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RESUMO 

Os conhecimentos transcendente e tratwxndental (teoria do direito natural OU 

jusnaturalismo) e o conhecimento emplflco (pos#ivismo) M o  s& m m  
exctudentes e, há, inctusive, mutações, oonfort~~ o contexto hWtQioo. Coube à teoria 

do direito natural estabelecer o conceito de dignidade da pessoa humana, 

esta dignidade positivada, atuaknente, em textos constitucionais, embora isto n& 

garanta sua efetividade, visto que, entra nos Mdenamentos jurldicoar, m 
universal formal e não, materiai. O processo de despersona-o humana ocorre 

com a transformação da vida polltka em biopdltica e, mais do que isto, pela caphwa 

da vida humana através de um poder incondicionado de morte, pelo Estado, dentro 

de um novo processo civilimtóflo, no qual surge a sociebade g W ,  em 
correspond4ncia, a uma ecomia  capitalista neoliberal giobalizada. As ~~ 
cientfficas nas á v s  de Biotecmbgia, Biomedi*na e M d i d n a .  que têm abrado de 

modo fático, os fen6menos vida e morte do ser humano e, aspectos ffsioos &ou 

gen6ticos do ser humano através de tknicas de prolongamento da vida, mediante 
transplantes, de técnicas de aibm@O de sexo, de técnicas de repmch@o humana 

assistida e, de técnicas de engenharia geMtica camdwkm a pós -modem,  

surgindo novas áreas do conhecimento, como Bidtica e BPodireito. Normrrs jurldicas 
positivadas, esvaziadas de contewo, de v-, desv- do ímfmce-e w 
do transcendentaf não terao por principio, nenhuma eMcia, em garantir a dignidade 

da pessoa humana. Admitir os limites da natureza humana e, ao mesmo bmpo, 
reconhecer seu valor, sua dignidade, som8nte tem sentido quando está 

relacionada ao transcendente 6 Uma (I-O, no m0mnt0, de sobreviv6ncia do 

homem, sujeito do Direito. 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Biogenética. Ciência do Direito. 



ABSTRACT 

The trancendent and transcedental knowiedges (theol'y of the natural law or 

jusnaturalism) and the empiric knowledge (positivism) are not toWy exckrdents, and 

inclusively, there are mutations according to the hitorical conte& It becam part of 

the Natural Law the establishiment of the concept of the human dignity. Pbmkys, 

this concept is definite in the constitutional texts, although this does not garantee its 

efetivity, once it goes into the legal ornments with formal universal carader, and nof 

into the ones with material carader. The human desperson pn>cess occurs, when üw 
political life changes into biopolitics, and more than that, with the capture of human 

life through an inconditional power of death from the State, inside a nsw civilize 

procgss where the global society arise~, h consonance with a globauzed neoliW 

capitalist economy. The cienufic discoveries in the areas of Bitechnology, 

Biomedicine, andyedicine have been changing in a fatic way the pheomeno~ of Ule 
and death in the human beens, and the fisic andlor the ge-c aspects of the 

humans, using techniques of extending rife through trãnsplants, techniques of sex 
tranforrnation, techniques of W t  human reproduction, and tedirniques of genetic 

engineering. These caractarize the post-rnodern, bringing new kmwbdgement amas, 

such as the Bmthic and the Biotaw. POS@V~ legal ruis, empty of contents and 

values, dislocate of the trancendent or trancendental, wiU not have, by principie, any 

efficience in garantteing the dignity of the hurnan bem. Admiting the nature lirnits, 

and, at the same t i ,  recognit i  its value and dignw, tbt only have seme when 

are related to the transcedent, is a question, at the present time, of suwival to the 

man, subject of Jurisprudence. 

Key-words: Human Rights. Biogenetics. Science Law. 
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Descobertas científicas nas áreas de Biotecnologia, de Biomedicina e, de 

Medicina, ou seja, na área de Biogenética t6m alterado de modo fático, aspectos 

físicos elou genbticos do ser humano. Em outros termos, o ser humano adquiriu p, 

cada vez mais está adquirindo, a capacidade de nao se submeter a processos 

puramente naturais, no que diz respeito à sua forma física própria e, a de seus 

descendentes. Exemplificam esta capacidade os conhecimentos referentes às 

técnicas de transplantes de tecidos, órgãos e partes do corpo, às thcnicas de 

alteração de sexo, às técnicas de reprodução humana assistida e 4s técnicas de 

engenharia genética. 

Esta possibilidade de intervenção, cada vez maior tem levado à refiexgo sobre 

a necessidade, que se processe de acordo com valores maiores, como o respeito da 

dignidade da pesboa humana. Esta dignidade é um dos princlpios fundamentais do 

Estado Democrático de Direito, no Brasil (art. 1°, inc. 111, CF). 

Sem aprofundar o mérito da discussão deste valor, que de per si pode-se dizer 

inquestionável, tem-se observado historicamente, seu respeito e seu desrespeito. 

Assim, a luta dos direitos humanos de primeira geração pontuou valores como 

liberdade, igualdade, fratemidade; direitos humanos de segunda geração, valores 

sociais e politicos e, direitos humanos de terceira geração, vinculados a interesses 

coletivos e difusos. Atualmente, Norberto Bobbio chega a falar em direitos humanos 

de quarta geração, como sendo aqueles vinculados aos efeitos da pesquisa 

biolbgica, que permitem a manipulaçgo do patrimOnio genbtim do indivlduo. Quando 

historicamente se apresenta a luta por direitos, logicamente a contrapartida existe, ou 

seja, o desrespeito a direitos. 

Os avanços científicos das Areas de Biotecnologia, Biomedicina e Medicina 

interferiram em todas as dreas do conhecimento e, a necessidade de respeito A 

dignidade da pessoa humana tem levado de modo particular, ao desenvolvimento da 

Bioktica (Brea da Filosofia Moral, que objetiva trabalhar as relações entre btica e vida 



humana, com caráter interdisciplinar) e, do Biodireito (área do Direito, que se dedica 

ao estudo dos aspectos jurldicos, legislação, doutrina, jurisprudência, promovidas 

pelas alterações fáticas advindas das descobertas cientificas, como direitos humanos 

de quarta geração). 

O Biodireito passa a ter importancia na medida em que o Direito se caracteriza 

pela coerção/sanção das normas que estabelece. A Bioética, enquanto moral e, 

estudo de princípios filosóficos, não tem esta caracteristica, mas tem condições de 

fornecer princípios ontológicos e teleológicos às normas jurídicas. Assim, a tarefa de 

conciliação entre o progresso científico e o respeito dignidade humana tem sido 

atribuída A ttica e ao Direito (BidticalBiodireito). 

Pelo exposto, pode-se observar que o objeto deste estudo 6 o próprio ser 

humano e a tutela de sua vida. Vida, enquanto direito fundamental e, ser humano, 

alterado em seus aspectos físico e genético, pelos novos conhecimentos científicos. 

Passa pela questão do próprio conceito de homem, vivendo no tempo e no espaço, 

de sua dignidade@, sua inserção e construç8o cultural. 

Destaque especial ao fato que esses novos conhecimentos cientlficos não 

estão vinculados, diretamente, ao ser humano, mas A busca do conhecimento e 

controle de como a vida se apresenta, sob as diferentes formas, inclusive nas plantas 

e animais. Talvez, hoje, a categorização em termos de reino mineral, vegetal, animal, 

para a ciência, esteja superada, pois esta não fornece muitos elementos, que 

explicam como e em que circunstancias e condiçbes, a própria vida surge. 

Ainda, atualmente, a ciência tem se interessado como se processam os 

relacionamentos entre todos os seres que se encontram no planeta, suas conexões e 

interdependências, em si mesmos e, entre si. Sistematização desse interesse foi 

elaborada por Fritjof Capra, que para tanto, formulou o conceito e denomina(;ão 'teia 

da vida'. 

A restrição do objeto deste estudo ao ser humano, tem cardter meramente 

acadêmico, sabendo-se de antemao, que qualquer alteração biogenetica no próprio 

homem altera todo o modo de vida seu e de tudo, que o cerca, pois tudo se relaciona 



e depende de tudo. Talvez, parafraseando Fritjof Capra, se possa dizer que tudo faz 

parte da 'teia da vida'. 

Outra restrição ao objeto de estudo diz respeito à escolha preferencial da 

legislação brasileira, como base de comparação e análise (normas jurídicas de 

Biodireito, do Brasil). 

Assim esse estudo focaliza apenas alguns aspectos relevantes vincuiado8 

diretamente ao ser humano, à sua pessoa, que se apresentam de interesse jurldico, 

sem a pretensao de esgotar o assunto mesmo porque é inesgotável, diante das 

possibilidades e formas como a vida, em especial a vida humana, possa se 

apresentar. 

Alteraçbes fáticas promovidas pelos avanços científicos e com conseq0Ancias 

juridicas podem ser agrupadas, no bin6mio: vida e morte. A busca constante do ser 

humano em continuar a viver e viver cada vez melhor, ou seja, o próprio medo de 

morrer permitiu a obtençgo de conhecimentos cientificos, que de algum modo 

produzem/produ~~o alterações nele mesmo, alterações significativas, que passam 

a ser objeto de interesse jurídico. Assim, este estudo focaliza as conseqUQncias 

jurídicas engendradas pelos avanços cientlficos, que alteraram circunstâncias 

vinculadas à vida e à morte, do ser humano. 

Tanto a vida como a morte, enquanto fenhenos continuam a existir, mas não 

continuam a se apresentar do mesmo modo. Esses fen8menos deixam de ser 

puramente naturais, diante dos quais, os seres humanos apenas apresentam um 

comportamento de observação, identifica@o das leis, que os regem e, resignação. 

Passam a ter um conteúdo cultural, pois o homem adquiriu a capacidade de intervir, 

alterando suas caracteristicas, o momento em que passam a se verificar e, com essa 

capacidade de intervenção, decisões baseadas em valores, portanto éticas e morais 

devem ser necessariamente, tomadas. 

Tendo este quadro de referência, o capitulo 1 apresenta como as grandes 

correntes filosóficas (direito natural ou jusnaturalismo e, positivismo) concebem a 

Justiça, o Direito e o Bem Comum - abordagem transcendente, transcendental e, 

empírica, como agrupa Miguel Reale. O reconhecimento da dignidade da pessoa 



humana no desenrolar da história humana, sua positiva@o como direito humano 

fundamental, a trivialização dos direitos humanos, no dizer de Tbrcio Sampaio Ferraz 

Junior, o surgimento de pessoas humanas no papel de 'soberano' e de 'homo sacef' 

e, dos campos de concentraç%o, com a integraçiio do político e do medico, segundo 

Giorgio Agamben, em uma sociedade globalizada. 

Para a teoria do direito natural, a fonte do Direito é a própria natureza humana, 

relacionada a exigências sobrenaturais ou, relacionada à razão ou A intuiCgo 

humanas. Seja como for, o Direito tem conteúdo valorativo, buscando a justiça, tendo 

como meta, a dignidade da pessoa humana e o bem comum, estando acima da lei, 

ou seja, sendo superior às normas positivadas. 

A teoria positivista afasta o valor como fundamento das normas jurídicas e 

equipara a lei positivada ao Direito, combatendo o direito natural e a metaflsica, 

consagrando a imanência jurídica. 

Os modos de conhecer, transcendente, transcendental e empírico que 

correspondem de um modo geral, às doutrinas filosóficas fundamentais, nao sao 

totalmente excludentes, havendo concepções compositivas entre eles e, mesmo, 

sofrem mutações relevantes, no decorrer da história humana. 

Historicamente, coube à teoria do direito natural ou jusnaturalismo estabelecer 

o conceito de dignidade da pessoa humana, pois dignidade é um termo impregnado 

de valores, valores estes, que o positivismo expulsa do mundo jurídico. 

Graças à teoria do direito natural, quer como abordagem transcendente, quer 

como transcendental, a dignidade da pessoa humana é reconhecida como 'valor- 

fonte' do Direito, no dizer de Miguel Reale, em praticamente todos os Estados 

nacionais, sendo declarada direito fundamental, na ConstituiçBo da República 

Federativa do Brasil (art. 1°, 111). Em outros termos, com o desenrolar da história 

humana, a norma positivada passou a reconhecer, de modo explícito, que o ser 

humano é pessoa e, pessoa digna. 

O reconhecimento da dignidade da pessoa humana e, sua positivação em 

textos constitucionais, necessariamente, não garante sua efetividade, ou seja, sua 

concreção, na vivência do homem em seu contexto social. 



A trivialização dos direitos fundamentais é a banalização do tema dos direitos 

humanos, portanto, em especial, do conceito de dignidade da pessoa humana, a 

nível universal, sendo estes direitos introduzidos nos ordenamentos juridicos dos 

Estados, com caráter meramente formal, sem qualquer vinculaçtio com seu conteúdo 

material. Isto começa a ocorrer quando o modo de produ@o, que em um primeiro 

momento promovia relações de coordenação, passa a engendrar relações de 

subordinação, em especial, quando se estabelece a subordinaç80 do homem sobre 

outro homem, promovendo a total despersonalização humana. O homem toma-se 

substiiuível, de consumo e sem valor e, o Direito assume as mesmas caracteristicas, 

perdendo, como o homem, sua identidade. 

Os conceitos gregos de vida (zoe significava o fato de viver, enquanto vida 

natural, comum a todos os animais e, bíos significava uma forma prbpna de um 

indivíduo ou grupo viver - vida qualificada, na polis) permitem observar como ocorre 

o processo de despersonalização humana. Na Idade Moderna, a vida natural passa a 

ser incluída nos mecanismos e cálculos do poder estatal e a política se transforma 
iI 

em biopolítica, com o ingresso da zoe na vida da polis (politização da vida nua1 vida 

natural) e, mais do que isto, a vida nua (zoe), originariamente situada à margem do 

ordenamento, progressivamente passa a coincidir com o espaço político, com a bios 

e a zoe, o direito e o fato, não se distinguindo. 

A 16gica da soberania, o surgimento do homo sacer e, os campos de 

concentração evidenciam este processo de despersonalizapo humana. Pela Ibgica 

da soberania, o soberano, que está dentro do ordenamento jurídico suspende sua 

validade, proclamando o estado de exceção; a relação de exceção inclui algo, 

excluindo-a e, atualmente, inclui a vida, excluindo-a. A partir desse momento, surge o 

homo sacer (homem consagrado), cuja morte não é punida pela lei, pois está 

suspensa e, também, não lhe é permitido um riiual de passagem vida-morte, pois 

este homem está colocado à margem da lei humana e da lei divina, portanto não tem 

valor. O soberano é todo aquele, em relação ao qual, todos os homens são 

potencialmente homines sacn e homo sacer e, todos os homens agem como 

soberanos. Desse modo, o Estado não é formado por um contrato ou pacto, mas 

pela exceção, ou seja, pela captura da vida humana através de um poder 



incondicionado de morte. Isto ocorrendo, surge o campo de concentração (o mundo) 

como paradigma do moderno, passando a existir a discriminação entre a vida 

autentica e vida nua (ex: eugenia) e a utilização dos direitos do homem, com a 

finalidade de proteção da vida nua. A Medicina e a Politica modema se integram, 

com o médico e o soberano, aparentemente, trocando de papeis, surgindo as 

cobaias humanas e a politização da morte, pelos seus criterios, como 'morte 

cerebral' e 'natimorto cerebral'. 

Este processo está a ocorrer dentro do modo de produção capitalista, no 

contexto do capitalismo financeiro e atual processo de globaliza@o, caracterizado 

pelo neoliberalismo emnbrnico e político, que transforma as fungões do Estado, que 

deixa de ter caráter de providgncia e, com a formação de uma sociedade global, 

nova civilização, ou seja, a passagem da modemidade para a pbs-modemidade. 

Nesta sociedade global são alterados os paradigmas das ciencias humanas, 

que se baseavam no conceito de Estado-NaMo e, inclusive, da cigncia do Direito, 

visto que, esta sendo engendrado um novo processo civilizatório, que altera modos 

de ser, agir e pensar. 

Atualmente, muitos fatos sociais caracterizam-se por relações internacionais 

e, as normas de Direito dos Estados, passam a ter de intemalizar normas, dessa 

sociedade global. Os valores, a busca da justiça nessas relações 6 primordial para 

garantir a dignidade das pessoas globalizadas. O direito natural, que nunca abriu 

mão da discussão e busca do justo tem um papel fundamental. 

Assim, neste contexto economim, social, político, descobertas cientfficas nas 

áreas de Biotecnologia, de Biomedicina e, de Medicina, ou seja, na hrea de 

Biogenbtica, que tem alterado de modo fdtico, aspectos físicos elou geneticos, do ser 

humano caracterizam e mesmo engendram a pós-modernidade, em uma sociedade 

global. 

Este desenvolvimento cientifico entra no mundo cultural, causando muita 

apreensão, em especial em cientistas, em relação ao seu uso e &s praticas de 

investigação biológica, surgindo a Bioética e o Biodireito. 



Princípios da Biobtica, seus principais paradigmas, sua relação com o 

Biodireito e, com direitos humanos fundamentais, como o direito dignidade e o 

direito à vida são estudados nos capítulo 2. 

Uma das correntes filosóficas da Bioética, de origem norte-americana adota 

princípios, que considera suficientes para proteger o ser humano, diante dos novos 

conhecimentos e práticas de Biogenbtica. Os princípios veiculados, pelo 

modeloiparadigma de principias são: o respeito à pessoa (autonomia do ser humano 

em decidir os limites da aplicação de terapias e da utiliza@o do próprio corpo 

humano, para pesquisas cientificas), a beneficência (busca do bem estar do 

pacienteidoente), a não-malefioência (desdobramento do princípio da beneficência, 

objetivando não prejudicar quem está bem) e, a justiça (tratamento justo e equanime 

a todos). 

O estabelecimento desses princípios de Bioetica, bem como sua crltica 

engendrou outros modelos, que mostram posições filosóficas diversas, como por 

exemplo, o m o d g  libertário (vinculado ao liberalismo norte-americano, com 8nfase 

na autonomia e individualismo), o das virtudes (baseado na virtude individual dos 

profissionais de saúde), o antropológico personalista (tendo como posição 

fundamental, o homem em sua totalidade como valor supremo). 

Os modelos de BioBtica permeiam as cartas de intenções e normas de 

Biodireito, a jurisprudência, quer nacional quer internacional, com maior ou menor 

Qnfase, de um ou de outro. 

A Bioética tem característica de 'ética do dever ser' ou deontológica, embora, 

historicamente, a Ética nunca tenha conseguido estabelecer valores universais. 

Entretanto, com o desenvolvimento de organizações internacionais, de uma 

economia global e de uma sociedade globalizada, muitos Estados aderem a esses 

princípios. 

Problema maior que a universalização de direitos e o da sua efetivação 6, no 

momento, o próprio contelído ético e moral desses direitos, pois tendem a entrar nos 

ordenamentos jurldicos de modo apenas formal e, mais ainda, o ser humano está 

tendendo a perder o próprio conceito do que deva ser considerado humano. 



Os avanços científicos de per si náo seriam ameaças ao homem ou vida 

humana, se não estivessem sendo acompanhados da busca incessante e ilimitada 

do domínio da natureza, busca esta que objetiia o lucro (dos empreendedores, dos 

consumidores e, dos fornecedores de materias - como órgaas, tecidos, por uma 

questão de sobrevivência económica), das buscas motivadas pelo desejo de 

felicidade (considerada como sendo ausência de sofrimento ou morte e, satisfação 

de todas as aspirações) e, mesmo, da utilidade desses conhecimentos, para os 

Estados, ou seja, para os governos constiiuidos. 

O Biodireito, com característica deontológica, como a Bioética propbe-se a 

proteger a vida, em especial, a vida humana. Entretanto, diferentemente das nonnas 

morais de Bioética, que são autdnomas e dependem de um reconhecimento 

espontâneo dado pela consciência humana, as normas de Biodireito são 

heterdnomas, impostas e obrigatórias a todos, pois uma vez estabelecidas, 

independem da vontade pessoal dos seres humanos e, sujeitam os infratores a 

sanções sociais. O Biodireito incorpora princípios e valores refietidos pela Bioética, 
8 

sofrendo dos seus mesmos dilemas filosóficos. 

No Brasil, a Constituição evidencia seu caráter personalista estabelecendo no 

art. 1°, inc. III, a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental do Estado 

Democrático de Direito e, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes, a 

inviolabilidade do direito à vida (art. 5O, caput). Esta inviolabilidade 6 garantida, 

rigidamente, pelo art. 60, parágrafo 4O, CF, que impede que sejam objeto de 

emendas constitucionais, os direitos e garantias individuais. O Brasil pode assumir 

outros direitos fundamentais relacionados a área de Biodireito, inclusive por força de 

acordos internacionais (art. 5O, parágrafos Z0 e 3O, CF), estando submetido 

jurisdição do Tribunal Penal Internacional, em caso de seu descurnprirnento (art. 5O, 

parágrafo 4O, CF). 

O capltulo 3 apresenta os fen6menos naturais, vida e morte, suas concepções 

jurídicas e, seus efeitos jurídicos, em especial, refletindo sobre a teoria da 

concepção, a teoria dos 14 dias e, os critérios 'morte cerebral' e 'natimorto cerebral', 

fatos naturais e juridicos relacionados a direitos de personalidade e fundamentais. 



Os fendmenos naturais, vida e morte são de interesse jurídico, pois estão 

intrinsecamente, ligados à determinação do conceito de pessoa e, pessoa humana 

digna. Este é o motivo, pelo qual, as descobertas científicas da Brea de Biogenetica, 

que têm alterado estes fenómenos naturais, produzem inúmeros efeitos jurídicos. 

Tanto o fen6meno vida como o fenomeno morte 6 profundamente pessoal, de 

cada homem, mas exatamente por estarem vinculados & própria natuma do ser 
humano, que é um ser social, sao considerados fatos de interesse jurídico. 

O momento em que tem início a vida humana é palco de inúmeras 

controvérsias. Atualmente, estão particularmente, digladiando-se as seguintes 

concepções: 

a) teoria da concepção - admite que a vida humana tenha início, no momento 

em que os gametas masculino e feminino se acoplam, momento em que surge 

o código genético da pessoa humana (genótipo); neste momento, o ernbriao 6 

formado e, 6 uma pessoa humana; 

b) teoria dos414 dias - o início da vida humana ocorre 14 dias apds sua 

concepção, momento em que, passam a existir, os primeiros esboços da 

estrutura nervosa e, o embrião humano; atribui em geral, ao 'produto' obtido 

até 14 dias de vida, o nome de pré-embrião. 

A opção pessoal e jurídica, por uma ou outra teoria, produz efeitos jurídicos 

distintos, visto que, se a vida humana começa com a concepção, certas experiencias 

científicas e terapêuticas, que envolvem a destruição de embriões, atentam contra a 

dignidade da pessoa humana, no que lhe é primordial, sua vida. 

O Código Civil, embora admita, que o homem adquire personalidade jurídica 

ao nascer com vida, protege os direitos do nascituro desde o momento da concepção 

(art. l0 e 2O). Basta nascer com vida para adquirir personalidade, sendo esta uma 

concepção material e não formal, visto que, não se faz nenhuma outra exigência 

além do próprio fato biológico ou natural, para a aquisição da personalidade juridica. 

A Constituição não permite qualquer distinção de pessoas e, nem a distinção entre o 

'mundo do ser' e 'o mundo do dever ser', ao afirmar que "todos sBo iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo [...I a inviolabilidade do direito à 



vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade ..." (art. 5 O ,  CF). A partir 

do momento, em que o homem adquire personalidade, pode exercer atos jurídicos, 

pessoalmente se absolutamente capaz ou, nos casos de relativamente ou 

absolutamente incapaz, de modo assistido ou substituído, respectivamente. 

