas àqueles com condições eco-
nômicas e sociais específicas? As referidas 
smart drugs, drogas capazes de aumentar a 
inteligência dos seus usuários, já levanta-
ram esse debate.64 Não se trata somente de 
imaginar os perigos de um doping em con-
cursos públicos e processos seletivos, mas 
de precaver-se contra os riscos, até então 
restritos aos filmes de ficção científica, de 
uma elite que, não somente mais rica e in-
fluente, torna-se também mais inteligente, 
mais forte e mais saudável.

Uma última vez, cumpre reconhecer 
que a inteligência artificial agrava a natu-
reza do problema. Nesse ponto, não tanto 
pelos seus “contras”, relativos à seguran-
ça e controle, mas pelos seus “prós”. Quais 
corpos terão acesso a implantes capazes de 
analisar quantidades massivas de dados e 
atuar a partir disso? Que pessoas poderão 
desfrutar dessa nova miríade de escolhas e 
possibilidades que a inteligência artificial 
pode oferecer? Quem serão os transuma-
nos? Nesse cenário, coloca-se a questão de 
Stefano Rodotà: “pode o direito tornar-se 
apenas o guardião dos atrasos, dos medos, 
por trás dos quais não é difícil descobrir 
uma incapacidade de lidar com uma reali-
dade desafiadora?”.65



118O Direito Civil na Era da Inteligência Artificial

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sintética exposição das principais 
questões jurídicas envolvidas revela a ne-
cessidade de que o olhar do jurista recaia 
com mais minúcia sobre a tese transuma-
nista e as possibilidades e perigos trazidos 
pela inteligência artificial no que tange às 
modificações corporais. Mais do que is-
so, impõe-se um olhar que seja, ao mesmo 
tempo, ponderado e sistemático.

Ponderado, na medida em que as ino-
vações não podem ser endereçadas com a 
omissão de quem acredita que o desenvol-
vimento tecnológico é incontrolável pelo 
direito, tampouco pelo proibicionismo que 
reputa que todas elas são violações à natu-
reza ou entende a liberação de cada uma co-
mo porta de entrada de uma avalanche sem 
controle. Como observado por Rodotà, o ar-
gumento da “ladeira escorregadia” costuma 
esconder a incapacidade ou a falta de vonta-
de de enfrentar adequadamente os desafios 
do futuro e o conservadorismo somente ali-
menta reações igualmente extremas.66

Sistemático, para superar a ideia de que 
essas questões devem ser abordadas por ra-
mos especiais do direito, guiados por lógi-
cas setoriais, prescindindo da necessária 
unidade do sistema que, especialmente nes-
se ponto, encontra fundamento nos princí-
pios basilares do ordenamento relativos à 
pessoa. Mais uma vez, trata-se de reconhe-
cer que “dignidade, igualdade, autonomia, 
normalidade se entrelaçam: nenhuma delas 
pode ser ignorada ou sacrificada”.67
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