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As Três Feridas Narcísicas 

• Galileu e o heliocentrismo.

• Darwin e a evolução das espécies

• Freud e o inconsciente. 



Algumas Noções Gerais  sobre o 

Antropocentrismo

 Conceito de evolução.

 A evolução é inteligente?



Considerações Introdutórias sobre o 

Conceito de Homem 

 A busca do robô é a busca do homem

 Evolução do conceito filosófico de Homem



Caracteres humanos  possivelmente  

apreendidos pelo direito para concepção 

da categoria sujeito de direitos

 Inteligência

 Consciência

 Cérebro 

 Mente

 Inconsciente



Reflexões sobre os Conceitos  Jurídicos de 

Homem, Pessoa  e Personalidade

 O tratamento normativo da Pessoa:

 A) Em Portugal

 B) Na Espanha

 C) No Brasil

 D) common law



Portugal (Código de Seabra)

 art. 6º: A capacidade juridica adquire-se pelo 
nascimento; mas logo que o individuo é 
procreado fica debaixo da protecção da lei, e 
adquire, nascendo com vida, os direitos que 
lhe houverem recaído durante a gestação, nos 
termos declara dos no presente Codigo.

 Art. 110: Somente será considerado como 
filho, para os effeitos legaes, aquelle que se 
provar ter nascido com vida e figura humana. 



Portugal (Decreto-Lei n.º 47 344

de 25 de Novembro de 1966)

 ARTIGO 66º  (Começo da personalidade):

1. A personalidade adquire-se no momento do 
nascimento completo e com vida. 

2. Os direitos que a lei reconhece aos 
nascituros dependem do seu nascimento.



ESPANHA

 É necessário, para ser considerado pessoa, 
que o ser nascido apresente forma humana e 
sobreviva, fora, do útero, por 24 horas. 

 A condição de pessoa exige uma prova, um 
teste físico de sobrevivência. 

 Um ser humano não nasce pessoa, torna se 
pessoa com o decurso do tempo



Código Civil Espanhol

 Artículo 29: El nacimiento determina la 
personalidad; pero el concebido se tiene por 
nacido para todos los efectos que le sean 
favorables, siempre que nazca con las condiciones 
que expresa el artículo siguiente.

 Artículo 30: Para los efectos civiles, sólo se 
reputará nacido el feto que tuviere figura humana 
y viviere veinticuatro horas enteramente 
desprendido del seno materno.* 

 * Este artículo ha sido modificado por la 
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil



Regramento brasileiro

 Tratamento constitucional é ambíguo, na 
medida em que no seu art. 5º, caput e incisos 
X e XV, principalmente, não distingue pessoa 
humana de qualquer outra pessoa:

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:



Personalidade jurídica 

 Natureza Declaratória ou Constitutiva?

 Direito da Personalidade Objetivo e Subjetivo

 Pessoa Jurídica

 Surgimento da Personalidade Jurídica



O que é vida?

 Doutrina Tradicional

 O Conceito Cibernético de Vida 

 O Conceito Autopoiético de Vida (Maturana e 
Varela)

 A Vida Artificial



Breve Compreensão Técnica  da 

Robótica

 Cibernética

 Inteligência artificial



O Robô

 Conceito de Robô

 Tratamento humano para máquinas



Breve História do Robô

 Origem da palavra robo R.U.R – Capec

 Asimov  e o conflito de robô

 Golems (exemplos desde a antiguidade)



Exemplos de Robôs

 Asimo

 Big Dog

 HPR 4

 NAO

 Kismet

 Cog

 My Real Baby



A singularidade tecnológica e alguns 

requisitos técnicos para o seu atingimento.

 Supercondutividade

 Nanotecnologia

 Computação Quântica

 Big Data

 A Lei dos Retornos Acelerados



Possibilidade de Reconhecimento da 

Personalidade Jurídica  

do Robô

 Disciplina Jurídica dos Robôs



Legislação

 A legislação internacional ainda é incipiente.