Entretanto, na doutrina brasileira e, em normas legais predomina a doutrina da 

concepção, que admite, que o concebido é pessoa e, pessoa humana. O Tratado 

Internacional de São José de Costa Rica, ao qual o Brasil é um dos signatários, 

determina, que a vida começa com a concepção e, que a pena de morte 6 

condenável tanto para o nascituro como para o nascido (art. 4O). 

Os direitos de personalidade, em especial o direito à vida, caracterizam-se por 

serem absolutos, necessários, vitalícios, intransmissíveis, irrenunciáveis, 

extrapatrimoniais e impenhoráveis. 

A personalidade jurídica da pessoa humana termina ao morrer, momento em 

que é aberta sua sucessão patrimonial. A determinação do momento da morte é 

particularmente hportante para a transferência patrimonial. Entretanto, certos 

direitos de personalidade permanecem, mesmo ap6s a morte. É o caso das 

disposições de última vontade (testamento) e mesmo o respeito ao próprio morto, 

física e moralmente. Esses direitos são protegidos de modo ostensivo, inclusive pelo 

Direito Penal. 

Historicamente, o momento da morte foi determinado por vários critérios 

(como, indivíduo sem respiração, indivíduo sem batimentos cardíacos). Atualmente, 

fala-se em morte cerebral ou morte encefdlica, nos casos em que são aproveitados 

brgãos para transplantes. Abre-se tambbm, um novo critério de morte para 

nascituros anencéfalos, natimorto cerebral. 

Nestes últimos critérios, o fenomeno morte deixa de ser um fenomeno natural 

e passa a ser um fenomeno determinado por critbrios e decisões médicas tomadas a 

nível internacional, estabelecidas no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina, que 

se baseiam na identificação da inviabilidade da vida, como 'deve ser' vivida. 

Especialmente, nestes casos, os médicos tomam o lugar, dos políticos, dos 

legisladores e mesmo, da própria natureza, que deixa de ser natural para ser formal. 



Cabe destacar, que mesmo dentro da Medicina, o critério 'morte cerebral' n8o 

tem aceitação unanime. 

Em relação ao Direito positivo, a morte cerebral devidamente diagnosticada e 

registrada por médicos é suficiente. Esta declaração estabelece o fato morte, como 

também determina seu momento. Isto vincula a Medicina e o Direito à formalidade, 

ao 'dever ser'. Cabe a questão, a morte formal é morte real? 

O capítulo 4 comenta as técnicas de transplantes de órgaos, células e tecidos, 

post mortem ou em vida, como estas técnicas flexibilizam as caracterisücas de 

direitos de personalidade e fundamentais - direito à vida, direito ao próprio corpo e, 

seus efeitos jurídicos. 

As disposições legais, constitucionais e infraconstiiucionais, que permitem a 

realização de transplantes flexibilizam as caracteristicas dos direitos de 

personalidade, visto que o direito ao próprio corpo deixa de ser absoluto, necessário, 

vitalício, intransmissivel e irrenunciável. Entretanto, o direito ao prc5prio corpo 

continua fora dd mercado, portanto não passível de avaliação econ6mica e 

impenhorável e, continuam imprescritíveis as pretensões/ações relacionadas. 

A remoç80, de órgãos, tecidos ou partes do corpo post mortem é precedida, 

em geral, do diagnóstico de morte cerebral, sendo que a Medicina contorna questões 

polemicas vinculadas a esse diagnóstico, através do caráter altruista do doador ou 

de sua família e, dos benefícios causados aos receptores. 

Atualmente, está havendo interesse também em órgaos de nascituros 

anencéfalos, que são declarados mortos, pelo critério 'natimorto cerebral'. 

Desse modo, no século XX, ocorre uma situação f4tica inusitada, o receptor 

do transplante continua vivo, graças a um doador, morto e, em geral, declarado 

morto, pelo critério 'morte cerebral'. 

A remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, em vida também 

compromete as características dos direitos de personalidade, visto que, mediante 

avaliação médica, estes podem ser considerados desnecessários e assim, não 

vitalicios, transmissiveis e renunciáveis. O autotransplante tende a ter reflexos 



jurídicos de menor intensidade, visto que o doador e o receptor s8o a mesma 

pessoa, com direito sobre o próprio corpo. 

Pela técnica de transplantes, a 'construção' e a 'demolição' do corpo humano 

natural e, da pessoa humana é um fato, que está submetido a critérios médicos, 

enquanto 'soberanos'. 

No capítulo 5, as técnicas de alteração de sexo são estudadas tendo em vista, 

seus reflexos nos direitos de personalidade, no que diz respeito ao direito de 

identidade, que envolve o sexo e o nome da pessoa humana, que até recentemente 

baseava-se no fenomeno natural biológico, passando também, a atrelar-se ao 

fenomeno psíquico, independente genético e morfoiógico. 

As tecnicas de alteração de sexo, sendo este, uma caracterfstica bhsica da 

identidade da pessoa humana, têm sido indicadas para o tratamento médico, do 

transexual, ou seja, da pessoa que psiquicamente, se sente pertencer ao sexo 

oposto, ficando frustrada quando se expressa pelo seu sexo biológico. 

4 
O sexo civil ou legal, até o surgimento da cirurgia de transgenitalização era 

determinado, em sua totalidade, pelas características morfológicas externas da 

criança, ou seja, pela sua aparência anatdmica. O sexo civil ou legal era determinado 

pelo sexo biológico, estabelecido pela natureza. 

Neste tipo de cirurgia, o sexo genetico não muda, apenas há a reconstrução 

plástica dos 6rgBos internos e externos e características secundárias das pessoas 

envolvidas, sendo-lhe atribuído caráter terapêutico, de adequação do sexo psfquico 

ao biológico, pelo Conselho Federal de Medicina, que por este motivo afasta desta 

prática, a tipicidade do crime de lesãio corporal (mutilação). 

O afastamento da antijuricidade tem sido aceito pela jurisprudencia penal e, o 

Código Civil chega a dizer que a pessoa pode dispor do seu próprio corpo, por 

exigência médica (art. 13, CC), tendo se entendido como exiggncia médica, tanto o 

bem estar físico, como o bem estar psíquico. 



Desse modo, a cirurgia de transgenitalizapo tem amparo legal, desde que 

realizada mediante exigência médica, ou seja, é o médico, que define sua legalidade. 

um serviço de saúde colocado no mercado. 

O direito de identidade da pessoa humana baseia-se também no sexo, que 

direciona um tipo de nome, masculino ou feminino. Acompanha a alteraç0io de sexo, 

a solicitação de alteração de nome. A doutrina tem se manifestado no sentido, que o 

direito de alteração de nome (prenome) e sexo no assento de registro civil n8o 8 

automático após a realização da cirurgia de transgenitaliza@o, havendo necessidade 

de sentença judicial, com efeitos ex nunc. A jurisprudência tem exigido para a 

mudança da identidade da pessoa, a comprovação do fenbmeno transexualismo. 

A mudança da identidade civil reflete na instituição família, idealizada em 

termos de relações heterossexuais, fundadas em características biológicas ou 

naturais. Desse modo, a cirurgia de transgenitalizaçáo afasta do mundo natural, 

biológico, a própria identidade da pessoa humana e, a instituiçáo base da sociedade, 

a família, perrnitigo a mudança de valores, em uma sociedade global, na qual 'tudo 

se pode' e, 'é proibido proibir', desde que, se mantenham comportamentos 

adequados, que contemplem a 16gica do mercado. 

As técnicas de reprodupo humana assistida são abordadas no capítulo 6, em 

especial a fertilizaçao in vitm, que permite a formação de embriões, que sao 

criopreservados, para posterior implantação humana, descarte ou, pesquisa e terapia 

- fundamentação e efeitos jurídicos. 

A lógica do mercado também pode ser observada ao se examinar as técnicas 

de reprodução humana assistida, visto que, são realizadas por um serviço de saúde 

oferecido a comunidade, em princípio, para combater a infertilidade humana e, 

atender o desejo de pessoas de terem filhos. 

Basicamente hA dois tipos de técnicas de reprodu@o humana assistida, a 

fertilização por inseminação artificial ou fertilização in vivo, ou seja, dentro do corpo 

da mulher e, a fertilizaçao in vitm, ou seja, em laboratório. A fecundação pode ser 

homóloga e heteróloga, conforme a procedgncia dos gametas masculino e feminino 



em relação ao vinculo matrimonial, quando se trata de um casal, que deseja ter 

filhos. 

As técnicas de reprodução humana assistida, nao rompem totalmente com o 

processo natural de reprodução, visto que esta reprodugo humana, embora artificial, 

continua apresentando a característica de ser sexuada. Difere assim, da reprodução 

humana assexuada, que pode ocorrer através de clonagem. 

O Conselho Federal de Medicina, através da RESOLUÇAO n. 1.358192 

estabelece normas de reprodução humana assistida, colocando a mulher com 

capacidade civil, como sendo a destinatária, ou seja, a consumidora deste serviço, 

independente de seu estado civil, mesmo sem vínculo jurídico com parceiro 

masculino, quer de matrimdnio quer de uni80 estável. 

Atualmente, a Agência Nacional de Vigilancia Sanitária - ANVISA, atraves da 

RDC n. 33106, aprovou o Regulamento técnico para o funcionamento dos bancos de 

células e tecidos germinativos (BCTG), responsáveis pela coleta e distribuição de 

tecidos germinatiks, para uso próprio ou de terceiros. 

Está surgindo através da reprodução humana assistida, um novo tipo de 

sociedade desvinculada da instituição familia, inclusive, em relação a caracteristicas 

biológicas naturais e, o C6digo Civil, em seu art. 1597, começa a regulamentar, 

novas situações juridicas, fundadas em fatos novos. 

Particularmente interessante é a questão da fertilização in vitm, pois em geral, 

esta tbcnica reprodutiva leva ao desenvolvimento de embriões, que n8o s8o 

implantados e permanecem criopreservados nos laboratórios ou bancos de células. 

0 destino dos embriões pode passar pelo implante em alguma mulher receptara, 

pelo seu descarte ou pela sua utilização para pesquisa e terapia, desde que em 

conformidade com a Lei n. I 1 .I 05/05. 

Além disso, práticas de eugenia, embora proibidas possam ser factlveis, 

atrav6s de t6cnicas de escolha de embribes e de atravbs de técnicas de engenharia 

genética. O homem está ultrapassando os limites da natureza e est8 tendo 

condições de escolher o modo de ser biológico de sua especie. 



Tanto o Conselho Federal de Medicina como a Aggncia Nacional de VigilBncia 

Sanitária utiliza o termo pré-embrião, para "o produto da fusão de células 

germinativas até 14 dias", não adotando deste modo a teoria da concepção, fazendo 

com que este embrião não pertença ao 'mundo dos humanos' e sim ao mundo dos 

'objetos' e, portanto, negando-lhe a proteção jurldica dada à dignidade humana. 

Este modo de interpretar fatos não conflita necessariamente, com os 

princípios da Bioética, em especial, do modelo principialista norte-americano, 

havendo a distinção entre o 'mundo do ser' (o genótipo humano t! estabelecido no 

momento da concepflo - mundo da natureza, biológico) do 'mundo do dever ser' (o 

ser humano, somente é humano após 14 dias de vida, com o aparecimento dos 

primeiros vestígios nervosos - mundo cultural, criado pelo homem). 

As técnicas de engenharia genética (a transgenicidade, o hibndismo e a 

clonagem reprodutiva e terapêutica) são estudadas no capítulo 7, mesmo após a 

rejeição do determinismo genético, pelo Projeto Genoma Humano. 

As técnica6 de engenharia genética permitem a manipulação de genes 

(informações genéticas), que se encontram nos cromossomos (estrutura física dos 

genes). 

O determinismo genético, ou seja, a crença de que a pessoa humana é 

programada' pelo seu cbdigo genktico, foi refutado pelo Projeto Genoma Humano, 

que tinha por objetivo, identificar o seqilenciamento de genes, da espécie humana. 

Sendo o determinismo genético refutado, os cientistas descobriram que o genoma 

humano não contempla o que possa ser considerado como patrimonio genbtico da 

humanidade, mas náo abandonaram o objetivo de identificação desta programação. 

Passaram a estudar as proteinas, que em um primeiro momento, não tinham dado 

importância. Assim, continuam a cultuar a imanencia biológica do ser humano, o ser 

humano B seu corpo e, seu corpo pode ser estudado, identificado e reprogramado. 

Esta busca cientifica mobilizou e continua mobilizando enormes recursos 

financeiros e, embora, os conhecimentos adquiridos n8o tenham sido tAo 

promissores, como esperados, podem promover mudanças sociais profundas, 

associadas à manipulação genética de células somáticas, em especial células 



estaminais ou células-tronco, de células germinais e de embriões, por 

transgenicidade, hibridismo e clonagem. 

As técnicas de transgenicidade referem-se i3 mudança genbtica, podendo 

ocorrer pela manipulação genética terapêutica e nao-terapêutica, em células 

germinais e, em células somáticas. 

O corpo humano também pode ser alterado atravbs da absorção de proteínas 

humanas fabricadas artificialmente, que são comercializadas, atendendo e criando 

consumidores no mercado global, que vem absorvendo os produtos da 

Biotecnologia, sem muita reflexão sobre seus riscos e benefícios. 

As técnicas de hibridismo também promovem mudanças genéticas, obtidas 

através da combinação de genes de espécies diferentes, objetivando a obtenção de 

animais geneticamente modificados para produção de substâncias terapeuticas 

(fármacos), para xenotransplantes (transplantes de órgãos, células e tecidos, do 

animal para o corpo humano) e para pesquisas de doenças e terapias. 

Com as Iécnicas de hibridaç80, animais podem ser geneticamente 

modificados pelo homem, homens podem ser modificados por animais e, homens 

podem modificar outros homens. As mudanças geneticas podem levar mudança do 

fenótipo da espécie e, à formação de quimeras. 

As técnicas de clonagem, ou seja, de reproduç2lo ou multiplicaç80 humana 

assexuada, podem ser realizadas por transferência nuclear, por divisa0 gemelar, por 

transferência nuclear de células germinativas, por transferência nuclear de células- 

tronco, por construçgio artificial de espermatozóides, 6vulos e embriões, por 

partogênese e outras formas, têm finalidade reprodutiva ou terapêutica elou 

experimental, mas em todos os casos, levam à formação de um embriiiolpré- 

embrião. 

Na clonagem reprodutiva, o objetivo é a reprodução da especie, tendo quem 

considere a clonagem como técnica de tratamento da infertilidade e, outros, como 

forma de obtenção da imortalidade humana. e um tipo de reprodução assexuada, 

que especialmente, quando realizada por transferência nuclear, quebra com o modo 



natural de transmissão do patrimonio genético baseado na sexualidade, nao 

deixando de ter objetivos eugênicos. 

O objetivo da clonagem terapêutica é a obtenção de células-tronco, para 

posterior implante em paciente, extraldas de embriões, que são descartados. 

A economia global está tendendo a tornar-se bioindustrial, com empresas 

multinacionais investindo em pesquisas biotecnológicas, objetivanda a 

comercialização genética de produtos e serviços e, promovendo a eugenia 

econbmica, no dizer de Jeremy.Rifkin. 

As técnicas de engenharia genética, mesmo realizadas em consonancia com 

o direito positivo, podem alterar radicalmente o genoma humano, que estd inserido 

no contexto dos direitos de personalidade do homem individual e, do homem 

enquanto espécie humana. Com o objetivo de proteger a esp6cie humana, a 

UNESCO aprovou a DECLARAÇAO UNIVERSAL SOBRE GENOMA HUMANO E 

DIREITOS HUMANOS, em 11 de novembro de 1997. 

Entretanto, mais do que o genoma humano, que se vincula à herança genética 

humana, cujo determinismo foi refutado, o próprio homem, como pessoa, seu 

fenótipo, o ambiente em que vive e se relaciona, seu próprio ser, que não se esgota 

no aspecto biológico deve ser protegido pelo Direito e, um Direito que busque a 

justiça e o bem comum, mesmo porque, o próprio homem nao pode ser considerado 

objeto do Direito, mas seu sujeito, sob pena do Direito não ser Direito. 

O capitulo 8 estuda as normas constitucionais e infraconstitucionais 

brasileiras, diretamente relacionadas às técnicas de engenharia genética que, como 

todas as outras técnicas mencionadas nos capitulas anteriores, permitem a 

'demolição e a 'construção' do corpo humano. 

No Brasil, as técnicas de engenharia genética, que se relacionam diretamente 

com o patrimonio genético da pessoa humana estão submetidas a normas 

constitucionais, que positivam direitos humanos, em especial, pelo arts. 1°, 111, 5O, 

caput, 225, da Constituição Federal. As nomas infraconstitucionais, pela LEI n. 

1 1.105/05. 



O art. 225, CF protege o ambiente necessário vida humana, inclusive a 

diversidade genética, por conseguinte, implicitamente, o próprio patrimdnio genético 

humano é tutelado. Entretanto, este tipo de interpretação insere o ser humano, como 

sendo mais um elemento a compor o meio ambiente, perdendo neste contexto, sua 

dignidade, enquanto pessoa humana, distinta do meio em que se insere. 

A LEI n. 11 .I05105 regulamenta os incisos 11, IV e V, do parágrafo 1°, do art. 

225, CF, disciplina questbes referentes ao uso de técnicas de engenharia genética 

relacionadas a organismos geneticamente modificados e seus derivados, cria o 

Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), reestrutura a Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança (CTNBio) e dispõe sobre a Politica Nacional de 

Biossegurança - PNB, estando atualmente, submetida ao controle concentrado de 

constitucionalidade. 

Proíbe o exercício de atividades de engenharia genética a pessoas físicas, 

permitindo-as somente a pessoas jurídicas de direito público e privado, mediante 

autorização da GTNBio. Vincula estas entidades, aquelas financiadoras e 

patrocinadoras, estabelecendo inclusive a responsabilidade soliddria, por "eventuais 

efeitos decorrentes do descumprimento desta Lei ou de sua regulamentação", caso 

as primeiras não possuam o Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido 

pela CTNBio. 

Permite implicitamente todas as atividades aprovadas e fiscalizadas pelos 

órgãos públicos, que envolvam organismos geneticamente modificados e seus 

derivados e, explicitamente, como poucos Estados, a utilização de células-tronco 

embrionárias humanas, produzidas através de fertilização in vitm, para fins de 

pesquisa e terapia, desde que estes embriões sejam inviáveis ou, que estejam 

congelados há três anos ou mais na data da publicação da lei ou, que já congelados, 

nesta mesma data, venham a completar três anos de congelamento. 

O Brasil está realizando pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, 

enquanto o Supremo Tribunal Federal não julga ação direta de inconstitucionalidade, 

com fundamento no art. 1°, 111, CF (dignidade da pessoa humana) e art. 5O, caput, CF 

(direito à vida) distribuida em 31-05-2005. 



Esta lei proíbe a prática de engenharia genética em célula germinal, zigoto e 

embrião humano e, pelo crime de engenharia genética proíbe a prática de eugenia, 

com a utilização de técnicas de engenharia genética, a hibridação e a clonagem 

humana reprodutiva (crime de clonagem). Entretanto, condutas experimentais n8o 

são proibidas e, mesmo a hibridação, se obtida por outras tecnicas. 

As obrigações de fazer explícitas, nesta lei demonstram que as atiidades de 

biotecnologia são atividades de risco, dentro de uma economia capitalista (art. 1°, IV, 

CF), portanto, podendo causar danos e consequente responsabilidade civil objetiia e 

solidária, tanto das entidades envolvidas, como do próprio Estado, enquanto órgão, 

que estabelece normas, autoriza seu desenvolvimento e fiscaliza as atividades de 

engenharia genética, de modo contínuo. 

Cabe destacar, que o dano, em geral, está vinculado à morte, lesões ou 

incapacidade para o trabalho. Entretanto, com as atividades de engenharia genética 

pode haver perda do patrimdnio genético ou da sua diversidade (dano), 

independente da prrencia de lesões físicas aparentes, psicológicas ou morais. 

Ainda, a diversidade genética pode ser ampliada de tal modo, que o próprio 

conceito de homem biológico tome-se de difícil delimitação. Isto pode ser 

considerado dano? 

A responsabilidade civil em caso de perda, alteração do patrimdnio genético 

da humanidade tem característica pecuniária e, não reconstitui o homem 

desconstituído. 

O respeito ao patrimonio genético humano 6 proposto, mas são permitidas 

atividades que podem alterar esse patrimdnio. Assim, o próprio conceito de 'homem' 

está em alteração. 

Em outros termos, o Direito tem tentado adaptar-se a esta nova realidade, que 

é o próprio homem construido e, não o homem natural, impotente diante das próprias 

forças naturais. Esta adaptação se ressente diante da rapidez das mudanças 

engendradas e mesmo, pela alteração dos conceitos básicos sobre os quais as 

normas siio positivadas. 



Por trás de toda esta problemática está o medo de que o homem promova sua 

autodestruição. No caso das técnicas de Engenharia Genética este risco é extremo, 

até porque, a técnica é a mesma, tanto para finalidade terapgutica como para 

finalidade não terapgutica. 

Aliás, este perigo é considerável visto que cientistas têm descoberto que n8.o é 

apenas importante a descoberta da estrutura genética dos seres vivos, mas qual o 

padrão de organização, que a estrutura apresenta e, como constantemente está a 

mudar, dentro de cada célula, dentro de cada ser vivo e este, dentro do meio 

ambiente. 

Assim, a identificação do código genético humano, não deixa de ser uma 

identificação momentânea, na medida em que em determinado tempo os genes se 

relacionam de determinado modo, em outro, podem se relacionar de outro. Faz parte 

do processo da vida, a criação e recriação do próprio ser e mesmo, a constante 

mudança dentro de si mesmo e em relação a tudo que o cerca. 

Desse mode, homens com o mesmo patrimonio genético, como é o caso dos 

gêmeos univitelinos, não necessariamente comportar-se40 do mesmo modo. 

Mesmo porque, o aspecto biológico não é o único componente do ser humano. Em 

outros termos, a identificação do código genético humano não elimina o risco de 

perda do patrimonio genético humano, ou perda de sua identidade, mesmo em 

terapias genéticas, pois não há certezas no que diz respeito às alterações que estas 

técnicas podem introduzir. 

O capítulo 9 retoma a questão dos direitos humanos e fundamentais, dos 

direitos de personalidade, do valor da vida e discute sua tutela, frente aos avanços 

nos conhecimentos científicos. 



1 0 HOMEM, A SOCIEDADEy O CONHECIMENTOy A 

JUSTIÇA E O DIREITO 

No momento em que o ser humano pensou ser humano, como diria 

Descartes, "penso, logo existon (DESCARTES, 2005, p.41), preocupou-se com O 

sentido do mundo, de si mesmo, de tudo que o cerca e, da vida. 

Tentou e tenta dar uma explicação de todos estes fen6menos e dar um 

sentido para seu pensar, sentir, agir e viver. 

No embate de seu próprio ser com o mundo que o cerca, descobre que é 

profundamente limitado, mas que é capaz de criar slmbolos, acumular 

conhecimentos, modificar fenõmenos, quer em relação a si mesmo quer na natureza. 

Constrói sua cultura e dentro dela se insere, por opção e por necessidade, em 

termos de sobrevivência. 
# 

Embora não se possa dizer o que os primeiros seres humanos conseguiram 

pensar sobre o que possa ser considerado, como sendo justiça, n%o 6 possível 

deixar de supor, que não tivessem esta preocupação, pois o homem caracteriza-se 

por uma vivência profundamente individual e em grupo, realidades estas, que nem 

sempre estão em harmonia, havendo conflitos de interesses. 

