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PREFÁCIO 

liA pessoa resumida a um dado cor 
reflexão acerca dos fins do desenvolviml 
e seu cotejo com a lemoítica da existên. 
mana na face do globo terrestre. Quesl 
timidade do emprego das novas técniG 
ções temológicas somente podem ser ar 
da Ética e do Direito. Como deve ser t 

mana no segmento da privacidade, da p 
pessoais e sensíveis, especialmente no ( 
neo da denominada "sociedade de riscc 

O corpo humano não pode ser cor 
absolutamente. Para tanto, revela-se fi 
ficação e efetivil imposição de limites € 
as atividades de coleta, armazenament 
menta e LI SO dos dados biométricos, sej 
vidas por entes estatais através dos Ól 
também as exploradas por entes privad, 
rações, entre outros. 

A obra ora prefaciada enfrenta aSI 
díssimos e, por isso, sumamente comi 
em razão da inesgotável aptidão de cria· 
própria pessoa humana. Hil invenções q 
níssimas intenções do inventor, podem 
efetivamente o são - utili zadas com ob 
qualificados. A circunstância da corpor 
mana ser potencialmente meio de infon 
de cada ser humano, à evidência, não h 
[izar e disseminar os dados corporais I 

mera transformação em elementos das 
cas para os fins mais variados possíveis 

 

 