 No Brasil não se tem notícia de norma jurídica 
regulando a atividade de robôs. 

 art. 7º, XXVII, que estabelece uma proteção para o 
trabalhador em face da automação.

 Identificador Digital de Objetos 
10.1109/IMTC.1993.382659. A ideia é tornar 
obrigatória a utilização de sensores como esses 
visando evitar acidentes de trabalho

 o Direito do Trabalho, ou equivalente, é que tem 
tomado a dianteira na disciplina dos robôs, havendo 
notícia de normas no Japão, Suécia e Estados 
Unidos.



Jurisprudência

 Ward v. Superior Court of California (3C.L.S.R. 206), houve o 
primeiro caso em que um computador foi chamado a Juízo 
para ser interrogado.

 Assim, por exemplo, em Klein v. U.S. (13 Av. Cas. 18137 [D. 
MD. 1975]), a Corte decidiu que evidencia a negligência do 
piloto humano quando este não se vale do equipamento, 
mesmo que este não seja de uso obrigatório nas aterrissagens. 

 Em Wells v. U.S. (16 Av. Cas. 17914 [W.D. Wash, 1981], outra 
Corte decidiu pela negligência do piloto que tomou o comando 
do piloto automático em uma situação crítica.

 Ben Bova e Harlan Ellison contra a ABC/Paramount, a qual 
acusavam de ter violado a obra ˝Brillo". A sentença considerou 
que os robôs e os humanos devem ser tratados identicamente 
quando são personagens em obras literárias e, portanto, têm a 
mesma proteção legal do direito autoral (copyright).



As (quatro) Leis da Robótica de Asimov 

 Lei Zero: Um robô não pode fazer mal à humanidade e 
nem, por inação, permitir que ela sofra algum mal. Desse 
modo, o bem da humanidade prevalece sobre o dos 
indivíduos.

 1ª lei: Um robô não pode fazer mal a um ser humano ou, 
por omissão, permitir que um ser humano sofra algum tipo 
de mal.

 2ª lei: Um robô deve obedecer às ordens dos seres 
humanos, a não ser que entrem em conflito com a Primeira 
Lei.

 3ª lei: Um robô deve proteger sua própria existência, a não 
ser que essa proteção entre em conflito com a Primeira e 
Segunda Leis.



Personalidade Jurídica do Robô

 Perspectivas

 Previsões:

 - Robô como pessoa: consequências



Conclusões 

 O paradigma fundamental do Direito atual é o antropocentrismo.

 O antropocentrismo vem perdendo espaço desde a descoberta de que o Sol, e não a Terra, é 
o centro do Sistema Solar, bem assim, desde a elaboração da teoria darwiniana da evolução.

 A racionalidade humana foi posta em questão pela psicanálise com sua noção de 
inconsciente.

 O crescente avanço tecnológico abre as portas para a criação de máquinas potencialmente 
mais inteligentes que os humanos, o que poderá ser determinante para a decadência do 
antropocentrismo.

 Os conceitos de Homem e Pessoa estão em constante evolução. Desta maneira, haverá 
momento em que, deparando-se com tal realidade, poderão ter de se transformar para 
englobar robôs e ciborgues.

 A evolução experimentada na Terra pode ter se iniciado em formas cristalinas, passado para 
o atual estágio, biológico, e poderá prosseguir através de seres cibernéticos. Assim, 
completar-se-ia o ciclo mineral-animal-mineral.

 o robô da singularidade tecnológica deverá ser considerado, diante dos paradigmas atuais, 
como ser vivo e como pessoa singular;

 Poderá haver um direito humano, um direito robótico criado pelos humanos ou, mais 
provavelmente, um direito robótico criado pelos robôs;

 o Ser Humano poderá superar a pós humanidade se incorporar mais tecnologia ciborgue