De esse refletir não há dúvida, que surge o Direito, ou seja, o que deve ser 

considerado justo, para cada ser humano em seu grupo e, para o próprio grupo em 

que está inserido. 

Entretanto, tanto justiça, como Direito são denominações que oferecem 

diferentes conotações, conforme o tempo e o espaço, no qual o ser humano se 

insere, no correr de sua história na face do planeta Terra. 

O bem comum, enquanto bem de cada pessoa e também de seu grupo 

vincula-se de modo necessário a estas reflexões. 

Paulo Dourado de Gusmão, em sua obra Introdução t4 ciencia do direito relata 

de modo conciso a história do Direito, que aqui se expõe de modo sintético. 



Nos primordios, as idéias de justiça, de direito e de bem comum expressam-se 

pelos costumes, que são apenas decisões reiteradas dos chefes do grupo humano 

ou autoridade, portanto com poder, ou seja, pai de famllia, pessoa mais velha elou 

pessoa com função religiosa, sacerdote. (GUSMÃO, 1972, p. 229) 

Com o crescimento dos grupos sociais, a organização social toma-se mais 

complexa e, surgem as primeiras cidades-estados e os impérios. A organização 

normativa acompanha esta mudança social, surgindo as primeiras compilações de 

normas, feitas por reis ou pelos sacerdotes. A maioria desses legisladores antigos 

atribuía as normas, d vontade divina, a uma divindade, cultuada no meio social. 

Desse modo, qualquer transgressão da norma era vista como desrespeito à 

divindade, sendo a pessoa severamente punida, de modo objetivo, sem qualquer 

reflexão sobre sua culpabilidade. 

Além disso, o cerimonial dominava o direito antigo, sendo a vida social 

regulada pelos rituais. O ser humano era visto como pertencente ao grupo, não tendo 

quase direitos e sip, deveres para com o grupo. 

Documentos jurídicos egípcios esta0 preservados em pedra ou em papiros1, 

sendo o faraó, enquanto chefe de Estado, o único legislador e considerado o filho 

dos deuses. (GUSMÃO, 1972, p.231) 

Na Mesopotâmia foram encontrados códigos como de Ur-Namu e de 

Hamurabi2. Para os babilbnios, este Último código teria sido confiado a Hamurabi, 

Pelo deus Sol, tornando-o "rei do direito" e incumbindo-o de decidir com equidade. 

(GUSWO, 1972, p.234) 

Os hebreus também atribuíam origem divina, à sua lei, tendo sido o livro de 

DeuteronGmio, Livro da Lei, encontrado pelo sumo-sacerdote, na casa de Yahvé 

(Deus universal). 

Na índia, o Código de Manú, também com fundamento religioso, escrito em 

verso protegia o regime social de castas. 

1 

2 
Exemplo: Papiro de Beflim, da VI Dinastia (2420 - 2294 a.C.) 
Escrito em bloco cillndrico de pedra, com 2,25 m de altura e 2 m de circunferencia, encontra-se no 

Museu do Louvre. em Paris. 



Diversamente, a partir do século VI a.Cos gregos não apresentavam suas 

normas como expressão da vontade divina, embora, também fossem mescladas de 

elementos religiosos e morais, mas sim como fruto da reflexão e vontade de 

pessoas. 

A partir desse momento, começam a surgir teorias jurfdicas, vinculadas a 

posiçdes filosóficas distintas, que se preocupam em conceituar e definir o que possa 

ser considerado como sendo justiça, Direito e bem comum. Estas teorias podem ser 

agrupadas em duas grandes vertentes: direito natural ou jusnaturalismo e, 

positivismo. 



I .I TEORIA DO DIREITO NATURAL OU JUSNATURALISMO 

Como Paulo Dourado de GusmBo menciona, a teoria do dlmlto natural vlncula- 

se ao ideal humano de um Direito mais justo, mais perfeito, capaz de dar proteção 

contra o arbítrio do poder. 

Esta teoria sempre considerou o Direito como sendo absoluto, ou seja, 

superior ao direito positivo e independente de convenção ou legislação. 

O Direito tem como fonte, a própria natureza humana ou a razão humana. 

Engloba duas posições distintas, ou seja, para alguns o Direito é revelado por 

processos sobrenaturais, correspondendo a exigências racionais eternas e, para 

outros, o Direito é deduzido pela razão humana ou captado pela intuição. 

Esta teoria tem realidade social, quer como norma juridica fundamental quer 

como ideal jurídico, pois promoveu reformas jurídicas como: aboliç8o da escravatura, 
I, 

abandono de penas desumanas, igualdade de todos os homens perante a lei, 

respeito A dignidade da pessoa humana. (GUSMAO, 1972, p.266) 

A teoria do direito natural começa a ser elaborada por inúmeros filósofos 

gregos como, Heráclito, Platão, Aristóteles, os estóicos. Heráclito (540 a.C. a 480 

a.C.) acreditava que a razão universal modelava todas as leis (lei superior 

governadora do Universo). Híppias, Lycophron e Alcídames admitiam a existgncia de 

um direito superior As leis. Platão (428 a.C. a 347 a.C.) denomina justiça, a virtude 

das virtudes, capaz de dar harmonia a sociedade e de conceder a cada pessoa a 

função social que lhe compete. Aristóteles (384 a.C. a 322 a.C.) considera o Direito, 

a expressão do justo natural, compatível com a natureza humana, superior ao direito 

positivo, perfeito, absoluto, imutável, universal, como a própria natureza humana, que 

3 Piatão, discfpulo de Sócrates (470399 a.C.) 6 o fundador da filosofia idealista (ideias seriam cópias 
imperfeitas de idéias modelos); deixou 28 diálogos entre os quais: Reptlblica, Leis, O polltico 
(democracia); para ele, o Estado (polis) teria surgido da necessidade da sociedade, de satisfazer a 
necessidade de todos, atraves da divisão do trabalho; o Direito, e não o saber, deveria controlar os 
povernantes. 

Aristóteles, aluno de PlatClo é considerado criador da lógica formal; na obra Ética analisou a justiça, 
colocando a igualdade corno critério. 



é a sua fonte. Os estóicos concebem o Direito, como a lei comum a todos os 
homens, que rege todos os povos. (GUSMAO, 1972, p.267) 

0 s  juristas romanos partiram desta concepção. Ulpiano, que estendeu este 

Direito a todos os animais, estabeleceu três princfpios fundamentais: viver 

honestamente (honeste vivere), não causar dano a outrem (altenrm non laedem) e, 

dar a cada um, aquilo que lhe corresponde (suum cuque tríbuere). Cícero (106 a.C. 

a 46 a.C.) defendeu um direito supralegal, fonte das fontes do Direito, fundado na 

natureza humana. Para ele, a lei está em conformidade com a reta razão, em 

consonancia com a natureza imutável conhecida por todos. (GUSMAO, 1972, p.267- 

268) 

O que faz, principalmente, manter a uni80 e a boa harmonia 
entre os homens, 6 que cada um se dedica particularmente a 
prestar serviços àqueles a que estão diretarnente unidos. Para 
compreender bem quais sejam os principias naturais da 
sociedade 6 necessário, v&-10s de mais alto. 

O primeiro abrange todo o genero humano: 8 o comdrcio da 
razão e da palavra. Com efeito, instruindo uns aos oubros, 
comunicando seus pensamentos, discutindo, apresentando 
julzos, os homens se aproximam, formando natural sociedade. 
Isto nos diferencia dos anima is... 

A sociedade, que 6 muito ampla, e que une todos os homens, 
uns aos outros, exige que se deixem em comum todas as 
coisas que a natureza produz para uso geral, al6m de que se 
observe o que consta das leis e do direito; isso n8o impede de 
se ater ao provérbio dos gregos 'Tudo 6 comum entm amigos'. 

Ora, as coisas comuns entre todos os homens podem-se 
distinguir na a p i i i  da palavra de Ennius, a M a s  as coisas 
do mesmo genero: 'Mostrar de maneira honesta o caminho ao 
desgarrado 6 como se tiv4swmos iluminado sua lâmpada 
pela nossa, que n8o será mais fraca, por termos iluminado a 
dele'. Esse único exemplo nos mostra que devemos estar 
sempre prontos a fazer qualquer coisa, mesmo a um 
desconhecido, sem prejuizo para n6s. Dal as máximas: 'Ngo 
impedir ninguém de beber em hgua corrente; dar fogo a quem 
nos pede; aconselhar de boa-fé quem procura um conselho. 
Coisas liteis a quem recebe e nada custam a quem as dá'. 
Devemos praticar sempre tais máximas e contribuir para a 
utilidade coletiva. 

Entretanto, como os recursos de cada um tem seus limites, e 
os que necessitam &o em número interminavel, é preciso 
restringir a liberalidade geral e regular-se segundo a palavra 
de Ennius, de maneira que nossa lâmpada possa iluminar 
para podermos, fazer o bem aos que nos são mais estimados. 



Na Idade Média, Santo 

Existem muitos graus de sociedade entre os homens. fhpois 
dessa primeira, que A universal, que A O gdnero humano, vem 
a sociedade dos que formam um $6 povo, e falam a mesma 
língua; une de maneira mais estreita os homens. Outro circulo 
mais fechado 6 o dos que habitam a mmma cidade. Muitas 
coisas são comuns para esses cidadaos: fórum, templo, 
p6rticos, ruas, leis, direitos, tribunais, sufr&gios, IIgaçMs, 
amizades, relagbes de negóciog e de interesse. Enfim, os 
laços de sangue são mais próximos; pois, por al, na imensa 
sociedade humana, chegamos ao seu clrculo mais limitado ... 
Os laços de sangue unem os homens por uma amizade e 
afei@o mútuas. Grande motivo de atraçao 6 terem os 
mesmos monumentos de família, os mesmos deuses e uma 
sepultura comum. 

Mas, a mais bela e a mais sólida das sociedades são as qoe a 
amizade, pela conformidade de inclina@o, estabelece entre 
pessoas de bem.. . 
Se se quiser constituir comparação, procurando o que mais 
obriga ao dever, deve-se colocar, em primeiro lugar, a PBtria e 
nossos pais, a quem somos obrigados por tantas 
benemerencias; em seguida, virão os filhos, toda a nossa 
famllia que amparamos e da qual somos o único abrigo e, 
depois, aqueles com os quais convivemos pelos sentimentos e 
cujo destino B comum. Para eles, procuramos todos os 
recursos imprescindlveis; mas, para esse comArcio Intimo pelo 
qual vivemos, põe-se tudo em comum, pensamentos, 
palavras, estímulos, consolações, algumas vezes 
condenações, tudo isso em função da amizade, que d 
estabelecida pela concordância dos temperamentos, na mais 
apreciável das sociedades. (CICERO, 2004, p. 46-48) 

Agostinho (354 a 430), na obra De civitate Dei, 

influenciado por Platão, defende a subordinação do Estado ao Papado, enquanto 

intérprete das normas. São Tomás de Aquino (1225 a 1274) influenciado por 

Aristóteles, em sua obra Suma TeoI6gica, defende a existência de três ordens 

jurídicas escalonadas: o Direito Divino (lex aetema), fundado na vontade de Deus, 

revelado aos homens, o Direito Natural, estabelecido pela razão e, a Lei Humana, 

tendo por finalidade o bem comum. 

Os nominalistas assumiram posição anticlerical, antecipando a secularização 

do direito natural, mais tarde defendida pela Escola de Direito Natural. A Refoma e o 

liberalismo jurídico contribulram para o movimento de idéias, tendo sido incluidos os 

principias da liberdade e tolerancia religiosa. (GUSMAO, 1972, p.268) 

O racionalismo do s6c. XVII e XVIII completa a obra de laicização do direito 

natural, influenciando a Revolução Inglesa e Francesa. Com Hugo Grotius (1583 a 



1645) a razão, universal e comum a todos os homens, passa a ser a fonte do 

Direito, também universal e comum; os direitos e deveres correspondem ao estado 

da natureza, não sendo conferidos pelo Estado, que surgiu de um contrato social. 

Samuel Freiher Puffendorf (1632 a 1694) condida esta escola e pensa terem 

existido dois tipos de contrato social7: com um, os homens renunciaram a liberdades 

naturais e constituíram o estado social e, com o outro, deram oiigem ao poder 

político. (GUSMÃO, 1972, p.269) 

Immanuel Kant (1724-1804) 6 um filósofo racionalista, que reagiu contra o 

racionalismo dominante da 4poca e, também contra o idealismo dogmdtico, por 

desconhecerem os limites da razão. Reagiu também contra os empiristas e 

sensualistas que encaravam a razão de modo passivo, modelada pela experidncia, 

nada mais sendo do que a soma de sensações ou impressões dos sentidos, dando 

origem ao criticismo. 

Estudou basicamente os seguintes problemas: Que podemos saber? Que 

devemos fazer? Qye podemos esperar? Para tanto, utilizou o m6todo que denomina 

5 

6 
Hugo Grotius, jurista holandbs, produziu a obra Dê jure belli ac pacis 

7 
Samuel Freiher Puffendorf, jurista alemão, elaborou a obra De iure naturae et gentium libri octo 
O conceito de contrato social 6 referenciado por outros autores, como: 

a) Hobbes (1588 a 1670) - os homens rerrolveram constituir o Eatado atfti8~68 de um COntratO 
social, para poderem ter segurança, visto que em seu estado natural &o verdadeiras feras, 
homo homini lupus; 

b) Jean Jacques Rousseau (1712 a 1778) - o homem 6 por natureza bom e a sociedade o 
corrompeu; o contrato social objetiva assegurar os direitos naturais, em sua obra Ou contmt 
social ou Príncipes du dmit pditigue; inspirado em Rousseau, Kant não considera o contrato 
social como fato histórico, mas como pressuposto 16giw do Estado de Direito (hipótese 
necessdria de um Estado subordinado ao Direito); 

c) John Locke (1632 a 1704) - inglb, em sua obra Two Trsatises of Govemment, lançou as 
bases da ideologia liberal; opõe-se a Hobbes por não acreditar que o contrato social tenha 
sido celebrado para criar uma autoridade despótica, mas sim o Estado de Direito, o poder 
limitado pelas leis; o contrato social nao cria direitos naturais (como, liberdade, propriedade), 
pois estes independem do contmto; para Locke, os homens, apenas aceitam certa limitação a 

8 
direitos naturais, em troca de garantias sociais. 

Immanuel Kant elaborou obras, como: 
a) Crítica da razão pura - estuda as possibilidades da raz8o no processo de conhecimento; para 

ele, critica significa o tipo de investigação destinada a estabelecer os limites da razão e, razão 
pura, revela a independência em relação a experiência; 

b) Crítica da razdo prática - busca os limites da raso no campo etico; 
c) Fundamentos da metafísica dos costumes - onde estabelece os princípios metafísicos do 

Direito; 
d) A religiblo nos limites da simples ma30 - trata temas religiosos de modo simbólico, assim, o 

Homem-Deus 6 a ideia da natureza humana perfeita, a Igreja, a ideia da República Universal, 
formada por homens de boa vontade. 



transcendental, pelo qual destaca os elementos a p M  contidos no conhecimento e 

que transcendem a experiência. 

Para Immanuel Kant, a ci8ncia (matemática, que independe da experiência e, 

física newtoniana, independente parcialmente) 6 um fato e, tenta descobrir as 

condições referentes à sensibilidade e ao entendimento, pelas quais os objetos são 

dados na matemática e pensados na física. Apresenta estas refiexbes na obra Crltiim 

da razão pura nas seguintes partes: 

a) estética transcendental- estuda a sensibilidade (faculdade de sentir) e afirma 

que tudo quanto 6 conhecido pela experiência existe no espaço e no tempo 

(formas a pnon da sensibilidade); para ele, as coisas em si mesmas são 

incognosciveis, o que pode ser conhecido sao os fenomenos múltiplos, que 

aparecem no espaço e no tempo, o diverso da intuição; 

b) analítica (lógica) transcendental - estuda o modo como o entendimento 

organiza a sensibilidade, que já era uma forma de ordena@o; o entendimento 

6 um princípio superior de unificação, pois pensar é julgar; o entendimento 

unifica o diverso, segundo seus próprios princípios de ligação ou categorias a 

pnon uma destas categorias é a causalidade (esquema da sucessao regular); 

assim, a experiência 6 obra do pensamento humano, pois a natureza é em 

parte obra da sensibilidade e do pensamento humano e, a ciência 6 possivel 

e, chega à certeza, pois repousa em principias verdadeiros, necessários, 

existentes a pdon; 

c) dialética transcendental - a metafísica intelectual 6 imposslvel, não sendo 

possível o conhecimento das coisas em si, pois somente os fenomenos 

situados no espaço e no tempo são conhecíveis e, qualquer tentativa da razão 

em ultrapassar o mundo dos fenomenos é considerada uma ilusão metafisica; 

para ele, a metafisica intelectual não pode resolver problemas existentes 

como da imortalidade, da liberdade de Deus e procura um caminho 

alternativo, a moral. (CHALLAYE, 1966, p. 191-1 95) 

A moral também 8 um fato. Estuda-a nas obras Fundamentos da metafisica 

dos costumes e Crítica da rãzão prática. Como não pode deduzir a moral nem da 



metafísica e nem da experiência, estuda os dados da "filosofia moral popular" 

(consciência comum), ou seja, os juizos morais, que os homens fazem uns dos 

outros, identificando o principio da boa vontade. Este principio é a vontade de agir 

por dever, sem influência do interesse ou do sentimento. O inte- e o sentimento 

vinculam-se ao egoísmo, subordinam-se a uma condi@o, sendo assim imperativos 

hipot6ticos. O dever é um imperatiio categórico, sem condi@o. E a razão, idbntica 

em todo homem, que fornece este imperativo, a razão aplicada à ação, a razão 

prática. (CHALLAYE, 1966, p. 195-1 96) 

A principal fórmula do imperativo categórico ou "a lei fundamental de razão 

prática pura* (KANT, 200.4a, p. 40) 6: "age de tal modo que a máxima de tua vontade 

possa valer sempre como princípio de uma legislação universaln (KANT, 2004a, p. 

40) ou, "... age só segundo msxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela 

se tome lei universal". (KANT, 2005, p. 51) Assim, por exemplo, n8o se pode mentir, 

pois não se pode esperar que todos mintam. 

... a lei determina imediatamente a vontade e a ação em 
conformidade com essa lei boa por si mesma; logo uma 
vontade, cuja máxima é sempre conforme a essa lei, é boa de 
modo absduto e sob todos os aspectos e 4 a conâi@o 
suprema de todo bem ... 
.. . o conceito do bem e do mal deve ser deteminado antes da 
lei moral (para a qual esse conceito aparentemente deveria 
servir de fundamento) mas apenas (com ocom também 
aqui) segundo essa lei e por ela. (KANT, 2004a, p. 72) 

A razão pura e por si mesma prática, e dá (ao homem) uma lei 
universal, que denominamos lei moral [Sitbngeseb]. (KANT, 
2004a, p. 41) 

Para Immanuel Kant, "o homem - e, de uma maneira geral, todo o ser racional 

- existe como fim em si mesmo, e não apenas como meio para o uso arbitrário desta 

ou daquela vontaden. (KANT, 2005, p. 58), pois é pessoa e, com valor absoluto. 

Os seres, cuja existência n8o assenta em nossa vontade, mas na 
natureza, em, contudo, se são seres irracionais, um valor meramente 
relativo, como meios, e por isso denominam-se coisas, ao passo que 
os seres racionais denominam-se pessoas, porque a sua natureza os 
distingue já como fins em si mesmos, ou seja, como algo que não 
pode ser empregado como simples meio e que, portanto, nessa 
medida, limita todo o arbítrio (e A um objeto de respeito). (KANT, 2005, 
P 59) 



Desse modo, chega ao "princípio prático supremo e um imperativo categórico" 

(KANT, 2005, p. 59) e, princípio da dignidade da pessoa humana que é: "age de tal 

maneira que possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de 

qualquer outm, sempre e simultaneamente com fim e nunca simplesmente como 

meio". (KANT, 2005, p. 59) 

Em Immanuel Kant, o conceito de dignidade da pessoa humana está 

vinculado a racionalidade, que é prática e, portanto, moral, fundada na autonomia da 

vontade, que tem um valor absoluto. 

A vontade n8o está, pois, simplesmente submetida à lei, mas 
o está de tal maneira que possa ser considerada legisladora 
ela mesma, e precisamente por isso então submetkia 8 lei (de 
que ela prbpria se pode considerar como autora). (KANT, 
2005, p. 62) 
A autonomia da von- 6 a constltuiçáo da vontade, graça8 B 
qual ela 6 para si mesma a sua lei (independentemente da 
natureza dos objetos do querer). O principio da autonomia, 6 
portanto, n8o escolher senão de modo a que as m8ximas da 
escolha no prbprio querer sejam simultaneamente incluídas 
como lei universal. (KANT, 2005, p. 70) 
O concelto segundo o qual todo o ser racional deve ser 
considerado por todas as máximas de sua vontade, o 
legislador universal, para julgar a si mesmo e Bs suas açôes 
desse ponto de vista, conduz a um outro conceito bastante 
fecundo que se lhe relaciona e que A o de reino dos fins. 

Pela palavra mino, entendo a ligação slstemdtica de vdriog 
seres racionais por meio de leis comuns. (KANT, 2005, p.63- 
64) 
... obrigaçdo prdtica, ou seja, dever. O dever n8o pertence ao 
chefe no reino dos fins, mas sim a cada membro e a todos em 
igual medida. (KANT, 2005, p. 64) 

No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. 
Quando uma coisa tem um preço, pode ser substituída por 
algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de 
todo preço e por isso não admite qualquer equival6ncia1 
compreende uma dignidade. 

... mas o que se faz condição para alguma coisa que seja fim 
em si mesma, isso não tem simplesmente valor relativo ou 
preço, mas um valor interno, e isso quer dizer, dignidade. 

Ora, a moralidade e a única condição que pode fazer de um 
ser racional um fim em si mesmos, pois só por ela lhe 6 
possível ser membro legislador no reino dos fins. Por isso, a 
moralidade e a humanidade, enquanto capaz de moralidade 
são as únicas coisas providas de dignidade. (KANT, 2005, 
P.65) 



Em virtude de razoes morais, o homem deve aceitar certas razões 

metafísicas, ou seja, postulados1pressupostos da raso pdtica, que sua inbligbncia 

n8o pode justificar, como: 

a) a liberdade - condição necessdria da moralidade; "se devo, cumpre que 

possa", pois a "raiz da nobre hasten do dever "n8o pode ser sent4o a 

personalidade, isto é, a liberdaden; (KANT apud CHALLAYE, 1986, p. 196) 

b) a imortalidade da alma - a perfeição humana não pode ser atingida neste 

mundo; 

c) a existência de Deus - Deus descobre as intenções humanas secretas e 

impõe ao universo sua vontade moral. (CHALLAYE, 1966, p. 196-197) 

Tais postulados sao os da imortalidade, da libenlade, 
considerada positivamente (como a causalidade de um ser 
enquanto ele pertence ao mundo inteligfvel) e da existência de 
Deus. O primeiro 4 derivado da condição praticamente 
necessária da confomklade da duração com o cumprimento 
integral da lei moral; o segundo, da suposição necessária da 
independencia em relação ao mundo sensível e da faculdade 
de determinação da sua vontade, segundo a lei de um mundo 
inteligfvel, isto é, da liberdade; o temiro, da necessidade da 
condição exigida para esse mundo inteliglvel ser o sumo bem, 
mediante o pressuposto do sumo bem independente, isto 6, a 
existência de Deus. (KANT, 2004a, p. 142) 

Desse modo, Immanuel Kant destrói a metafísica teórica e constrói a 

metafísica moral, "... tive de suprimir o saber para encontrar lugar para a cren ça..." 

(KANT, 2004b, p. 36) 

A partir disso, chega ao conceito de direito como sendo o "conjunto de 

condições debaixo das quais a faculdade de agir de um pode conciliar com a 

faculdade de agir de outro, segundo uma lei de liberdade". (KANT apud GUSMAO, 

1972, p. 275) 

Este conceito de Direito é formal e não estabelece o que 6 justo e o que é 

injusto, mas fornece a condição formal para sua distinção, que 6 a regra geral do 

Direito: "age externamente de tal modo que o livre exercício de teu arbitrio possa 

conciliar-se com a liberdade de todos, segundo uma lei geral". (KANT apud 

GUSMAO, 1972, p. 275) 



Desse modo, o objetivo da teoria jurídica 6 a proteçâo da liberdade e, a 

coação como sendo "essencial ao direito, por possibilitar a liberdade lícita e a 

coexistência livre dos indivíduos". (GUSMAO, 1972, p. 275) 

Immanuel Kant estabeleceu seu conceito de Direito em noçõcw metafísicas 

morais. Seu conceito, embora formal, está fundado em pressupostos que a raso 
não pode demonstrar, como a liberdade, a imortalidade da alma e a exist4ncia de 

Deus, inclusive, fazendo a distinção entre ação legal e moral. 

O essencial de todo valor moral das a@es consiste em que a 
lei moral determina imediâtamente a vontade. Se a 
determinação da vontade se produz em conformidade com a 
lei moral, mas somente por intermédio de um sentimento, seja 
de que espécie for, que seja necessário pressupor para que 
esse sentimento se tome um princlpio de determin- 
suficiente para a vontade, não ocorrendo, por conse$uinte, a 
ação exclusivamente por amor à lei, então a a ç h  encerrará, 
certamente, um caráter legal, mas n8o um caráter moral. Se 
por móbile (eleater animo se entende o movimento subjetivo 
determinante da vontade de um ser, cuja razão, em virtude de 
uma disposição natural, n8o é necessariamente conforme a lei 
objetiva, resultará dal que n8o se podem atribuir vontade 
divina quaisquer motores, porque o móbil da vontade humana 
(e de todo o ser racional criado) nunca pode ser outro que a lei 
moral e, por consequbncia, o princlpio objetivo de 
determinação tem de ser sempre e ao mesmo tempo o Qnico 
fundamento subjetivo suficiente de determinação da açh, jB 
que esta deve conter o esplrito da lei, e n8o apenas cumprir a 
sua letra. (KANT, 2004, p. 82) 

Coaduna-se perfeitamente com isso a possibilidade de um 
mandamento como: Ama a Deus sobre todas as coisas e ao 
prbximo como a ti mesmo. De fato, enquanto mandamento, 
ele exige o respeito a uma lei que ordena, amor, e não deixa B 
escolha arbiiria a faculdade de fazer dele um princlpio. 
Entretanto o amor a Deus, como inclinação (amor patolõgico) 
é imposslvel, poque Deus n8o é objeto dos sentidos. Esse 
amor pelos homens, embora posslvel, n8o pode, todavia, ser 
ordenado, pois não está no poder de nenhum homem amar a 
alguém simplesmente por ter sido ordenado. Assim, sb ao 
amor pdtico conceme esse núcleo de leis. Amar a üeus, 
nesse sentldo ilgnlflw cumprir com saflshgdo todos os 
deveres para com o pr6xirno. (KANT, 2004a, p. 93) 

Nessa origem se fundam vdrias expressões, que indicam o 
valor dos ob'etos segundo ideias morais. A lei moral 6 santa C (inviolável). verdade que o homem nao A muito santo, mas 
ele deve ter como santa a humanidade em sua pessoa. Tudo 
o que exlste na criação, tudo o que se qulser, e sobre o que se 
tenha algum poder, podemos utilizar como simples meio; 
somente o homem e, com ele, toda criatura racional A um fim 
em si. E, com efeito, ele é o sujeito da lei moral, que é santa 



graças à autonomia da sua liberdade. Precisamente por causa 
desta, toda vontade, mesmo a vontade própria de cada um e 
dirigida para si mesma, está limitada h condição de um acordo 
com a autonomia do ser racional, qual seja, a de n8o 
submetê-lo a qualquer objetivo que nbseja pomiwtl segundo 
uma lei que possa provir da vontade do prbprio sujeito 
passivo; por consegU4ncia, a n8o usar jamais est@ 
simplesmente como meio, mas, ao mesmo tempo, tambem 
como fim. Impomos essa condição, a% mesmo, B vontade 
divina, relativamente aos seres racionais no mundo, enquanto 
criaturas suas, porque ela se funda sobre sua pemalldade, 
graças a qual unicamente constituem fins em si mesmos. 

A idéia da personalidade, que faz surgir em n6s o respeito e 
põe-nos diante dos olhos a sublimidade da nossa natureza ... 
(KANT, 2004a, p. 97) 

Paulo Dourado de Gusmão continua a dizer, que no século XIX e no começo 

do século XX, não houve muito interesse pela a teoria dos direitos naturais, visto 

que, os princípios defendidos pela escola foram incorporados a Declarações de 

Direitos e Códigos Civis e, surgiram outras teorias como o empirismo9, o 

Q Para a Escola Empirista Exegaica (a. XIX), o Direito se identifica totalmente com a lei escrita, 
tendo a ciéncia jurídica a missão de revelar o sentido do texto legal; não nega o direito natural, pois 
admite que os c6digog elaborados de modo racional sejam a expressão humana do direito natural. O 
estudo do Direito deveria restringir-se a exegese dos códigos (comentário ou esclarecimento 
minucioso da lei), apenas para entender a lei e buscar a intenção do legislador. A fonte de decisbes 
jurldicas 6 a lei, sendo que toda decis8o jurldica 8 a conclus80 de um silogismo, tendo como premissa 
maior a lei, como premissa menor um fato concreto. Esta 6 uma concepção mecânica da funç8o 
judicial. 
Na França, tem como representantes Proudhon, Melville, Blondeau, Bugnet, Delvincourt, Huc, Aubry e 
Rau, Laurent, Marcade, Demolombe, Troplong, Pothier, Baudry-Lacantinerie, Duranton. Com a 
unificaçao do direito clvel frands, atraves da promulgaç80 do Código de NapoleBo (1804), os juristas 
entenderam que deveriam fazer apenas a exegese do texto legal. 
Na Alemanha, recebeu o nome de Pandectismo, tendo como representantes Bernard Windscheid, 
Brinz, Glock. A posi@o, dos pandectistas difere daquela dos exegetas franceses, no sentido que 
estes partem da leilcõdigo e, os alemães dos textos de direito romano. 
Na Inglaterra - recebeu o nome de Escola Analftica (Analytical School, de John Austin, Salmond). 
Para esta Escala o sistema de normas da common law (um corpo omnicompreensivo que contem 
normas para solucionar problemas, 6 o Direito elaborado por julzes - judge mede law) é completo, 
rlgido, edificado sobre fundamentos históricos antigos, havendo restriçâo dos tribunais e juristas a 
qualquer norma inovadora, que introduza alguma inovação ou que proceda a adaptação da lei a 
algum caso concreto. 
Esta Escola apresenta o positivismo legal do Estado (autolimitação da ciencia juridica ao estudo da lei 
positiva) e sem valor envolvido em seu estudo, corno fundamento da neutralidade da ciencia do 
Direito. 
Esta posiçtio difere daquela dos glosadores (Bolonha, séc. XI, pensamento, que dominou a cibncia 
jurldica até o séc. XVI), que reconstruiram a obra romana, estudando textos descobertos de direito 
romano (Justiniano), nem sempre completos e, adaptando-os, de modo Ibgico, a situações de seu 
tempo; com os glosadores surgiu a ci&ncia do direito, com caráter dogmdtico, ou seja a dogmdtica 
jurldica, com o caráter exeg6tico dos seus propósitos e a forma dialdtica-retórica (no sentido 
aristotélico) do seu método. 
Estas posições empiristas inspiraram os primeiros intdrpretes das codificações eumpeias, 
possibilitaram o estabelecimento dos conceitos fundamentais do direito privado e, foram responaveis 



histori~ismo'~, a teoria socio16gica1' e o positivismo, entr@ outras, que passaram a 

cultuar os códigos e a lei. 

Somente, após a 2a Guerra Mundial, com alemães e austríacos, ressurge o 

interesse pelo direito natural, mas de um modo diferente. O neojusnaturalismo é 

dinâmico, flexível, acompanhando de perto as transformações sociais, admitindo a 

existência de um direito supralegal, que tutela a dignidade humana e que embora o 

direito positivo receba a influência de fatores sociais, esta influencia acaba quando 

começam os direitos do homem. 

Para Français Gény (1861 - 1938), o direito natural é um conjunto de 

princípios gerais, válidos por si mesmos, evidentes, aceitos por todos como 

socialmente necessários e justos, que indicam o tratamento juridico a ser dado 

quando a dignidade humana está em jogo - 'irredutível direito natural', identificado 

com a noção de justiça (não é um código de princípios para solução de todos os 

casos); o conteúdo do direito positivo é dado pelo direito natural ditado pela raso, 
pelos ideais histbriis e pelas necessidades sociais. Para Giorgio Del Vecchio (1878 

- 1970), o direito natural não fornece ao direito positivo todo o seu conteúdo, mas 

somente o seguinte princípio: o homem 6 fim em si mesmo e não meio ou elemento 

do mundo senslvel; este principio coincide com o princípio kantiano. Com Rudotf 

Stammeler (1856 - 1938), o direito natural seria formal, sem conteúdo certo, 

modificando-se conforme as transformações económicas e sociais; aproxima-se da 

pp -- 

pelo dogmatismo jurídico, que preconiza a sociedade moldada ao Direito e n8o o Direito a sociedade. 
(DINIZ, 2004, p. 50-57) 
10 O historicismo do séc. XIX, que recebeu influencia do romantismo, 6 uma posição contrária tl 
metafísica, ao racionalismo e ao jusnaturalismo, que dominaram o pensamento dos s6culos XVII e 
XVIII. No historicismo, o direito forma-se espontaneamente, de modo imperceptível, junto com os 
demais produtos culturais, espelhando o espírito do povo (Volksgeist), assim o Direito tem um caráter 
nacional, histórico e relativo. O progresso do povo e de sua cultura levaria também ao progresso do 
Direito. Para esta escola o direito consuetudinário é a forma que deve ser preferida de direito, pois 
reflete mais perfeitamente as mudanças do espírito do povo; seus seguidores (Friedrich Karl Savigny, 
Gustav Hugo, Georg Friedrich Puchta) combateram as codificações. Esta corrente, apesar de tentar 
desvincular o Direito da metfisica, vinculou-o a uma entidade metafisica, o espírito do povo. 

1 
(GUSMAO, 1972, p. 278-280) 

Na teoria sociológica, tendo Max Weber (1 864 - 1920) como representante, o Direito caracteriza-se 
pelas seguintes afirmações: o direito positivo tem origem social, os fenbmenos jurídicos são 
fenomenos sociais, a lei 6 insuficiente para controlar a sociedade, hB diversas ordens jurídicas. Esta 
teoria se interessa pelos fatores sociais que contribuem para manter a ordem jurídica vigente e 
aqueles que promovem transformaçdes. (GUSMAO, 1972, p. 295-300) 



lei do dever de Immanuel Kant e entra em confronto com posiç&es jusnaturallstas 

que exigem um conteúdo mínimo de direito natural; este autor nao fornece os 

preceitos do direito natural, mas fornece critérios para encontrá-los historicamente, 

ou seja, o direito natural destina-se a estabelecer uma 'comunidade de homens 

livres', com respeito à personalidade de cada um e a solidariedade social. Renard 

fala no direito natural de conteúdo progressivo, modificando-se no tempo e no 

espaço, mas mantendo um residuo constante, pelo qual, etapas posteriores s8o 

continuações das anteriores; o direito natural n8o muda, é invaridvel e racional; este 

direito é desvendado pelos homens ao poucos, com o progresso do conhecimento e, 

o embate de fatores históricos, que permitem esta progressividade; o direito natural 

deve orientar as modificações a serem introduzidas no direito positivo, de modo a se 

realizar a justiça. Com H. Coing, a dignidade e a liberdade humana devem estar 
acima do direito positivo e do poder legislativo. Maurice Jean Claude Hauriou (1852 - 
1929) menciona uma superconstiiucionalidade formada por uma Declaração dos 

Direitos do Homem, acima do poder constituinte. (GUSWO, 1972, p. 270-271) 

Os defensofes da teoria do direito natural lutaram para que direitos humanos 

fossem reconhecidos, entre eles podem ser citados: direito de livremente concluir 

pactos (Hugo Grotius), direito de autoconservação (Thomas Hobbes), direito de 

liberdade física (Baruch Spinoza), direito ao trabalho, à propriedade privada 

enquanto fruto do trabalho (John Locke), direito à defesa da própria vida e dos bens, 

punindo as ofensas por conta própria (John Locke), direito à liberdade e igualdade 

política (Rousseau), direito ao reconhecimento da dignidade humana (Samuel 

Freiher Puffendorf). Mesmo juristas de outras correntes tamb6m admitiram a 

existhcia de um direito supralegal1*. 

Cabe destacar que o direito natural pode ser considerado como direito, como 

moral, como justiça ou como ideologia, mas não se pode negar sua existência, acima 

do legislador, negando, orientando, julgando, condenando e dando fundamento às 

leis, ou seja, não se pode negar sua realidade, vigência e valor, pois acima da lei e 

- 

12 Entre eles podem ser citados: Gustav Radbruch (defensor do relativismo juridico), Hans Kelsen, H. 
Coing, Messner, E. Fechner, Welzel e A. Verdross. 



do poder está a dignidade da pessoa humana e um padrão de justiça. (GUSMAO, 

I 972, p. 272) 



I .2 POSITIVISMO JUR~DICO 

Conforme Paulo Dourado de Gusmão, o termo positivismo apresenta o sentido 

do positiiismo sociológico (Augusto Comte, 1798 - 1857), segundo o qual, a 

sociologia ou física social seria a ciência positiva dos fatos sociais. A sociologia seria 

a única ciência e, a ciência do direito seria um setor da sociologia. 

O outro sentido é o positivismo jurídico, que nega o direito natural e combate a 

metafísica jurídica, afastando o valor dos fundamentos das normas, pois alem do 

direito positivo não existe Direito. 

O positivismo jurídico apresenta a corrente estatal e a corrente sociológica. 

Na corrente jurídica estatal, o Estado é a fonte do Direito e, o direito positivo 6 

o direito estatal, que não tem lacunas. Tem como alguns representantes Icilio 

vanniq3, Alessandro ~ r o ~ ~ a l i ' ~ ,  John ~ustin", fundador da Escola Analítica de 

Jurisprudência, cofisiderado o precursor de Hans Kelsen, com sua Teoria Analítica 

do Direito, que reduz o objeto da ciência do direito ao direito positivo, definindo o 

direito como regra ditada pela autoridade soberana, independente de justiça. 

A corrente jurídica sociológica nega o direito natural e limita os estudos 

juridicos à realidade social do direito. Emile ~urkheim'~ 6 um de seus representantes. 

Para ele, o direito simboliza a solidariedade social; o direito penal representa a 

solidariedade mecânica, pois seus laços são mais fortes, pois é dotado de 'san@es 

repressivas' e, o direito civil, representa a solidariedade 'organica, com laços mais 

frágeis, com 'sanções restiiutivas'. Para Georges Davidovitch ~urvitch", o direito 

dominante criado artificialmente pelo Estado 6 uma ordem de divisão, separaç8o e 

l3 Icilio Vanni (1855 - 1903) - tentou ultrapassar o positivismo, ao colocar em questão o fato da 
experiéncia juridica, pela crltica; criticismo, doutrina filosófica, que tem como ponto de partida a 
fi4osofia de Kant que sustenta a limitaç80 da razao. 

15 
Alessandro Groppali (1875 - 1959) - filbsofo italiano; elaborou a obra, Filosofia de1 Diritfo; 
John Austin (1 790- 1859) - ingles. 

l6 Emile Durkheim (1858 - 1917) - sociblogo francês, considera o fato social como 'coisa'; 
evolucionista, sustentou que a origem do direito encontra-se na sociedade arcaica, tendo aparecido 
~Fmeiro o direito repressivo. 

Georges Davidovitch Gurvitch (1894 - 1965) - jurista e sociblogo russo. 



subordinaç80; o direito real é o 'direito social1, que nasce como norma espontanea, 

respeitada nas relações da maioria das pessoas, que não chegam aos Tribunais; o 

'direito social' surge autonomamente no seio da sociedade, integrando-a. Com 

Eugen ~hrl ich'~, o direito n8o é completo, tem lacunas somente preenchlveis pelo 

'direito livre'. Leon ~ u g u i t ' ~  (objetivismo sociológico), afirma que a 'solidariedade 

social' (quer por semelhança - reflexo de necessidades comuns, quer por divisão de 

trabalho - reflexo de necessidades diferentes, que exigem troca de serviços 

reciprocas) fornece o critério ordenador do direito, com a seguinte norma juridica 

fundamental: "nada fazer que atente contra a solidariedade social sob qualquer de 

suas formas e fazer tudo o que for de natureza a realizar e a desenvolver a 

solidariedade social mecânica e orgânican. (DUGUIT apud GUSWO, 1972, p. 290) 

Esta regra é permanente e mutável, pois as formas de solidariedade se alteram no 

tempo. Roscoe pound20 é o fundador da Corrente Sociological Jurisprudence. Para 

ele, no direito, o mais importante não é a construção lógica do sistema ou a perfeição 

dos códigos, mas os efeitos sociais dos mesmos, das instituições e das doutrinas 

juridicas. Pragmaticamente, pretende encontrar as diretrizes capazes de atingir 

resultados socialmente justos, tendo o direito o objetivo de satisfazer um maior 

número de necessidades, com um mlnimo de atritos, compondo conflitos, sem 

colocar de lado os interesses sociais como a segurança flsica da pessoa, proteção 

da saúde, segurança dos bens e contratos, a segurança das instituições sociais, a 

proteçao da moral, a conservação dos recursos sociais, o progresso e, a vida 

individual. 

O positivismo jurídico elimina do Direito o critério de valor e, ao retirar do 

Direito seu conteúdo valorativo, permite a 'legaliza@o1 de injustiças e 

desumanidades. Seu grande representante é Hans Kelsen. (GUSMAO, 1972, p. 289) 

Hans Kelsen (1881 - 1973) fundou a Escola de Viena, sendo seu principal 

representante, com A. Verdross, R. A. Metal, J. L. Kunz, que influenciou o jurista 

inglês L. A. Herbert Hart e o italiano Norberto Bobbio. 

18 Eugen Ehrlich (1862 - 1922) - jurista austrlaco e sociólogo do direito, combateu o positivismo 
?:tatal e o mktodo silogistico de aplicação do direito. 

Leon Duguit (1859 - 1928) - frances, influenciado por Emile Durkheim. 
20 Roscoe Pound (1 870 - 1964) - jurista norte-americano. 



Preocupou-se em explicar a razão da obrigatoriedade do direito positivo, 

formulando a Teoria Pura do Direito, em sua obra do mesmo nome. 

Nesta obra, Hans Kelsen estabelece o princípio da pureza metódica, segundo 

o qual, o cientista do direito deve apenas descrever a estrutura lógica das normas 

juridicas, sem relacioná-las com o problema de valores (justiça) e nem com a 

realidade social. 

Com ele, há uma separação entre a ordem do ser (realidade dos fatos) e do 

dever ser (mundo das normas morais, religiosas e juridicas). 

Assim, o Direito não é puro, mas a ciência é pura, pois faz essa distinção. 

As normas jurídicas prescrevem comportamentos, por isso constituem a 

ordem do dever ser, portanto, objeto de estudo da ciência do direito. 

A norma jurídica é um ato de vontade (sentido subjetivo), que é dotado de 

significação juridica (sentido objetivo). Esta significação juridica ou validade juridica 6 

sempre conferida por outra norma, considerada superior em termos de hierarquia. 
(i 

Assim, a Constituiçao de um Estado confere validade jurldica as demais 

normas infraconstitucionais, do sistema jurídico positivo. 

A validade desta Constituição é dada pela 'norma fundamental', que é 

pressuposta, pelo pensamento lógico do jurista. A norma fundamental 8 vazia de 

conteúdo, apenas estabelece que se deva pressupor que a Constituição 6 

juridicamente, válida. 

É o positivismo juridico estatal levado ao extremo, pois estabelece a validez 

da Constitui@o em vigor, pelo fato de estar em vigor e baseada em uma norma 

hipotética fundamental vazia de conteúdo, portanto desvinculada de qualquer valor 

relacionado ao justo. 



As normas jurídicas podem ser descritas atraves de proposições jurídicas2', 

que têm a finalidade de explicitar a estrutura lógica das normas e evidenciar o seu 

carater prescritivo (dever ser). 

As normas jurídicas são positivadas pela autoridade competente, tendo um 

caráter prescritivo; estas normas podem ser válidas ou inválidas. As proposições 

jurídicas resultam do trabalho do cientista, tendo, portanto, um carater descritiio; 

estas proposifles podem ser verdadeiras ou falsas. 

Existem normas autônomas, aquelas que têm sanção e, não aut6nomas, 

aquelas que não são completas e não apresentam sanção, como as que 

estabelecem exceções e defini*% as normas não aut6nomas sempre guardam 

ligação com aquelas autónomas e, nas proposiçbes devem complementar, o 

pressuposto das normas autônomas. 

O positivismo opõe-se ao jusnaturalismo, pois fora do direito positivo, ou seja, 

do direito posto e imposto, não há direito. 

Como vincule a validade das normas a uma norma hipotbtim fundamental, de 

conteúdo vazio, a validade das normas independe de justiça ou de bem comum. 

A validade do direito positivo é independente da validade da 
norma de justiça. Um direito positivo n8o vale pelo fato de ser 
justo, isto 6, pelo fato de a sua prescrição corresponder à 
norma de justiça - e vale mesmo que seja injusto. A validade 
é independente da validade de uma norma de justiça. É esta a 
concepção do positivismo jurldiw, e tal 6 a wnseqíl8ncia de 
uma teoria jurídica positiva ou realista, enquanto contraposta à 
doutrina idealista. (KELSEN, 2000, p. 68) 

O positivismo jurídico, entretanto, nao nega a possibilidade do direito positivo 

fundamentar-se em uma norma de justiça, mas sua validade não depende desta 

fundamentação, pois a ciência jurídica não leva em conta qualquer valor que seu 

objeto (a norma) possa apresentar. 

Uma teoria do direito positivista, isto 6, realista, nao afirma - e 
isto é importante acentuar sempre - que ngo haja nenhuma 
justiça, mas que de fato se pressupõe muitas normas de 
justiça, diferentes umas das outras e possivelmente 
contraditórias entre si. Ela não nega que a elaboração de uma 

" As proposições jurídicas têm a seguinte estruhua: Se A 6, deve ser B; onde, Se = j&o 
hipotético, A = pressuposto, conduta(s) humana(s) e, B = conseqiiência, ou seja, sançgo. 



ordem jurldica positiva possa ser determinada - e em geral ela 
é, de fato - pela representaçâo de qualquer das muitas 
normas de justiça. Especialmente, não nega que toda ordem 
jurfdica positiva - quer dizer, os atos atravds dos quais as 
suas normas sao postas - pode ser apreciada ou valorada, 
segundo uma destas normas de justiça, como justa ou injusta. 
Mantém, todavia, que estes critérios de medida tem um 
caráter meramente relativo - sustentando, ao mesmo tempo, 
que uma ordem jurldica positiva é quanto à sua validade, 
independente da norma de justiça pela qual possam ser 
apreciados os atos que pbem as suas normas ... 
Uma teoria jurldica positivista n8o reconhece o fundamento de 
validade de uma ordem jurfdica positiva em nenhuma das 
muitas normas de justiça - pois nao pode dar a nenhuma 
delas preferéncia sobre as demais. (KELSEN, 2000, p. 70) 

O jusnaturalismo estabelece como fundamento do direito, a própria natureza, 

em especial a natureza humana, ou seja, há normas justas que se originam da 

própria natureza. Assim, o direito natural procura ver como o indivíduo age, suas 

relações, consigo mesmo, com outros indivíduos, na sociedade e no mundo. 

Para Hans Kelsen isto não é possível, pois "contra a tentativa de deduzir as 

normas de conduta reta da natureza do homem ergue-se, em primeiro lugar, a 

principal objeç8o qJe deve ser oposta a todo direito natural em geral: que do ser nao 

pode derivar-se um dever-ser, que de fatos não se pode deduzir nenhuma norma". 

(KELSEN, 2000, p. 77) 

Interessante que este argumento também foi utilizado por Immanuel Kant para 

rejeitar o racionalismo vigente em sua época. Apenas Immanuel Kant, rejeita as 

explicações metafisicas racionais e, aceita explicações metafisicas morais, com o 

seu 'princípio da boa vontade'. Hans Kelsen opta pela total imanência, pois a 

explicação do 'dever ser' está no 'dever ser' e, é o próprio 'dever ser', cujo 

fundamento 6 o nada, uma norma fundamental hipotética", usando a terminologia 

atual, plenamente virtual. 

22 Cabe esclarecer, que Hans Kelsen reformulou seu pensamento sobre a 'norma hipotética 
fundamental'. "Essa norma hipotética, porém, por ser um 'requisito do pensamento' e 'meramente 
pensada', nao resulta de nenhum ato de vontade que a positie, donde nao ser uma norma juridica 
propriamente e, assim, na0 pode ser a responsável pela validação jurldica de toda a cadeia de 
nonas que nela encontraria seu elo final. Essa incoerencia, como é sabido, levou ao autor da "Teoria 
Pura do Direito" que reformulasse o seu pensamento apbs a publicação da 2. (e definitiva) ediç8o 
dessa obra, sendo a última versão de seu pensamento a respeito aquela da obra póstuma "Teoria 
Geral das Normas". A idéia que se requer aqui, ao que parece é semelhante àquela que a física 



Resta a questão: o nada existe? Se não existe, como pensar em uma teoria 

pura baseada no nada. Se existe, também se está diante de uma metafísica baseada 

no nada, que é nada e, conseqüentemente, empobrecida. 

contemporânea tem do espaço, ou seja, não mais como infinito, mas sim, circular". (GUERRA FILHO, 
2005, p. 58-59) 



1.3 DIREITO NATURAL E POSITIVISMO - CONCEITO DA DIGNIDADE 

DA PESSOA HUMANA 

O jusnaturalismo e o positivismo são criações culturais do ser humano, que 

procuram explicar o que seja Direito. 

Fazem-no de modo muito diverso. 

A teoria jurídica do direito natural é antiga, transforma-se, adapta-se e 

continua a declarar que o ser humano, por ser humano, é digno, tem valor, é capaz 

de ter consciência deste valor, almeja a justiça e o bem comum. 

Como consegue dizer isto? Apenas dizendo. 

Seus representantes acreditam na transcendência, optam por viver bem 

consigo mesmo, com os outros, buscando o melhor para si e para os outros. É a 

busca incessante c@ Bem, que muitos filósofos se propuseram encontrar e, que as 

religiões dizem onde pode ser encontrado. 

O fundamento desta busca pode ser religioso, racional ou moral, que não 

deixa de ser religioso. 

Em virtude desta busca, a norma jurídica, o Direito deve estar em consonancia 

com esta tarefa. Assim, Direito é a busca da justiça e do bem comum ou, bem para 

todos. 

Em nossos tempos, não se tem usado o temo bem comum, pois tem sido 

substituído pelo temo "o bem de todos" (art. 3O, CF), como um dos objetivos da 

República Federativa do Brasil. Salvo melhor entendimento, os termos se 

assemelham. 

Entretanto cabe mencionar, que Cícero estabelecia limites na busca do bem 

comum, visto que as necessidades são ilimitadas e, os recursos para seu 

atendimento escassos. Este é sempre o problema da ciência economica e, de cada 

indivíduo. Cícero estabelecia o amor pela pátria como superior a todos os demais, 



exigindo de todos maiores cuidados e proteção, embora mesmo, levasse em 

consideração a necessidade de se fazer o bem a estranhos, desde que fosse sem 

custo. 

Cicero representa o pensamento antigo. O cristianismo inovou nesta questao 

ao estabelecer, que todos são filhos de Deus, portanto iguais e dignos, semelhantes 

a Deus. 

Não há, nos povos antigos, o conceito de pessoa tal como o 
conhecemos hoje. O homem para a filosofia grega era um 
animal politico ou social, como em Aristóteles, cujo ser era a 
cidadania, o fato de pertencer ao Estado, que estava em 
Intima conexão com o Cosmos, com a natureza como ensina 
Jaeger. Zeller citado por Batista Mondin, chega a afirmar que 
'na filosofia antiga falta até mesmo o termo para exprimir a 
personalidade', já que o termo 'persona' deriva do latim. 

O conceito de pessoa, como categoria espiritual, como 
subjetividade, que possui valor em si mesmo, como ser de fins 
absolutos, e que, em consequência, é possuidor de direitos 
subjetivos ou direitos fundamentais e possui dignidade, surge 
com o Cristianismo, com a chamada filosofia patrlstica, sendo 
depois desenvolvida pelos escolásüws. (SANTOS, 1999, p. 

# 
19) 

Entretanto, este mesmo autor menciona que podem ser encontrados 

elementos do conceito de pessoa humana, na filosofia grega, como o conceito de 

psyché de Sócrates e na filosofia estóica. (SANTOS, 1999, p. 20) 

O conceito da dignidade da pessoa humana de Immanuel Kant pode ser 

inserido dentro da filosofia liberal, embora tenha uma preocupação social, coletiva e 

universal. 

Situar o conceito de dignidade da pessoa humana em Kant 
dentro da sua filosofia liberal importa em ressaltar os seus 
limites, na sua defesa do individualismo, que, 
antinomicamente, há de prevalecer em relação à sociedade, 
em caso de conflito. Além, é claro, de uma compreensgo 
assaz acanhada das funções do Estado. Individualismo que 
irá marcar, sobremaneira, a definição dos direitos 
fundamentais, que seao, sobretudo, os direitos da liberdade, 
direitos inatos de cada pessoa e, por isso, de resistencia ou de 
oposição frente ao Estado. (SANTOS, 1999, p. 28) 

Este autor, baseando-se em Miguel Reale, menciona três concepçiks 

históricas distintas, que envolvem o conceito da dignidade da pessoa humana, 

assim: 



a) individualismo - cada individuo isolado ao cuidar de seus interesses, cuida 

também dos interesses coletivos; 

b) transpersonalismo - cuidando do interesse coletivo, tambem se cuida do 

interesse individual; 

c) personalismo - busca compatibilizar as posiç6es anteriores, afirmando que 

não há prioridade do individual ou do coletivo; em casos concretos, pode ser 

melhor optar por uma das duas posições ou mesmo, encontrar uma soluç4o 

intermediária, que valorize a pessoa humana. (SANTOS, 1999, p. 27-32) 

Com Miguel Reale pode-se dizer que 

De qualquer modo, os conhecimentos transcendente, 
transcendental e empirico constituem os três horizontes por 
excelência do filosofar, aqueles que correspondem, 
propriamente, B posição dos que a o  considerados filósofos, o 
que implica ser objeto de suas pesquisas sempre algo com 
sentido de universalidade, abstração feita do fato de ser esta 
concebida desta ou daquela outra forma. 

Estabelecidos esses três horizontes primordiais do 
conhecimento - correspondentes, de maneira geral, Bs 
doutrinas filosóficas fundamentais -, é preciso reconhecer que 
a opção por um deles implica, em principio, a exclus8o dos 
outros dois ou a sua aceitação como campos cognitivos 
subordinados ... 
... os apontados horizontes primordiais do filosofar não se 
escalonam de maneira excludente e absoluta, mas permitem 
conceberem-se posições compositivas ou intermedi&rias, o 
que revela a riqueza e a plasticidade da escadaria do 
conhecimento do ser, a partir dos primeiros dados da 
experiência. 

Além disso, os três horizontes aqui discriminados estão 
sujeitos a mutaçbs relevantes, em virtude de ocorrerem em 
seu gmbito mudanças de paradigmas, que implicam alteraçao 
essencial na posição de distintos pensadores. (REALE, 2005, 
p. 71-72) 

A distinção entre direito natural e positivismo foi trazida à luz, com o objetivo 

de apresentar as formas diversas de conhecer e refletir sobre o sentido do homem, 

da vida e do mundo. 

Coube ao direito natural estabelecer o conceito de dignidade da pessoa 

humana, pois esta é dotada de valor, que o positivismo rejeita. È a quest8o da 

transcendência do direito natural e da imanência do positivismo. 



Com Miguel Reale pode-se dizer que 

A idéia de um Direito Natural, distinto do Direito Positivo, 6 
muito antiga. N6s a encontramos nas manifestações, mais 
remotas da civilização ocidental, a respeito do problema da lei 
e da justiça, o mesmo ocorrendo na cultura do Oriente. 
Todavia, e entre os pensadores gregos que a aceitação de um 
Direito Natural, como expresao de exigbncias eticas e 
racionais, superiores às do Direito positivo ou histbrico, passa 
a ser objeto de estudos especiais, ate se converter em 
verdadeira 'teoria'. Pode-se dizer que as linhas fundamentais 
dessa compreensão do Direito Natural ainda perduram em 
nossa época, assistindo razao a Husserl quando nos lembra 
que, no tocante às ideias universais, somos todos 
'funcionários' da cultura grega. (REALE, 2002, p. 310) 

A idéia de Direito Natural representa uma das constantes do 
Ocidente. Alteram-se os sistemas, mudam-se as doutrinas e 
os regimes pollticos, e nem bem se proclama que ele estd 
morto, definitivamente morto, ressurge das cinzas com 
renovada vitalidade. Pode-se contestar-lhe a existencia como 
um Direito distinto do Direito Positivo, mas o que se não pode 
negar é o seu papel que a sua ideia, ainda que ilus6ria, tem 
exercido e continua exercendo no desenvolvimento da 
experiencia jurldica, atuando ora como força revolucionária, 
ora como fator de declarado conservantismo, tal a paradoxal 
plurivalencia de seu significado. (REALE, 2002, p. 31 1-312) 

Miguel ~ e a i d  menciona, que o direito natural pode ser concebido de duas 

formas. 

... a transcendente e a transcendental. Segundo os adeptos 
da primeira, - que, atualmente, se filiam, sobretudo, à Filosofia 
tomista, - haveria, acima do Direito Positivo e independente 
dele, um conjunto de imperativos bticos, express8o n8o 
apenas da razão humana (como sustentaram os 
jusnaturalistas do século XVIII, cuja concepção era a de um 
Direito Natural como pura exigencia da razão), mas também 
da razao divina. O Direito Natural, acorde com a doutrina de 
Santo Tomás de Aquino, repete, no plano da experiencia 
social, a mesma exigencia de ordem racional, que Deus 
estabelece no universo, o qual não 6 um caos, mas um 
cosmos. A luz dessa concep@o, a lei positiva, estabelecida 
pela autoridade humana competente, deve se subordinar à lei 
natural, que independe do legislador terreno e se impõe a ele 
como um conjunto de imperativos etiws indeclináveis, dos 
quais se inferem outros ajustáveis As múltiplas circunstâncias 
sociais. Desse modo, haveria duas ordens de leis, uma dotada 
de validade em si e por si (a do Direito Natural) e outra de 
validade subordinada e contingente (a do Direito Positivo). 

É numa linha diversa que se desenvolve a teoria 
transcendental do Direito Natural, a qual se distingue da 
anterior por s6 admiti-lo em função da experiencia hist6rica. 
Essa concepção 6, em geral, aceita por juristas que partem de 
Kant, para quem todas as formas de experiencia são 



condicionadas por certas formas e conceitos (categorias) que 
tornam a mesma experiencia possível. (REALE, 2002, p. 312) 

Reale, influenciado pelo culturalismo alemão, com sua Teoria Tridimensional 

do Direito (fato, valor e norma) alinha-se a abordagem de direito natural ao dizer que 

... a experiencia jurídica pressupõe determinadas constantes 
valorativas ou axiológicas - como, por exemplo, a do valor 
originário da pessoa humana -, sem as quais a história do 
Direito não teria sentido. Como se v&, se aceitamos a 
concepção transcendental do Direito Natural, nao colocamos o 
problema em meros termos lógico-formais, mas antes em 
termos axiológicos, nem estabelecemos uma sinomfnia entre 
principios gerais de direito e principios de Direito Natural. A 
experiencia histórica demonstra que há valores que, uma vez 
trazidos à consciência histórica, se revelam ser constantes ou 
invariantes éticas inamovíveis que, embora ainda não 
percebidas pelo intelecto, já condicionavam e davam sentido à 
praxis humana. 

De todos esses valores o primordial é o da pessoa humana, 
cujo significado transcende o processo histórico, através do 
qual a espécie toma conscibncia de sua dignidade ética. Daí 
dizermos que a pessoa é o valor fonte. (REALE, 2002, p. 313) 

Alinha-se também ao positivismo, pois no caso de conflito entre direito natural 

e direito positivo en) termos de normas justas e normas legais, n8o sendo possível a 

solução através da hermenêutica, para ele, deve prevalecer o direito positivo. 

Ao jurista, advogado ou juiz, nao é dado recusar vigencia à lei 
sob alegação de sua injustiça, muito embora possa e deva 
proclamar a sua ilegitimidade ética no ato mesmo de dar-lhe 
execução. Mesmo porque poderá tratar-se de um ponto de 
vista pessoal, em contraste com as valoraçdes prevalecentes 
da comunidade a que ele pertence, e tambem porque 
permanece intocável a lição de S6crates, recusando-se a 
evadir-se da prisão, subtraindo-se à iníqua pena de morte que 
lhe fora imposta: 'é preciso que os homens bons respeitem as 
leis más, para que os maus não aprendam a desrespeitar as 
leis boas'. 

... A experiencia histórica do Direito demonstra-nos que a 
Justiça é o valor mais alto, mas não pode ser o mais urgente, 
inclusive porque, quando se preservam a ordem e a paz, 
também se preservam as condições para a reconquista do 
justo. 

... É claro que o problema é aqui estudado sob o prisma estrito 
do Direito. Como categoria ética, social ou política, pode-se 
falar em 'Direito de revolução', ou de 'insurreição', mas estes 
são processos não jurídicos, processos de fato que ç6 
adquirem qualificação jurldica no momento em que instauram 
uma nova ordem normativa e marcam nova distribuição de 
poderes e competências. (REALE, 2002, p. 318) 

Com o jusnaturalista Felice Battaglia pode-se dizer que 



A exigencia de ser tratado como pessoa 6 viva no homem que 
a reclama aos outros homens e ao direito: este instaura os 
seus poderes, porém, atribuindo-os constituiu no ordenamento 
seu sujeito, com fundamento em uma exigencia nao 
derrogável da consciencia, sobre a realidade 6tica da vida. 
Apresenta-se uma &rie de pretensões, que, tendo 
importancia jurídica na norma, se fundamentam na natureza 
livre e espiritual do homem e que, se fossem desconhecidas 
nas manifestaçbs formais e nas raizes profundas, negariam 
nele a exigencia de ser e valer como pessoa, a dignidade da 
pessoa humana. Tais direitos no passado foram ditos naturais 
ou inatos quase intrinsecos ab aetemo na abstrata natureza 
humana definida na sua sábia formação ou nascendo com ele 
nao havendo outro nascimento na história. A verdade 6 que os 
direitos naturais também são direitos históricos, 96 têm um 
caráter essencial que os distingue dos outros no sentido que 
traduzem no tempo, desenvolvem na histbria, uma exigdncia 
que a conscidncia intui absolutamente. Essenciais, porque 
profundamente ligados à ética, são históricos no 
amadurecimento que o tempo permite, e na hist6ria têm 
necessidade de uma enunciaçáo mais ou menos precisa, 
princípios inspiradores do sistema normativo, diretivas 
máximas da experiencia j u r l d i~a .~~  (BATTAGLIA, 1950, p. 193, 
tradução nossa) 

A dignidade da pessoa humana, como 'valor-fonte', como direito fundamental 

15 reconhecido em p~aticamente todos os ordenamentos juridicos dos Estados, sendo 

declarado principio fundamental, na Constituição da República Federativa do Brasil 

(art. 1°, 111). 

23 "L'esigenza di essere trattato come persona A viva nell'uomo che Ia reclama agli altri uomini e al 
diritto: questo instaura i suoi poteri, epperd attribuendoglieli costituisce nell'ordine suo il soggetto, sul 
fondamento di un'esigenza inderogabile della coscienza, sulla realtà &t ia  della vita. Si profila una 
serie di pretese, che, avendo rilevanza giuridica nella norma, si fondano sulla natura libera e spirituale 
dell'uomo e che, ove fossero misconosciute nella formulazione formale e nella radice profonda, 
negherebbero in lui I'esigenza di essere e di valere come persona, Ia digniM stessa della persona. Tali 
diritti in passato furono detti naturali o innati quase che inerissero ab aetemo all'astratta natura 
dell'uomo definita nella sua quiescente conformità o nascessero con lui non avendo altra nascita nella 
storia. Il ver0 A che anche i diritti naturali sono diritti storici, solo hanno un carattere di essenzialit8 che 
li differenzia dagli altri nel senso che traducono nel tempo, svolgono nella storia, una esigenza che Ia 
coscienza intuisce assolutamente. Essenziali, perché profondamente legati all'8tica, sono storici nella 
maturazione che i tempi wnsentono, e nella storia hanno bisogno di una enunciazione piii o meno 
precisa, principii ispiratori de1 sistema normativo, massime direttive dell'esperienza giuridica". 
(BATTAGLIA, 1950, p. 193) 



1.4 DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS - HISTORICIDADE E 

EFETIVIDADE 

A doutrina dos direitos humanos ficou consagrada na história a partir da 

Revolução Francesa de 1789 (Deciaraçiio dos Direitos do Homem e do Cidadao, art. 

16), que proclamou os direitos humanos como sendo inalienáveis, imprescritiveis, 

irrenuncidveis e universais. Estes direitos passaram a serem positivados, ou seja, 

inscritos em textos constitucionais, recebendo o nome de direitos fundamentais. 

Este é o marco hist6rico que torna relevante a problemática dos direitos 

humanos, direitos, portanto, com conteúdo histórico. Ao refletir sobre esta 

historicidade, o presente texto examina a questão de sua efetividade, ou seja, sua 

existência efetiva, real no cotidiano humano. 

Como dito anteriormente, os direitos humanos tiveram como base filosdfica a 

teoria do direito natbra~, em um primeiro momento vinculada à filosofia grega, depois 

ao cristianismo, que estabelecia a igualdade dos homens, criados à imagem e 

semelhança de Deus e, dotados de liberdade, para fazer e não fazer o bem. Esta 

teoria sofreu transformações a partir do séc. XII, com os racionalistas e a seguir, com 

os iluministas, que vincularam os direitos naturais à razão humana, medida última do 

certo e errado, do bom e mau, do verdadeiro e falso. 

Na realidade, a teoria do direito natural acompanhou as alterações do contexto 

economico da Europa Ocidental, advindas do capitalismo mercantil, que destruiu a 

base econornica das monarquias absolutistas e promoveu a ascensão politica da 

burguesia. 

No séc. XVIII, as concepções filosdficas iluministas já tinham sedimentado a 

cosmovisão, segundo a qual, os indivíduos possuem direitos individuais que se 

distinguem dos coletivos. Tudo pode ser explicado e solucionado pela razão, que 

identifica as leis perfeitas da natureza, levando o homem a alcançar a felicidade na 

terra, aperfeiçoando pelo conhecimento, suas condições de vida no futuro, 



progresso. (FERREIRA FILHO, 2003, p. 6) A bandeira do Brasil expressa esta ideia 

pelos termos 'Ordem e Progresso'. 

Esta cosmovisão é fonte do liberalismo economico e politico, que triunfa com 

as revoluçdes dos s6c. XVIII e XIX. O liberalismo e c o n ~ 3 m i c o ~ ~  estabelece a livre 

concorr#incia, não se admitindo a intervenção do Estado na vida econdmica - 
laíssez-fai~ e permite a expansão do capitalismo, neste momento, industrial. O 

liberalismo político estabelece os direitos individuais, tolerando o Estado apenas 
como guardião da  segurança interna e externa e, estabelecendo o sistema de 

separação de poderes, como forma de controle do poder do Estado. Esta nova 

ordem jurídica da sociedade é estabelecida através da Constitui@o, que é um 

contrato social escrito2= e ao mesmo tempo, uma arma ideológica contra o Anciem 
Regime, monarquia nacional, forma de organização econbmica social, considerada 

irracional. (FERREIRA FILHO, 2003, p. 7-8) 

A s  declarações d e  direitos caracterizam o constitucionalismo do s6c. XVIII e 

XIX e, apresentameuma hostilidade ao poder do Estado, considerado inimigo da 

liberdade. Esta liberdade 6 garantida pelo impedimento do Estado de intervir na vida 
intima dos individuos (ex: liberdade religiosa, de com6rci0, direito de propriedade) e 

" Teoria econbmica de Adam Smith 
25 A ideia de Constituição é antigulssima. Arist6telesI em sua obra A polltica, distingue leis 
constitucionais de leis comuns/ordinárias, sendo as leis constitucionais, aquelas que estabelecem as 
regras de aquisição, exerclcio e transmissão do poder, superiores 6s regras ordindrias e, imutdveis, 
somente alteráveis pelos Estados Gerais. 
Na Idade Media, já existia a idéia de contrato social, pois a autoridade dos govemantes era fundada 
em um pacto, pelo qual os súditos submetiam-se ao soberano, que devia governar com justiça, tendo 
Deus como árbitro e, podendo o Papa intervir desobrigando os súditos, em casos de injustiça (pactum 
subjectionis). (FERREIRA FILHO, 2003, p. 3-6) 
Thomas Hobbes (1588-1679) vincula o Estado ao contrato social estabelecido pelos homens com o 
objetivo de viver em segurança, visto que o homem em seu estado natural 6 uma verdadeira fera, 
homo homini lupus. Jean-Jacques Rousseau (1 712-1 778) idealiza o homem como sendo bom por 
natureza e a sociedade corrompendo-o, assim, o contrato social, que também dava forma ao Estado, 
objetivava assegurar seus direitos naturais. Apesar da grande influencia de JeanJacques Rousseau 
na Revolução Francesa, as Constituições, imediatamente posteriores tenderam a adotar as ideias de 
John Locke (1632-1704), para quem, o contrato social não cria os direitos naturais, mas sim, cria o 
Estado de direito, ou seja, o poder limitado pelas leis. 
John Locke influenciou em especial, a Revolução Inglesa (1688), que limitou o poder do monarca (&/I 
of Rights), com a superação da monarquia do direito divino pela monarquia constitucional, ou seja, 
submetida à soberania popular. Este documento previu o fortalecimento do princlpio da legalidade (rei 
na0 podia suspender leis sem o consentimento do Parlamento), a criação do direito de petição, a 
liberdade de eleição dos membros do Parlamento, as imunidades parlamentares, a veda@o à 
aplicação de penas crueis e, a convocação frequente do Parlamento. 



pela consolidação de mecanismos de oposição política (ex: liberdade de imprensa, 

de reunião). Este é o momento em que foram estabelecidos os direitos humanos 

individuais ou civis, direitos fundamentais de Ia geração. Somente no s6c. XX, as 

Constituiçóes passaram a incluir direitos fundamentais de 2. geraç80~~ vinculados ao 

reconhecimento de direitos econbmicos e sociais. A doutrina social da Igreja Católica 

e a critica feita por socialistas (&c. XIX) relativas aos aspectos apenas formais das 

primeiras declarações de direitos, que mencionavam a liberdade, a igualdade e a 

fraternidade, como um direito de todos, mas que excluíam a maiona da população de 

seu exercicio efetivo, pode ter promovido esta inclus8o. Além disso, as revoluçbes 

socialistas do séc. XIX, em especial na França, 1848, na qual se pedia o direito ao 

trabalho e o dever do Estado de dar meios ao desempregado de ganhar seu pao2', 

bem como a extensa0 do sufrágio universal (França, a partir de 1848) obrigou os 

politicos e estadistas a levarem em consideração os anseios populares. Em virtude 

desta inclusão de direitos o Estado deixa de ser apenas polícia, com obrigações de 

não fazer, para ser também providgncia, com obrigações de fazer, inclusive criando 

serviços públicos de atendimento à popu~af lo~~ e, o reconhecimento de direitos em 

favor de grupos sociais, inclusive o direito de associação, como garantia da liberdade 

individual2'. Os direitos fundamentais de 3a geração referem-se a direitos de 

solidariedade, difusos e coletivos, provenientes do direito internacional, vinculados ao 

direito a paz, ao desenvolvimento, ao patrimonio comum da humanidade, ao meio 

ambiente. Poucas Constituições incorporam estes direitos de modo explicito, sendo a 

Constitui@o brasileira de 1988". uma destas. (FERREIRA FILHO, 2003, p. 283-290) 

Atualmente, há autores, que falam em direitos fundamentais de 4a geração, 

vinculados a proteção do patrimdnio genbtitico dos indivíduos e, direitos fundamentais 

de 5a geração, relacionados à proteçáo do homem em seu trabalho, diante da 

tecnologia, ou seja, do desemprego estrutural. 

Podem ser citadas: a Constituiçáo mexicana, 1917. a Constituiçáo de Weimar, 1919. a Declaré@o 
russa, 191 8 e, subsequentes Constituições, a Constituição espanhola, 1931, a Constituição brasileira, 
1934 e, subseqíientes. 
27 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1793 já continha in abstracto este direito. 
28 Exemplo: escolas t6cnicas na França, a partir de 1848. 
29 Conforme ensinamento de Tocqueville e Stuart Mill. 
30 Exemplo, o art. 225, CF. 



O reconhecimento dos direitos humanos e sua positivaçao em textos 

constitucionais, necessariamente, não garantem sua efetividade, ou seja, sua 

vivência no dia a dia do homem em seu contexto social. 

Dizer que todos os homens sBo sujeitos de direito, que gozam 
de certos atributos eminentes, especificá-los segundo uma 
lista precisa, as chamadas declarações, é dizer tudo e dizer 
nada. Nada porque a exaustão das enunciaçbes pode 
também significar ineficiencia, do momento em que o mesmo 
conhecimento da parte de uma meditativa consciencia moral 
pode acompanhar-se sobretudo da geral incompreensllo da 
parte de um povo não consciente. Pode por outro lado 
significar tudo também em sentido jurldico, onde a intuiç80 
ética, que possamos captar de modo absoluto, que o 
pensamento apreende e ilumina, se acompanhe de uma 
histórica maturaçáo, seja reconhecida largamente e 
adequadamente dos consorciados, em um certo momento, da 
vida de um povo. A ausência de uma adequada s i tuwo 
histórica, onde com este termo se designa como em um 
compêndio os sentimentos e os afetos inclusive irracionais, os 
conceitos e as idéias sobre a vida dos consorciados, podz 
então tomar v& as mais belas declarações jurldicas. 
(BATTAGLIA, 1950, p. 1 94, tradução nossa) 

31 "Dire che tutti gli uomini sono soggetti di diritto, che godono di certi eminenti attributi, specificare 
questi secondo una precisa tavola, le cosiddette dichiarazioni, è dire tutto e dire niente. Niente poiché 
I'assolutezza dell'enunciazione può anche significare inefficienza, poiche lo stesso apprendimento da 
parte di una meditativa coscienza morale può accompagnarsi purtroppo alla generale incomprensione 
da parte de un popolo ignaro. Può peraltro significare tutto anche nel senso de1 diritto, ove I'intuizione 
ètica, che noi possiamo cogliere assolutamente, che il pensiero apprende ed illumina, si accompagni 
ad una storica maturazione, sia riconosciuta largamente e adeguatamente dai consociati in un certo 
momento della loro vita di popolo. L'assenza di un'adeguata situazione storica, ove questo termine si 
designano come in compendio i sentimenti e gli affetü anche irrazionali, i concetti e le idee sulla vita 
dei consociati, può insomma render vane le pio belle dichiarazioni giuridiche". (BATTAGLIA, 1950, p. 
1 94) 



1.4.1 DIREITOS HUMANOS POSITIVADOS OU FUNDAMENTAIS - SUA 

TRIVI ALIZAÇÃO 

Esta questão é desenvolvida por Tércio Sampaio Ferraz Junior, em seu artigo 

A trivialização dos direitos humanos, que considera uma caracteristica de nossa 

época o fenomeno da trivialização dos direitos humanos positivados, ou seja, a 

trivialização dos direitos fundamentais. 

Para ele, a trivialização é a banalização do tema dos direitos humanos, como 

preocupação jurídica universal, em especial ao nfvel da ação, ou seja, a atribuição de 

intocabilidade e supremacia dos direitos humanos no plano constitucional e, ao 

mesmo tempo, a destituigo de seu conteúdo material. 

Expõe seu pensamento focalizando o homem e seus direitos na história, 

utilizando a classificação da civilização ocidental de Henrique Vaz, como sendo 

clássica (correspondendo ao periodo antigo e medieval), moderna e contemporânea. 
O 

Na civilização cldssica, o homem era visto como parte de um todo 

hierarquizado e, abordado em relação à sua inserção neste mundo (cosmos), através 

da busca de elementos invariantes. Neste universo estático não existia o problema 

dos direitos humanos, pois a sociedade era o resultado de partes complementares. 

Assim, na Antiguidade a oikia (domus, casa) era governada por um s6 e a 

polis, por muitos homens. Desse modo, o homem tinha vida privada e vida pública 

(bios-politicos) na polis. 

Na vida privada o homem exercia atividades de sobrevivencia (labor, labuta, 

travaille), que não eram sinonimo de trabalho, pois se referiam à produç8o de bens 

de consumo perecíveis. Para sua produção, o homem utilizava o próprio corpo ou 

sua extensão (ex: faca, arado), por isso o homem era chamado animal labomns. 

Nesta dimensão não havia espaço para a liberdade, pois todos estavam submetidos 

a necessidade de sobrevivência. 

Somente alguns tinham condições de exercitar uma atividade própria na polis, 

na esfera pública, os cidadãos (cives). Na polis, o homem era livre e encontrava-se 



entre iguais e, apesar de realizar atividades (ação) como na vida privada, buscava 

critérios para governar e apresentava-se como animal politico (politicon zoon). I 

Quando isto ocorreu na polis, surgiu o trabalho, que tinha a finalidade de 

produzir um objeto não perecível, construido com instrumentos, que n8o se 

confundiam com o corpo humano (ex: moldes). 

Na civilização moderna, o homem saiu da polis e passou a ser cidadao 

nacional. Neste contexto, o homem tornou-se um individuo isolado e em luta contra a 

natureza e a sociedade. 

Surgiu o homo faber, que se caracterizava pela ação com atividade finalística 

(trabalho). Este fazer assumiu um caráter de violgncia e força (ex: corte de arvores e 

confecção de mesas), que se estendeu à vida política, como domínio e subordinação 

e, não mais coordenação. 

O domínio não foi mais sobre coisas, mas sobre homens. Surgiu o Estado, 

ente artificial, visto como guardião e, ao mesmo tempo, ameaça, que estabeleceu 

atrav6s do poder sbberano a distinção entre esfera pública (sociedade politica) e 

privada (sociedade civil). 

A esfera privada transformou-se também em social, desenvolvendo atividades 

econ6micas comerciais e produzindo riquezas e como consequência, a sua 

propriedade (na antiguidade, haviam escravos ricos, pois não existia a identificação 

da esfera privada com a propriedade de riquezas). 

Nesse contexto surgiu o problema dos direitos humanos, enquanto 

necessidade de estabelecimento de normas abstratas, que promovessem a 

ascensão da burguesia - o direito como objeto de uso. 

Com base no direito romano vulgarizado (jus gentium, direitos dos 

estrangeiros) passou a existir pela recepção, o direito comum das cidades, jus 

commune. 

Além disso, o Cristianismo ao vincular a liberdade com o livre arbítrio, 

enquanto qualidade interna da vontade de todos os homens, criou um direito 

fundamental. 





aumentem a produção; a ciência jurídica também passa a ser um saber 

tecnológico; 

b) aos poucos, esta sociedade de consumo torna-se uma sociedade de 

detentores de empregos, com atividades puramente automáticas e 

desprovidas de individualidade; o direito como objeto de consumo, passa a ser 

um direito de decisões, que podem não permanecer no tempo, pois sao 

passiveis de derrogação, mediante outras decisões; 

c) o fenômeno da positivação do direito, enquanto validade vinculada a uma 

decisão, caracteriza o século XX, deixando para trás, o positivismo vinculado 

à idéia de norma posta; esta positivação oculta o vazio dos padrões, através 

de mecanismos funcionais e pragmáticos; 

d) neste momento passa a existir a uniformidade pela indiferença, ou seja, a 

trivialização dos direitos do homem significando 
... que os direitos do homem ao manterem sua condição de núcleo 
básico da ordem juridica, nem por isso deixam de ser objetos 
descartáveis de consumo, cuja perman&ncia, não podendo mais 
assentar-se na natureza, no costume, na razão, na moral, passa a 
basear-se apenas na uniformidade da vida social, da vida social 
moderna, com uma imensa capacidade para a indiferença. Indiferença 
quanto ao que valia e passa a valer, isto 6, aceita-se tranquilamente 
qualquer mudança. Indiferença quanto à incompatibilidade de 
conteúdos, isto 6, aceita-se tranquilamente a inconsistência e se 
convive com ela. Indiferença quanto Bs divergências de opinião, isto 6, 
aceita-se uma falsa ideia de tolerância, como a maior de todas as 
virtudes. (FERRAZ JUNIOR, 1990, p. 112) 

e) esta trivilialização promove uma espécie de neutralidade em relação a 

valores, que se expressa por expressões simbólicas como garantias 

constitucionais, regras de hermeneutica, ficções juridicas e, outras formas, 

que deixam de ocupar a posipo de instrumentos e passam a ser os objetivos 

da vida político-jurídica; 

9 esta neutralidade é uma valoração ideológica, promovida pelas valoraçbes 

metacomunicacionais, que avaliam, selecionam e garantem o consenso, 

embora possam existir rupturas; 

g) isto leva à perda da responsabilidade humana, visto que a ideologia retira da 

decisão a possibilidade de ser verdadeira, mas apenas eficaz, desse modo 



O juiz que decide nAo o faz como pai de famllia, ou como membro de 
um clube, etc., mas como membro da magistratura, do mesmo modo 
que aquele que move um processo n8o o faz como dono de um 
autombvel, empregado na companhia tal, etc., mas como parte 
processual e nao como pessoa. A ideologia alivia a responsabilidade 
da carga pessoal, ao tornar as decisões socialmente funcionalizadas. 
Com isto, porém, a responsabilidade torna-se vazia, na medida em 
que toda função é imunizável contra a crltica material, de conteúdo, 
aguçando-se, apenas, a possibilidade de crltica formal em termos de 
corre@o técnica. (FERRAZ JUNIOR, 1990, p. 115) 

Como se observa, Tercio Sampaio Ferraz Junior não se detem na 

problemática da positivação dos direitos humanos, mas na sua efetivação, 

manifestando sua profunda descrença quanto a isto. Vincula a ternhtica dos direitos 

humanos ao modo de produ@o, que em um primeiro momento promove um 

relacionamento humano baseado em relaçbes de coordenaç80, para em seguida 

estabelecer relaçoes de subordinação, em especial do homem sobre outro homem, 

chegando atualmente à total despersonalização humana, com o homem tornando-se 

objeto substituível, de consumo e sem valor. O Direito adquire estas mesmas 

características e como consequ&ncia, também os direitos fundamentais, apesar de 

instituídos formalmente, em quase todas as Constituições dos Estados. 



1.4.2 DIREITOS HUMANOS - O HOMO SACER 

Giorgio Agamben, em sua obra Homo Sacer. o poder soberano e a vida nua, 

ao estudar o homem, busca uma teoria unitaria do poder. 

Parte dos gregos, que não tinham um termo único para exprimir o conceito de 

vida. Assim, zoé significava o fato de viver, comum a todos os animais, homens e 

deuses (vida natural). No homem, a zoé ficava confinada ao âmbito da vida 

reprodutiva (oikos) e nao, ao ambito da polis. A bios significava uma forma própria de 

um indivíduo ou grupo (vida qualificada) e cita Arist6teles para dizer que a meta da 

comunidade perfeita é ser 'nascida em vista do viver, mas existente essencialmente 

em vista do viver bem' (ARIST~TELES apud AGAMBEN, 2004, p. IO), ou seja, zo6- 

bios. 

Citando Michel Foucault, menciona que durante milênios, o homem 

permaneceu como definido por Aristóteles (um animal vivente capaz de existgncia 
# 

politica), mas nos limiares da Idade Moderna, a vida natural passa a ser incluida nos 

mecanismos e cálculos do poder estatal e a política se transforma em biopolítica (um 

animal vivente, cuja politica se vincula ao ser vivente), com o ingresso da zoé na vida 

da polis (politiza@o da vida nualvida natural). 

Desse modo, Michel Foucault abandona a abordagem tradicional do problema 

do poder, baseada em modelos juridicos tradicionais (definição de soberania, teoria 

de Estado) e passa a examinar os modos concretos, como o poder penetra nos 

sujeitos e nas suas formas de vida. Este estudo caminha em duas direções 

seguintes: 

a) técnicas políticas - vinculadas à ciência do policiamento, pelas quais o Estado 

assumelintegra o cuidado da vida natural dos individuos; 

b) tecnologias do eu - referindo-se ao processo de subjetivação dos indivíduos, 

pelo qual sua identidade e consciência submetem-se a um controle externo. 

(AGAMBEN, 2004, p. 13) 



Giorgio Agamben propde-se elaborar uma teoria unitária do poder, 

identificando os pontos convergentes entre as duas direções de estudo de Michel 

Foucault e, os pontos de intersecção entre o modelo jurídico-institucional e o modelo 

biopolítico de poder. 

Trabalha com a hipótese, que a tese foucaultiana precisa 

... ser corrigida ou, pelo menos, integrada, no sentido de que 
aquilo que caracteriza a pol l t i i  moderna nao 6 tanto a 
inclusa0 da zoé na polis, em si antigulssima, nem 
simplesmente o fato de que a vida como tal venha a ser um 
objeto eminente dos cálculos e das previsões do poder 
estatal: decisivo é, sobretudo, o fato de que, lado a lado com o 
processo pelo qual a exceç.40 se toma em todos os lugares a 
regra, o espaço da vida nua, situado originariamente à 
margem do ordenamento, vem progressivamente a coincidir 
com o espaço polltico, e exclusao e inclusao, externo e 
interno, blos e 206, direito e fato entram em uma zona de 
irredutivel indistinçâo. (AGAMBEN, 2004, p. 16) 

Para tanto, estuda a lógica da soberania, o homo sacer e, o campo, como 

paradigma biopolitico do moderno. 

A Iógica da pberania é o paradoxo no qual 'o soberano está ao mesmo 

tempo, dentro e fora do ordenamento juridico' (SCHMITT apud AGAMBEN, 2004, p. 

23), pois o próprio ordenamento reconhece o poder do soberano de proclamar o 

estado de exceção e de suspender a validade do ordenamento. 

Recorre a Schmitt para apresentar a estrutura do estado de exceção da 

seguinte forma: 

a) o soberano através do estado de exceção 'cria e garante a situação' 

(SCHMITT apud AGAMBEN, 2004, p. 25), necessária para o direito ter 

vigência; 

b) exceçao ex-capem (capturada fora), esp6cie de exclusao-inclusiva - é uma 
espécie de exclusão (exclusão da norma geral), mas o excluldo relaciona-se 

com a norma na forma de suspens80: "a noma se aplica 4 exceçdo 
desaplicando-se, mtimndo-se desta"; (AGAMBEN, 2004, p. 26) 



c) a relação de exceção inclui alguma coisa, atrav6s de sua exclusão, não 

podendo ser considerada uma situaçáo de fato e nem de direito - limiar de 

indiferença; (AGAMBEN, 2004, p. 26) 

d) logo, a soberania é "a estrutura originária do qual o direito se refere à vida e a 

inclui em si através da própria suspens%on. (AGAMBEN, 2004, p. 35) 

Para Giorgio Agamben, a relapo de exceção é uma relação de bando 

(abandono), 

A relação originária da lei com a vida nao é a aplicação, mas o 
Abandono.. . 
O bando é uma forma de relação ... O bando é a pura forma do 
referir-se a alguma coisa em geral, isto é, a simples colocação 
de uma relação com o irrelato. Neste sentido, ele se identifica 
com a forma limite da relação. Uma crltica do bando deverá 
então necessariamente pOr em questão a própria forma da 
relação e se perguntar se o fato polltiw nao seria por acaso 
pensável além da relação, ou seja, nao mais na forma de um 
relacionamento. (AGAMBEN, 2004, p. 38) 

O nómos é o poder que opera a união paradoxal da violência (bía) e da justiça 

(díke), um enigma na sentido aristot6lico, enquanto conjunção de opostos. Enquanto 

soberano, o nómos (poder) está conexo tanto ao estado da natureza como ao estado 

de exceção, podendo esta rela@o se apresentar da seguinte forma: 

a) estado da natureza ao lado do estado de exceção; 

b) estado de exceção virtual, quando o estado da natureza tem em seu interior, o 

estado de exceção; 

c) estado de exceção efetivo, quando passa a n8o haver a distinção entre estado 

da natureza e estado de exceção, com o este Último, tendendo a tornar-se 

regra. 

Para Giorgio Agamben, o problema do poder constituinte e constituido 

evidencia o paradoxo da soberania. Compara a relação entre poder constituinte e 

constituído à de potência (dybanis) e ato (enérgeia) de Aristbteles, respectivamente. 

A potdncia precede o ato e o condiciona e, aparentemente subordina-se a ele 

(potgncia de ser e fazer). A potência não se esvazia no ato e tem uma potência 

prbpria, que permanece (potência de ser e de nao fazer). Para ele, Aristbteles legou 



a sociedade ocidental o paradigma da soberania, pois a relação de potência de ser e 

não fazer em relação ao ato é a mesma relação do bando soberano, que se aplica & 

exceção, desaplicando-se. Este é o motivo pelo qual é dificil pensar em um poder 

constituinte totalmente desvinculado do poder constituido, pois sempre há uma 

relação de bando. (AGAMBEN, 2004, p. 52-55) 

A lei é potência vazia, "a potência vazia da lei vigora a tal ponto, que se toma 

indiscernivel da vida" (AGAMBEN, 2004, p. 60), tem vigência sem significado, perde 

seu conteúdo, cessando de existir, confundindo-se com a vida, que devia regular. 

Por toda parte sobre a terra os homens vivem hoje sob o 
bando de uma lei e de uma tradição que se mantem 
unicamente como 'ponto zero' do seu conteddo, incluindo-os 
em uma pura relação de abandono. Todas as sociedades e 
todas as cuituras (na0 importa se democ&ticas ou totalit&rias, 
conservadoras ou progressistas) entraram hoje em uma crise 
de legitimidade, em que a lei (significando com este termo o 
inteiro texto da tradição no seu aspecto regulador, quer se 
trate da Torah hebraica ou da Shariah islâmica, do dogma 
cristão ou do nbmos profano) vigora como puro 'nada da 
Revelação'. (AGAMBEN, 2004, p. 59) 

Afirma, este éfutor, que a forma da lei tornada pura, como mera vigência sem 

significado, no estado de exceção virtual, permite que a vida nua subsista (aquela da 

aldeia), mas no estado de exceçáo efetivo, a vida se transforma integralmente em lei. 

Assim, define como problema contemporâneo: "o ser não é aqui oufm senão o ser 

abandonado e remetido a si mesmo do ente, o ser não é senao o bando do ente". 

(AGAMBEN, 2004, p. 67) 

O homo sacer (homem consagrado) é uma figura do direito romano arcaico, 

na qual a sacralidade vincula-se A vida humana3*. E um conceito limite do 

ordenamento social romano, pois neste há uma permanência dentro do ius divinum e 

do ius humanum. Caracterizam o homo sacer a impunidade de sua morte (impune 

occidi), como exceção do ius humanum, pois suspende a aplicação da lei e, o veto 

do sacrifício, como uma exceção do ius divinum e de toda e qualquer forma de morte 

ritual. Assim como, na exceçáo soberana, a lei se aplica de fato ao caso excepcional 

do homo sacer inserindo-o na comunidade na forma de matabilidade e excluindo-o 

do divino pela insacrifica bilidade; "a vida insacnficAvel e, todavia matAvel, é a vida 
- - 

32 Festo, no verbete sacer mons, no trabalho Sobre o significado das palavras. 



sacra". (AGAMBEN, 2004, p. 90) O espaço politico da soberania teria se constituido 

com uma dupla exceção: a excrescência do profano no religioso (náo h& homicídio) 

e, a excrescência do religioso no profano (não há sacriflcio). 

Soberana 6 a esfera na qual se pode matar sem cometer 
homicldio e sem celebrar um sacriflciol e sacra, isto 6, mat8vel 
e insacMc&vel, 6 a vida que foi capturada nesta estbra. 

... A sacralidade da vida, que se desejaria hoje fazer valer 
contra o poder soberano como um direito humano em todos os 
sentidos fundamental, exprime, ao contrário, em sua origem, 
justamente a sujeição da vida a um poder de morte, a sua 
irreparhvel exposição na relação de abandono. (AGAMBEN, 
2004, p. 91) 

A analogia estrutural, entre exceção soberana e sacratio mostra dois limites 

extremos e simétricos: 

a) o soberano é aquele em relação ao qual todos os homens são potencialmente 

homines sacn e homo sacer; 

b) todos os homens agem como soberanos. (AGAMBEN, 2004, p. 92) 

No direito rovno ,  vita não é um conceito jurídico, mas indica o simples modo 

de viver ou um modo particular de vida (zoe ou bíos), exceto na expressa0 vitae 

necisque potestas (direito de vida e de morte), que no direito romano correspondia 

ao poder do pater família. 

Com o tempo, o pater impenosus acumula na sua pessoa a qualidade de pai e 

o ofício de magistrado, passando a vitae necisque potestas do pai-filho, a ser 

estendida em relação a todos os cidadãos - fundamento político da vida 

absolutamente matável que se politiza através de sua matabilidade. Este poder para 

os romanos era uma exceção ao princípio indemnatus - sancionado nas XII tábuas, 

segundo o qual um cidadão não poderia ser mandado a morte sem processo e, à 

impossibilidade desta morte ser sancionada na forma do ritou. 

Para Giorgio Agamben, o elemento político originário da formação do Estado é 

a dissolução ou a exceção, na qual o que é capturado é ao mesmo tempo excluído, 

ou seja, a vida humana se politiza através de um poder incondicionado de morte (não 

e contrato ou pacto). 

33 NO mundo cl8ssico, a separação entre vivos e mortos (cadaver) 6 feita atraves dos ritos fúnebres 



O estado da natureza hobbesiano não 6 uma condição pr6- 
jurídica totalmente indiferente ao direito da cidade, mas a 
exceção e o limiar que o constitui e o habita; ele nao 6 tanto 
uma guerra de todos contra todos, quanto, mais exatamente, 
uma condição em que cada um 6 para o outro vida nua e 
homo sacer ,... (AGAMBEN, 2004, p. 112) 

Mais lntimo que toda a interioridade e mais externo que toda a 
estraneidade 6, na cidade, o banimento da vida sacra. Ela 6 o 
nbmos soberano que condiciona todas as outras normas, a 
espacialização origindria que toma posslvel e governa toda 
localização e toda territorialização. E se, na modernidade, a 
vida se coloca sempre mais claramente no centro da vida 
estatal (que se tomou, nos termos de Foucault, biopolltica), 
se, no nosso tempo, em um sentido particular mas, reallssimo, 
todos os cidadãos apresentam-se virtualmente como homines 
sacri, isto somente 6 possível porque a relação de bando 
constitula desde a origem a estrutura do poder soberano. 
(AGAMBEN, 2004, p. 117) 

O campo 6 o paradigma biopolítico do moderno. O Wnt de Hábeas Copus 

(1679) é o primeiro registro da vida nua como sujeito político, pois nele não está 

presente nem o sujeito das relações feudais e nem o citoyen, mas o puro e simples 

corpus; a democracia ocidental não colocou no centro da sua luta contra o 

absolutismo bíos, mas zoé. A Declaração de Direitos de 1789, tambbm apresenta a 
Ii 

vida nua natural, pelo puro fato do nascimento do homem, o tornar fonte e portador 

de direitos. Nas Declarações de Direitos se efetua a passagem da soberania régia de 

origem divina para a soberania nacional; o sudito ao transfomiar-se cidadão, pelo 

nascimento (vida nua natural) toma-se portador de soberania; o principio da 

natividade e o princípio da soberania (separados no antigo regime) se unem, no 

corpo do sujeito soberano, para constituírem o fundamento do novo Estado-nação. 

O Estado-nação passa a desenvolver os seguintes processos: 

a) reinvestimento da vida natural, discriminando em seu interior uma vida 

autêntica de uma vida nua sem valor (ex: racismo, eugen6tica nazista); 

b) os direitos do homem, enquanto pressupostos dos direitos do cidadão, 

passam a ser utilizados fora do contexto da cidadania, com a finalidade de 

proteger a vida nua, expulsa às margens de um Estado-na@o, que a 

recodifica em uma nova identidade nacional. 

Caracteriza a biopolítica moderna, a integração entre a medicina e a política 

moderna, "a decisão soberana sobre a vida desloca-se de motivações políticas para 



um terreno mais ambíguo, no qual o médico e o soberano parecem trocar de papéis". 

(AGAMBEN, 2004, p. 150) 

A 'vida indigna de ser vivida' não A, com toda evidencia, um 
conceito Atico, que conceme às expectativas e legltimos 
desejos do indivíduo: é, sobretudo, um conceito polltico, no 
qual está em questao a extrema metamorfose da vida matável 
e insacrificável do homo sacer, sobre a qual se baseia o poder 
soberano. Se a eutanásia se presta a esta troca, isto ocorre 
porque nela um homem encontra-se na situação de dever 
separar em um outro homem a zoé do blos e de isolar nele 
algo como uma vida nua, uma vida matável. Mas, na 
perspectiva da biopolltica modema, ela se coloca, sobretudo, 
na intersecção entre a decisão soberana sobre a vida mat8vel 
e a tarefa assumida de zelar pelo corpo biológico da nação, e 
assinala o ponto em que a biopolltica converte-se 
necessariamente em tanatopolltica, (AGAMBEN, 2004, p. 148- 
149) 

Os princípios da biopolitica são ditados pela eugenética (ciência da 

hereditariedade genktica de um povo). Estes critérios sao imediatamente políticos e 

vice-versa, conceituando-se raça, como 'um grupo de seres humanos que 

apresentam uma certa combinação de genes homozigotos que faltam aos outros 

grupos'. (VERSCHUER apud AGAMBEN, 2004, p. 153) 

Na biopolitica moderna, o médico e o cientista entram na área do soberano, 

surgindo as VP (versuchepersonen, cobaias humanas). 

Ocorre o processo de politização da morte - morte cerebral. Os partidários da 

biopolitica moderna invocam a intervengo do Estado para decidir o momento da 

morte, para que possam intervir sem obstáculos sobre o 'falso vivo' na sala de 

reanimação. 

No campo de concentração realizou-se a condição mais inumana. O campo é 

o nomos do moderno. 

O campo 6 o espaço que se abre quando o estado de 
exceção começa a tomar-se a regra. Nele, o estado de 
exceçáo, que era necessariamente uma suspensão temporal 
do ordenamento com base numa situação factlcia de perigo, 
ora adquire uma disposição espacial permanente que, com tal, 
permanece, porém, estável fora do ordenamento normal. 
(AGAMBEN, 2004, p. 175-176) 

O campo 6 um hlbrido de direito e de fato, no qual os dois 
termos tomaram-se indiscemlveis. (AGAMBEN, 2004, p. 177) 



O campo, que agora se estabeleceu firmemente em seu 
interior A O nbmos biopolitico do planeta. (AGAMBEN, 2004, p. 
183) 

Desse modo, Giorgio Agamben conclui que a relação politica originária 6 o 

bando, o estado de exceção, como zona de indistinção entre interno e externo, 

exclusão e inclusão, contestando a teoria contratual da origem do poder estatal. O 

poder soberano é a produção da vida nua, como elemento polftico original, tomando 

sem sentido a fundamentação das liberdades políticas nos direitos do cidadgo. O 

campo e não a cidade é o paradigma biopolltico do Ocidente. 



1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Refletir sobre direitos humanos, positivados ou não, meramente formais ou 

reais e efetivados significa importar-se com eles e mais do que isso, importar-se com 

a humanidade e consigo mesmo. 

Significa igualmente, importar-se com esta problemática dentro do modo de 

produção capitalista, pois nele que atualmente a humanidade está inserida, no 

contexto do capitalismo financeiro, no atual processo de globalizaçiio vinculado ao 

neoliberalismo economico e político, ou seja, com características semelhantes 

aquele do inicio da idade moderna, que inclusive transforma as funções do Estado, 

deixando de ter carhter de providencia. É a passagem da modemidade para a p6s- 

modernidade. 

A globalizaçao do mundo expressa um novo ciclo de 
expansão do capitalismo, como modo de produção e processo 
civilizatório de alcance mundial. ... Assinala a emergdncia da 
sociedade global, como uma totalidade abrangente, complexa 
e contraditória. (IANNI, 1999, p. 1 1) 

... o capitalismo tomou-se propriamente global. A reproduçao 
ampliada do capital, em escala global, passou a ser uma 
determinação predominante no modo pelo qual se organizam 
a produção, distribuição, troca e consumo. O capital, a 
tecnologia, força de trabalho, a divisão do trabalho social, o 
mercado, o marketing, o lobbing e o planejamento, tanto 
empresarial como das instituições multilaterais, alem do 
governamental, todas essas forças estão atuando em escaia 
mundial. Juntamente com outras, polfticas e socioculturais, 
são forças decisivas na criação e generalização de relaçdes, 
processos e estruturas que articulam e tensionam o mapa do 
mundo. 

No contexto da sociedade global, desenvolvem-se estruturas 
do poder propriamente globais. ... Naturalmente ap6iam-se 
também em estados nacionais, centrais e periféricos, 
dominantes e subalternos, ao sul e ao norte, ocidentais e 
orientais. As estruturas de poder globais evidentemente na0 
prescindem das nacionais e regionais, dos sistemas regionais 
de integraçáo econOmica e dos blocos geopollticos. Umas 
vezes apóiam-se neles, assim como em outras combatem- 
nos. Isso fica evidente nas controw3rsias sobre como 
administrar a divida interna e externa, como desestatizar ou 
desregular a economia, reduzir tarifas, acelerar a integraçao 
regional etc. Sao controv6rsias, em boa medida, induzidas 
pelo Fundo MonetBrio Internacional (FMI), o Banco Mundial 



(ou Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
BIRD) e o Acordo Geral de Tarifas e Com6rcio (GATT), 
substituldo em 1995 pela Organização Mundial de Comercio 
(OMC); mas também agilizadas pelos lobbings, marketings e a 
mídia, sempre em escala mundial. Sao estruturas globais de 
poder, às vezes contradit6rias em suas diretrizes ou prdticas, 
mas sempre pairando alem de soberanias e cidadanias 
nacionais e regionais. Parecem desterritorializadas, já que se 
deslocam ao acaso das suas dinamitas prõprias, descoladas 
de bases nacionais, do jogo das relações entre estados 
nacionais. E reterritorializam-se em outros lugares, 
principalmente em cidades globais, transcendendo nações e 
nacionalidades, fronteiras e geografias. (IANNI, 1999, p. 18- 
19) 

Significa também que com a sociedade global silo alterados os paradigmas 

das ciências humanas, que se baseavam no conceito de Estado-nação, inclusive da 

ciência do direito, visto que passam a existir novos modos de ser, agir, pensar e 

imaginar. 

A partir da Apoca em que a globalizaçáo se constitui em uma 
nova realidade, conforme uma nova totalidade hist6rica, 
quando as fronteiras são modificadas ou anuladas, a 
soberania transforma-se em figura ret6rica. Objetivamente, a 
sociedade nacional revela-se uma província da sociedade 
global. Por mais desenvolvida, complexa e sedimentada que 
seja a sociedade nacional, mesmo assim ela se transforma em 
subsistema, segmento ou provlncia de uma totalidade 
histórica e geográfica mais ampla, abrangente, complexa, 
problemática, contraditbria. 

Quando as relações, os processos e as estruturas econdmicas 
mundializam-se, as economias nacionais transformam-se em 
provlncias da economia global. (IANNI, 1999, p. 91) 

A sociedade global torna os estranhos de Cicero, cada vez menos estranhos 

e, ao mesmo tempo, cada vez mais estranhos. 

É na cidade que o individuo pode perceber mais limpidamente 
a cidadania, o cosmopolitismo, os horizontes da sua 
universalidade. (IANNI, 1999, p. 67) 

Muitos cidadaos defendem-se dos incessantes assaltos do 
meio isolando-se e protegendo os seus sentidos, 
obscurecendo as vidraças dos seus autom6veis, levando 
continuamente aos seus ouvidos os walkmen a todo volume, 
evitando a comunicação face a face, anestesiando com 
drogas ou álcool suas emoções ou fixando-se na pequena tela 
no transistor dia e noite, para evitar a visão da realidade, 
conscientizar-se. Como resultado, as vivencias reais tomam- 
se ilusórias e remotas, cria-se um mundo no qual a essencia 
humana de carne e osso toma-se menos real que as hist6rias 
que se apresentam no vldeo, filme, fita megafonica ou o papel 
do diário. Incapazes de alcançar uma vida pessoal gratificante, 



esses homens e mulheres optam por uma existencia 
imaginária, sucedanea, de segunda mao, como espectadores, 
ouvintes ou leitores passivos dos meios de comunicaç80. 
(IANNI, 1999, p. 64) 

Portanto, dificuldades e soluçdes para a vida humana processar-se40 a nivel 

mundial. Este campo econômico, político, filosófico, jurídico, religioso, ou seja, 

cultural, não é totalmente homogêneo, como acreditam alguns autores, pois 

engendra diferentes visões de mundo e concepçtks de vida. 

Até o momento, o ideal cristão de uma irmandade baseada em laços 

sobrenaturais não se estabeleceu. Assim, continuam a existir guerras, fome, falta de 

recursos mínimos para sobrevivência, atualmente, aceleração da destruição do meio 

ambiente em muitas partes do globo, afetando dramaticamente os seres humanos. 

Será que a economia poderá resolver o problema do bem comum ou o bem de 

todos? Até o momento não teve sucesso. Porém, a economia mudou e, o Direito 

também est6 mudando. 

Atualmente, muitos fatos sociais caracterizam-se por relações internacionais 

e, o Direito, suas n8rmas passam a ter de se adaptar a esta nova realidade. Os 

valores, a constante busca da justiça, nessas relações mundiais sao primordiais, 

para garantir a dignidade das pessoas humanas globalizadas. 

... precisamos 6 de premissas para decidir como atuar nesse 
cenário sempre cambiante em que vivemos hoje. A 6 t h  deve 
fornecer essas premissas, mas n8o apenas ela: tamb6m a 
economia, o direito, a polltica, as ciencias de um modo geral e 
mesmo as religibes, das quais muitos de n6s somos adeptos, 
têm premissas a oferecer ao processo de tomada de decisões 
em que nos envolvemos, uma vez que vivemos em sociedade 
- e, cada vez mais, em uma sociedade mundial (GUERRA 
FILHO, 1999, p. 181) 

Nesse aspecto, o direito natural, que nunca abriu mão da discussão e busca 

do justo tem um papel fundamental. Para tanto, conta com a disposição tambem de 

positivistas. 

A hist6ria tem apenas o sentido que n6s, em cada ocasião 
concreta, de acordo com a oportunidade, com nossos desejos 
e nossas esperanças, atribulmos a ela. E, portanto, não tem 
um único sentido. Refletindo sobre o tema dos direitos do 
homem, pareceu-me poder dizer que ele indica um sinal do 
progresso moral da humanidade. Mas 6 esse o único sentido? 
Quando reflito sobre outros aspectos de nosso tempo - por 



exemplo, sobre a vertiginosa corrida armamentista, que põe 
em perigo a própria vida na Terra -, sinto-me obrigado a dar 
uma resposta completamente diversa ... 
Com relação às grandes aspirações dos homens de boa 
vontade, já estamos demasiadamente atrasados. Busquemos 
não aumentar esse atraso com nossa incredulidade, com 
nossa indolencia, com nosso ceticismo. Não temos muito 
tempo a perder. (BOBBIO, 2004, p. 80- 81) 

Neste contexto histórico de pós-modernidade, surge a Biobtica e o Biodireito. 



2 BIOETICA E BIODIREITO 

Descobertas científicas, nas áreas de Biotecnologia, de Biomedicina e, de 

Medicina têm alterado de modo fático, aspectos físicos e/ou genéticos do ser 

humano. 

Em outros termos, o ser humano adquiriu e, cada vez mais est8 adquirindo, a 

capacidade de não se submeter a processos puramente naturais, no que diz respeito 

a sua forma física própria e, a de seus descendentes. 

Este é um fato histórico e social, que se concretiza na pós-modernidade, 

dentro de uma sociedade global. Este desenvolvimento científico acelerado passou a 

ser objeto de preocupação dos próprios cientistas, no que diz respeito ao uso desses 

conhecimentos e das práticas biológicas de investigaçao, surgindo a ~ i o é t i c a ~ .  

Etimologicamente, o neologismo Bioética é formado por duas raizes: bio (do 

grego bios, vida e, vida humana) e ética (do grego ethik6 e, do latim ethica, ética) 

significando a combinação do conhecimento relativo d vida humana e ao seu valor, 

com caráter interdisciplinar. 

Este termo foi empregado pela primeira vez, no inicio da década de 1970, pelo 

biólogo Van Rensselaer Potter, da Universidade de Winsconsin, de Madison, no livro 

Bioethics: bridge to the future, com uma preocupação ecológica, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida e a sobrevivência do planeta, visto que identificou a 

deterioração do meio ambiente, provocada por ações humanas induzidas por 

pressaes e~ondmicas~~. Em 1971, André Hellegers fundou na Universidade de 

Georgetown, em Washington o Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of 

Maria Auxiliadora Minahim, fazendo referência a Henry Beecher menciona que três casos de 
abusos de experiências com pessoas humanas, Tuskegee - Alabama (400 negros sifllicos foram 
deixados sem tratamento para acompanhamento da doença), Willowbrook - hospital estatal de Nova 
York (em crianças retardadas, vírus de hepatite foram injetados) e do Hospital Israelita - Nova York 
(células cancerosas vivas foram injetadas em idosos), promoveram a reflexão Bioética (MINAHIM, 
2005, p. 30) $ 

35 Em 1969, já tinha sido fundado o Hastings Center, com o objetivo de examinar a rela@o entre 0s 
1 

avanços da Medicina e a Ética; 



Hurnan Reproductions and ~ ioeth ics~~,  passando a empregar o termo Bioética 

somente em relação à vida humana37. (ROCHA, 2003, p. 110-1 12) 

Em 1978, com o término do estudo encomendado pelo Congresso dos 

Estados Unidos, com a participação de médicos, teblogos, filósofos, foi elaborado o 

Relatório Belmont, que indicou três princípios básicos para orientar a pesquisa com 

seres humanos. São: respeito à pessoa (autonomia), beneficência e justiça. Estes 

princípios são aceitos por Tom L. Beauchamp e James F. Childress, os quais 

acrescem mais um, o princípio da não-maleficência, na obra Principies of biomedical 

ethics, em 1979. (MINAHIM, 2005,31-32) 

36 Atual denominação: Kennedy Istitute of Ethics 
37 Neste mesmo ano, Waren T. Reich, com a colaboraçClo de 285 autores promove a elaboração da 
Encyclopedia of Bioethics, publicada em 1978 



2.1 PRINC~PIOS PROPOSTOS PARA A BIOÉTICA 

Estes principios, em geral, norteiam as orientaçõesIrecomendaÇsesldiretrize~ 

que diferentes instituições profissionais vinculadas à temática estabelecem e, está0 

expressos em leis38 e em Declarações de Direitos. São: 

a) autonomia - segundo o qual deve-se respeitar a autonomia do ser humano 

em decidir os limites da aplicação de terapias e da utilização do próprio corpo 

humano para pesquisas científica~~~; 

b) beneficência e não-maleficência - o principio da beneficência refere-se à 

busca do bem estar do pacienteldoente; coincide com o objetivo do antigo e 

tradicional juramento hipocrdtico, encontrado no preceito pnmum non nocem 

('primeiro, não causar danos'); o principio da nao-maleficência é um 

desdobramento do princípio da beneficência, pois o princípio da beneficência 

e aplicado à sguação da busca da melhora de quem n8o estd bem, enquanto 

que, da não-maleficência, à situaeo da busca de não prejudicar quem estA 

bem; 

c) justiça ou, tratamento justo e equânime a todas as pessoas - coincide com os 

princípios morais propostos pelo Estado de Direito e contemplados na 

Constituição da República do Brasil. 

Vicente de Paulo Barreto menciona que a tradição filosófica ocidental em 

relação a princípios morais polariza dois grupos filosóficos distintos, assim, 

a) aqueles que acreditam na vocação natural do ser humano para a virtude e o 

comportamento moral adequado, tendo como expoente Aristóteles, segundo o 

qual o homem age moralmente porque aprendeu a ser virtuoso; 

b) aqueles que acreditam no comportamento humano moralmente adequado 

vinculado ao estabelecimento de principias obrigatórios, de 'dever ser' dados 

3e Estes princípios esta0 explícitos no art. 13, inC. 11, Lei n. 8974195 que foi revogada pela Lei n. 
1 1.105105 
39 DECLARAÇAO UNIVERSAL DO GENOMA HUMANO, UNESCO, 1887 



pela razão; o expoente máximo dessa corrente, Immanuel Kant menciona a 

necessidade da pessoa humana, obedecer a princípios morais, obrigatórios e 

imperativos. 

Tradicionalmente, a medicina ocidental vinculou-se mais à corrente filosbfica 

da virtude, sendo o juramento hipocrdtico, prestado pelos médicos, exemplo da 

crença na virtude moral do médico, enquanto individuo. (BARBOZA; BARRETTO 

(Org), 2001, p. 50) 

Com a tomada de consciência da parte de cientistas, sobre a impossibilidade 

de decisões tomadas, de caráter meramente individual garantirem um 

comportamento moral adequado, surgiu a necessidade do estabelecimento de 

princípios gerais de comportamento moral, que independam de virtudes individuais 

do médico e do cientista, explicitados pela Bioética. 

Assim, a Bioética caracteriza-se por ser uma 'ética do dever' ou deontolbgica, 

privilegiando escolhas vinculadas ao respeito da dignidade humana e aos direitos 

humanos e fundameptais, inalienáveis. È a busca do progresso da cidncia, que deve 

estar voltada para o ser humano, 'valor-fonte' e, ao mesmo tempo, à reflexãio sobre a 

conveniência do uso inconsequente da investigação e de técnicas, que muito podem 

prejudic8-10. 

Historicamente a Ética nunca conseguiu propor valores universalmente 

aceitos, pois estes estão vinculados às condiçóes de tempo e espaço dos grupos 

sociais. Entretanto, com o desenvolvimento de organizações internacionais, como 

ONU, certos valores como a dignidade da pessoa humana, passam a ser universais, 

quer pelo número de Estados a que aderem a esses princípios morais, quer pela 

atuação supranacional desses organismos. 

Problema maior, que a universalização de direitos e o da sua efetivaçáo é, no 

momento, o próprio conteúdo ético e moral desses direitos, como diz Miguel Reate, 

ao pensar sobre os paradigmas da cultura contemporânea, ou seja, do período 

histórico atual, denominado pós-modernidade. 

Somos uma pobre humanidade perplexa no inlcio do terceiro 
milénio, exausta, sem rumos certos, procurando agonicamente 
abrir seu caminho entre os restos das ideologias destruldas 



pelos incêndios de duas guerras universais. Vivemos, pois, 
desprovidos de um sentido comum e ideal de vida, em 
assustadora disponibilidade. O pior 8 que, quando se julga 
estar fazendo uma opção fundamental, o que na realidade 
ocorre é a repetição de antigos equivocas, como por exemplo, 
o dos que pretendem subordinar as atividades da mente ou do 
esplrito a supostas predeterminações reveladas pela nova 
biologia. Deposita-se na engenharia biológica a esperança de 
construção de uma nova humanidade ... (REALE, 2005, p. 135) 



2.2 PARADIGMAS PROPOSTOS PARA A BIOÉTICA 

O estabelecimento dos princípios de Bioética, bem como sua crítica, 

demonstrando posições filosóficas diversas, engendrou seus paradigmas ou 

modelos, que Renata Braga da Silva Pereira agrupa da seguinte forma: 

a) de - modelo tradicional, estabelece princípios n8o hierarquizados, 

a serem respeitados por todos; 

b) libertário4' - vinculado ao liberalismo norte-americano, com Anfase na 

autonomia e individualismo; 

c) das virtudes42 - baseado na virtude individual dos profissionais de saúde; 

d) antropológico personalista43 - tendo como posição fundamental, o homem em 

sua totalidade como valor supremou. (BARBOZA; BARRETTO (Org), 2001, p. 

273). 

Maria Auxiliaara Minahim, além de mencionar o modelo dos princípios e o 

modelo liberal, apresenta outros modelos como: 

a) contrat~alista~~ - com nnfase no contrato entre médico, sociedade e paciente; 

b) do direito natural46 - reconhecendo a existAncia de bens fundamentais, como 

a vida e a racionalidade; 

40 

41 
Representantes: Tom Beauchamp, James Childress 
Representante desta corrente: Tristam Engelhardt 

42 Representantes: Edmund Pellegrino, David Thomasma 
43 Representantes: Perico, Elio Sgreccia, D. Tettamanzi, S. Leone, J. F. Malberbe, C. Viafora, S. 
Spinsanti 
44 Elio Sgreccia, representante da corrente personalista, propõe os seguintes princlpios para a 
Bioética: 

a) da defesa da vida - valor fundamental vinculado à importancia da vida corpórea e flsica da 
pessoa, que permite a expressa0 dos demais valores e, da qualidade de vida e do direito à 
saúde; 

b) da liberdade e da responsabilidade - enquanto fonte do ato ético; 
c) da totalidade ou terapéutica - o corpo humano é um todo e o tratamento deve estar vinculado 

tanto ao físico, como ao psicol6gico; 
d) da sociabilidade e da subsidiariedade - 0 homem como um ser social, auxiliando e sendo 

auxiliado pelos demais, sendo a vida como um bem fundamental comum; 
e) do beneficio, da autonomia e da justiça - orientadores dos profissionais da saúde e 

45 
objetivando o bem integral da pessoa. 

Representante: Robert Veatch 



c) da libertação - a partir da América Latina, postula um paradigma vinculado às 

necessidades dos excluídos do processo de desenvolvimento. (MINAHIM, 

2005, p.30) 

Na realidade todos estes modelos são contemplados, com maior Anfase de 

um ou de outro, nas cartas de intenç6es1documentos sobre os assuntos pertinentes, 

na jurisprudência e na legislação, quer nacional como internacional. 

46 Representante: John Finnis 



2.3 LÓGICAS AMEAÇANDO O HOMEM 

Eduardo de Oliveira Leite menciona que a inviolabilidade do corpo humano e 

sua definição estão ameaçadas pelos avanços cientificos nas áreas de 

Biotecnologia, de Biomedicina e, de Medicina, bem como, pelas 'lógicas' que Marie- 

Therèse Meulders-Klein, civilista belga, arrolou nas seguintes categorias: a Iógica do 

conhecimento e do poder, a Iógica do proveito, a Iógica da busca da felicidade e, a 

Iógica da utilidade.(LEITE SANTOS (Org.), 2001, p. 107). 

A lógica do conhecimento e do poder é 

... privilegio do mundo racional ocidental e se materializa na 
vontade ininterrupta de saber o 'como' e o 'porque' das coisas 
para melhor dominar a natureza e com ela o destino. O 
homem ocidental 6 levado adiante na pesquisa de uma 
verdade que, certamente, nunca será atingida; um mundo que 
procura combater a finitude humana subordinando a natureza 
às suas necessidades e desejos. (LEITE SANTOS (Org), 
2001, p. 107) 

8 
A Iógica do proveito vincula o conhecimento e o progresso científico ao ganho 

e ao proveito, pela oferta de produtos. 

Em um mundo voltado à economia de mercado, 
biotecnologias, novas aparelhagens, novos produtos de 
origem humana ou n00, sempre suscitaram a atraç0o do 
ganho, e n8o somente o das empresas, como se poderia 
pensar, mas tambem dos intermediários pouco escrupulosos 
e, mais simplesmente, o dos premidos pelas necessidades 
econbmicas (o que nos faz pensar na venda de brgaos, de 
tecidos, de aluguel de úteros, etc) constrangidos a se vender 
ou se alugar para satisfazer o interesse dos mais ricos. 

Nesse sentido, a atual discuss00 sobre patenteamento de 
genes (leia-se da vida humana) faz parte da 16gica do 
mercado. (LEITE SANTOS (Org), 2001, p. 107) 

Atualmente, quem está estabelecendo o ritmo da revolução 
biotbcnica s0o as grandes empresas, de bioengenharia, 
principalmente as transnacionais, tais como Du Pont, Novartis, 
Upjonh, Monsanto, Eli Lilly Rohn, Haas e Dow Chemical. Nos 
Estados Unidos, existem aproximadamente 1,3 mil empresas 
biotecnol6gicas, lucrando anualmente 13 bilh6es de d6lares e 
empregando mais de 100 mil pessoas. (SANT'ANNA, 2001, p. 
3) 



A lógica da busca da felicidade também se vincula ao mercado, pela demanda 

que oferece. 

Se os pesquisadores procuram e sempre encontram novas 
propostas para o Homem, e porque desde tempos imemoriais 
a vontade de combater o sofrimento e a morte, assim como 
uma sede inesgotável de felicidade, persegue constantemente 
a vontade humana. 

Assim ocorreu com a wntracepção, cuja necessidade existia 
bem antes da pílula. Mas, por um curioso fendmeno, a 
satisfação das necessidades fomenta a demanda e não tolera 
o fracasso. Dai, os pedidos de interrupção da gravidez, como 
último corretivo ou substitutivo contraceptivo. E lá onde a 
ciencia se revela impotente diante do sofrimento surge o 
auxilio efetivo para morrer, que também ser4 solicitado pelo 
homem como recurso legitimo. 

Em outros termos, a eutanásia como direito. (LEITE SANTOS 
(Org), 2001, p. 108) 

A Iógica da utilidade é a lógica do Estado diante da demanda de serviços de 

custo elevado. 

Aqui as motivaçbes se tornam amblguas, pois, se a pesquisa 
pode minorar ou mesmo erradicar muitas doenças, os meios 
sofisticados que ela desencadeia ou que ela exige para 
realizar certos tratamentos são tão caros, e o prolongamento 
da esperança de vida tão oneroso, que um processo de 
racionamento de gastos já tem sido desencadeado em 
diversos palses do mundo. (LEITE SANTOS (Org), 2001, p. 
1 09) 

Estas 'lógicas' não deixam de serem valores ou valoraçbes, que a sociedade e 

a economia global engendra e divulga. Estas lógicas estariam a explicitar o 

soberano, modo como todos os homens agem, que Giorgio Agamben fala, tornando 

a todos, homines sacn e homo sacer? 



2.4 BIODIREITO 

Diante dos avanços da ciência, que tornam o homem e a coletividade não 

apenas sujeito de direito, mas também, objeto de manipulação surge o Biodireito, 

com a proposta de proteção da vida, ou seja, tutelando a vida, que é um direito 

fundamental. 

Maria Auxiliadora Minahim, fazendo referência a Maria do Céu Patrão Neves 

afirma que o Biodireito é "um fenomeno tipicamente europeu, sem correspondente 

exato na cultura anglo-saxônica, devendo constituir-se em espaço de interação 

interdisciplinar e não em mais um ramo do ordenamento jurídico". (MINAHIM, 2005, 

P. 42) 

O Biodireito tenta contemplar princípios morais gerais, nas relaçUes 

intersubjetivas dos seres humanos entre si e com o meio ambiente, nos seus 

diferentes campos, 5m especial no direito constitucional, no direito civil, no direito 

ambienta1 e no direito penal, buscando a proteção ou tutela, do bem maior, a vida 

humana. 

Tanto a norma jurídica como a norma moral tem uma base ética e, ambas, 

estabelecem comportamentos, portanto são imperativas, ou seja, deontológicas, pois 

impõem um 'dever ser'. 

As normas morais estabelecem sanções de tipo individual interno, de 

consciência, como vergonha, remorso e, de tipo individual externo, relativa à opinião 

pública e a desconsideração social, mas não dão ao lesado o direito de exigir seu 

cumprimento ou sua reparação. SClo normas autônomas, ou seja, de reconhecimento 

espontaneo, de um imperativo ditado pela consciência (autolegislação). As normas 

jurídicas são obrigatórias, estabelecem sanções sociais4', em caso de 

47 Goffredo Telles Junior classifica estas sanções, conforme sua natureza em: 
a) restitutivas - retorno das coisas ao estado anterior, antes da violação da norma; 
b) compensatórias - vinculadas indenização ou à reparação do dano; 
c) repressivas - atribuem penas, em geral de direito criminal ou penal; 
d) advenientes - referem-se Ci perda de um direito por abandono/desidia/incúria; 



descumprimento e, dão ao lesado o direito de exigir sua adimplência. São normas 

heterônomas, impostas por terceiros e obrigando os subordinados, mesmo contra a 

sua vontade. (DINIZ, 2004,368-370) 

Desse modo, as normas jurídicas de Biodireito, incorporando princípios e 

valores refletidos pela Bioética, com o objetivo de proteger a vida humana, passam a 

compor os ordenamentos jurídicos. 

Entretanto, sofrem os mesmos dilemas da Bioética no que diz respeito a 

posições filosóficas diversas, tanto quando de sua elaboraflo, como quando do 

momento de sua interpretação, pelos aplicadores e pelas pessoas que lhe são 

subordinadas. 

No Brasil, a Constituição explicita seu caráter personalista estabelecendo no 

art. 1°, inc. III, a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental do Estado 

Democrático de Direito e, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes, a 

inviolabilidade do direito a vida (art. SO, caput). 

O direito à vi&, sua inviolabilidade é garantida, de modo rígido, por força do 

art. 60, parágrafo 4O, CF, que impede que sejam objeto de emendas constitucionais, 

os direitos e garantias individuais. 

Outros direitos vinculados à área do Biodireito podem ser explicitados, 

inclusive por força de adesão a acordos internacionais, como estabelece o art. 5O, 

parágrafos 2O e 3O, CF. 

No momento, resta a acrescentar que o art. 5O, parágrafo 4O, CF estabelece a 

submissão do Brasil a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, portanto inclusive, 

em relação a eventual descumprimento de norma de direito fundamental, relativa à 

área do Biodireito. 

e)  preventivas - envolvem medidas de segurança estabelecidas em lei, por motivos de 
precaução. (TELLES JUNIOR apud DMIZ, 2004, p. 37 1-372) 



3 A VIDA, A MORTE E O DIREITO 

A vida e a morte caminham juntas. O homem ao nascer para a vida, tamMm 

nasce para a morte. Entretanto o homem tem medo de morrer, tem medo de deixar 

de existir. 

Esse medo tem sido minimizado atravbs dos tempos pelas inúmeras 

explicações, interpretações do fenômeno morte, dado por diferentes religiões e 

filosofias. 

Este medo também serviu como moia propulsora para o desenvolvimento do 

conhecimento científico, que se propôs em especial, na área da Biologia e da 

Medicina, a tentar prolongar a vida humana. 

Tanto o fenômeno vida como o fenômeno morte é profundamente pessoal, de 

cada homem, mas exatamente por estarem vinculados à prbpria natureza do ser 

humano, que é um *r social, como diria Aristóteles, produzem efeitos nas relaçóes 

entre os homens e passam a ser considerados fatos de interesse jurídico, fatos 

jurídicos. Assim, certas circunstâncias, condições e mesmo, somente a ocorrência 

dos fenômenos vida e morte produzem efeitos jurídicos. 

Luís Carlos da Rocha menciona que o momento em que a vida humana tem 

início envolve muitas controvérsias, que originaram as seguintes teorias: 

a) teoria do corpo e alma - o homem como sendo corpo e alma; Aristbteles 

acreditava que era preciso um tempo após a concepção para que se formasse 

um corpo, que receberia a alma em 40 dias para os homens e 80, para as 

mulheres; 

b) teoria da concepção - a vida humana inicia com a introdução do 

espermatozóide masculino no óvulo, feminino; o código genbtico ou genótipo 

está presente desde a concepção, portanto o embrião humano é pessoa a 

partir da concepção ou fecundação (escola genética que tem como 

representantes Léo Pessini e Christian de Paul Barchifontaine); 



C) teoria da nidação - a vida humana somente começa quando o óvulo 

fecundado se aloja no útero materno, entre o 6 O  e o 9 O  dia; 

d) teoria dos quatorze dias - termo proposto pela primeira vez em 1979, pela 

Ethics Advisory Board (DHEW), nos Estados Unidos e vincula-se à 

inexistência de algum esboço de estrutura nervosa, antes desse tempo; 

Penelope Leach, na Inglaterra utilizou pela primeira vez o termo pr6-embriao, 

para as células observáveis de 14 a 16 dias, após a concepção; 

e) teoria da configuração de órgãos - a vida começa quando o concebido, ainda 

nao nascido, apresenta forma humana. (ROCHA, 2003, p. 190) 

José Roberto Goldin (GOLDIM, 2003, p. 1) detalha alguns critérios utilizados 

para estabelecer o inicio da vida humana, elaborando o quadro seguinte: 

Critério 

Celular 

Genótipo estrutural 

Divisional 

Genbtipo funcional 

Suporte materno 

Individualização 

Neural 

Cardíaco 

Fenótipo 

Senciência 

Tempo 

decorrido 

O minuto 

12 a 24 horas 

2 dias 

3 a 6 dias 

6 a 7 dias 

14 dias 

20 dias 

3 a 4 semanas 

6 semanas 

7 semanas 

Característica 

B 

Fecundação - fusão de gametas 

Fecundação - fusao dos pró-núcleos 

Primeira divisão celular 

Expressão do novo genótipo 

Implantação uterina 

Células do indivíduo diferenciadas das 

células dos anexos 

Notocorda maciça 

Início dos batimentos cardíacos 

Aparência humana e rudimento de todos 

os órgãos 

Respostas reflexas a dor e a pressão 



Juridicamente, a vida, mais especificamente o nascimento com vida, dá ao 

Tempo 
decorrido 

8 semanas 

10 semanas 

12 semanas 

12 a 16 semanas 

20 semanas 

24 a 28 semanas 

28 semanas 

28 a 30 semanas 

40 semanas 

2 anos após o 

nascimento 

homem, direitos e obrigações na ordem civil, sendo tambbm garantidos os direitos 

dos nascituros desde a concepção (art. 1' e 2', CC, que repete normas do Código 

Característica 

Reg istro de ondas 

eletroencefalográficas (tronco cerebral) 

Movimentos espontaneos 

Estrutura cerebral completa 

Movimentos do feto percebidos pela 

mãe 

Probabilidade de 10% para sobrevida 

fora do Útero 

Viabilidade pulmonar 

Padrão sono-vigília 

Reabertura dos olhos 

Gestação a termo ou parto em outro 

período 

'Ser moral' (controvertido, mas defendido por 

autores de Bioetica, como Michael Tooley) 

Civil de 1916 - art.2' e 4'). 

Critério 

Encefálico 

Atividade 

Neocortical 

Animação 

- 

Viabilidade extra- 

uterina 

Respiratório 

Autoconsciência 

Perceptivo visual 

Nascimento 

Linguagem para 

comunicar vontades 

Esta concepção tem origem na opiniao dos civilistas que 
cultuam a tradição romana, pois o direito romano considerava 
o embriao como parte das visceras da mulher, nao 
vislumbrando o feto como um ser vivo independente, um ser 
humano que está em desenvolvimento. (SZANIAWSKI, 2005, 
P 63) 



O nascituro, o feto, não possui personalidade, não é considerado pessoa, mas 

seus direitos são protegidos, tanto pelo direito civil como pelo penal, que estipula o 

crime de aborto. protegido tendo em vista a possibilidade de tornar-se pessoa ao 

nascer; caso o nascimento não ocorra com vida, não será pessoa e não terá direitos 

e obrigações. 

Portanto, o homem adquire personalidade própria, autonoma, moral, sendo 

pessoa (homem dotado de capacidade jurfdica), ao nascer com vida. 

Maria de Fátima Freire de Sá menciona que esta concepção do que seja 

pessoa é material4a, pois exige a materialidade, nascimento com vida do homem, 

como uma realidade psicoflsica. Este tipo de concepção do que seja ser pessoa 

humana opde-se àquela, que lhe confere um caráter meramente formal, pela qual o 

homem B uma mera construç80 jurídico-normativa; nesta concepção, o nascimento, 

com vida n8o torna o homem, ne~essariamente, pessoa com direitos e obrigaçbes, 

ex: o escravo nao 6 considerado pessoa; esta posição fundamenta-se na 

desvinculação do 'mundo do ser' (dos fatos) e do 'mundo do dever ser' 
e 

(formalljuridico) 49. (FREIRE de sA, 2000, p. 37) 

A Constituiçao do Brasil nao permite qualquer distin@o de pessoas e, nem a 

distinçao entre o 'mundo do ser' e 'o mundo do dever ser', ao afirmar que "todos sBo 
iguais perante a lei, sem distinga0 de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e estrangeiros, residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, a igualdade, a segurança e à propriedade, ..." (art. 5 O ,  caput, CF). Neste 

artigo são assegurados a todos, os direitos humanos individuais de primeira geração 

e, garantidos de modo absoluto, visto que não é permitida sua abolição - cláusula 

pétrea (art. 60, parágrafo 4 O ,  inc. IV). 

O homem tendo personalidade pode pessoalmente, exercer atos jurídicos, 

desde que seja capaz, ou seja, esteja apto a exercê-los. Caso não seja considerado 

capaz de exercê-los, incapacidade relativa/parcial ou, incapacidade absoluta/total, 

48 ConcepçBo material defendida por Albeto G. Spota. 
49 Concepçao formal defendida por Hans Kelsen. 



continua a ser pessoa, sendo assistido por outra pessoa no primeiro caso e, 

substituído por outra, no segundo caso. 

Elimar Szaniawski opõe-se à interpretação, de que o homem adquire 

personalidade ao nascer com vida e, declara que os codificadores brasileiros adotam 

a teoria da concepção, indicando dois tipos de argumento: 

a) doutrinArio, ao afirmar que predomina na doutrina brasileira a ideia de que o 

nascituro é portador de personalidade e sujeito de direitos; 

b) legal, ao citar dispositivos dos Códigos Civis de 1916 e 2002, os quais 

atribuem personalidade, enquanto sujeito de direitos, ao nascituro e ao 

concebido (SZANIAWSKI, 2005, p. 64) 

Interessante notar que no Esboço do Código Civil elaborado por Teixeira de 

Freitas, o art.16 menciona que "todos os entes suscetíveis de aquisição de direitos 

são pessoas"; portanto, este jurista considerava o concebido (pré-embrião, o embrião 

e o nascituro) como sendo pessoa e, pessoa absolutamente incapaz (art. 41). Isto é 

perfeitamente claro ryos arts. 53 e 221, assim: "São pessoas por nascer as que,, nao 

sendo ainda nascidas, acham-se, porém já concebidas no ventre materno1' e, "Desde 

a concepção no ventre materno começa a existência visível das pessoas, e antes de 

seu nascimento elas podem adquirir alguns direitos, como se estivessem nascidas". 

Entretanto, esta aquisição de direitos dava-se mediante condição resolutiva, 

nascimento com vida. 

Comparando os dispositivos dos Códigos Civis do Brasil, relativo a concebido 

e nascituro obtém-se o seguinte quadro: 

Direitos do concebido e do nascituro 

Possibilita a legitimação de filho apenas 

concebido 

Possibilita o reconhecimento de filho mesmo 

antes do nascimento 

Dispõe sobre curador de nascituro 

CC de 1916 

Art. 353 

Art. 357 

Art. 462 

CC de 2002 

Art. 1609 

Art. 1779 



O sistema do direito civil brasileiro revela que os codificadores 
filiaram-se à teoria concepcionista, segundo a qual o 
concepturo, o embriao e o nascituro, sao, desde a 
fecundação, um ser humano individualizado, distinto da mãe, 
possuidor de autonomia genbtico-biológica, tratando-se de um 
ser humano em desenvolvimento, sendo, por isto, uma pessoa 
e sujeito de direitos. Dessa maneira, n8o encontramos 
dificuldade em afirmar que o embriao e o nascituro, desde a 
concepção, constituem-se em um ser dotado de uma estrutura 
e de uma dinâmica humana autdnomas, possuindo existéncia 
distinta da de sua mãe, constituindo-se em uma spes 
personae. (SZANIAWSKI, 2005, p. 66) 

Direitos do concebido e do nascituro 

Capacidade do nascituro de adquirir bens e 

direitos por testamento 

Legitimadas pessoas concebidas no momento da 

abertura da sucessão 

Presumidos como filhos concebidos do 

casamento aqueles concebidos por fecundação 

artificial homóloga (gametas masculino e feminino 

do casal) 

Presumidos como filhos concebidos do 

casamento aqueles concebidos por fecundação 

artificial homóloga, mesmo após o falecimento do 

marido e a qualquer tempo, no caso de embriões 

excedentários 
a 

A presunção de filiação também se aplica aos 

casos de inseminação artificial heteróloga, desde 

que tenha havido consentimento do marido (art. 

1596, V) 

Entretanto, este autor alinha-se a0 positivismo, portanto 4 Concepção formal 

de Hans Kelsen, ao afirmar que "0 modo de atribuiflo da personalidade pelas 

CC de 1916 

Art. 1718 

diversas legislaçbes civis baseia-se em Uma simples quest80 de polltica legislativa, 

CC de 2002 

Art. 1799,l 

Art. 1798 

Art. 1597, 1V 

Art. 1597, 

Ill e lV 

Art. 1597, V 



devendo ser considerada em relação ao concepturo, sua individualidade e sua 

identidade genética". (SZANIAWSKI, 2005, P. 70) Assim, para ele, o concebido, o 

nascituro tem personalidade porque a lei diz que tem. A lei, o 'dever ser' é o 

fundamento do direito de personalidade do concebido e do nascituro, no Brasil. 

A CONVENÇAO AMERICANA DOS DIREITOS HUMANOS engendrou o 

Pacto de San José da Costa Rica - 1969, ratificado pelo Brasil em 25-09-1992. 

Neste Pacto, ficou definido que "pessoa 6 todo o ser humanon (art. 1°, 2) e, 

estabelecido, entre outros direitos humanos civis, o direito ao reconhecimento da 

personalidade jurídica (art. 3O), o direito à vida (art. 4O), o direito à integridade pessoal 

(art. sO), o direito à proteção da honra e da dignidade (art. I I )  e, o direito à proteção 

da família (art. 17). Especificamente em relação ao direito à vida estabelece que 

"Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser 

protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser 

privado da vida arbitrariamente". (art. 4'' 1). Assim, também por força de Pacto 

Internacional, o Brasil adota a teoria concepcionista. 
8 

Maria de Fátima Freire de Sá atribui aos direitos de personalidade, as 

características seguintes: 

a) absolutos - devem ser respeitados, tem oponibilidade ewa omnes; 

b) necessários - fazem parte do conceito de pessoa; 

c) vitalícios - permanecem por toda a vida; 

d) intransmissíveis - absolutamente pessoais, personalíssimos, não se 

transmitindo nem por causa mortis; 

e) irrenunciáveis - direitos próprios somente do homem, que adquire ao nascer, 

deles não podendo abrir mão, mesmo porque são intransmissiveis; 

9 extrapatrimoniais - fora do mercado e, não podem ser avaliados 

economicamente; 

g) imprescritíveis - não se extinguem pelo tempo as pretensõeslações a eles 

vinculadas; 



h) impenhoráveis - não estão sujeitos à execução, visto que são 

intransmissiveis, inalienáveis e extrapatrimoniais. (FREIRE DE sA, 2000, 

P-49) 

Esta personalidade termina ao morrer. No direito civil, a grande consequência 

do fenômeno morte é a "abertura da sucessãon, em especial quando falece um 

homem com bens patrimoniais (art.1572, e seguintes do Código Civil de 1916 e, art. 

1784 e seguintes do Código Civil de 2002), passando automaticamente, aos 

sucessores seu patrimônio (ativo e passivo). Ora, para o Direito, a determinação do 

momento morte é muito importante, para o reconhecimento da transferência de 

patrimônio. 

Assim, o momento é particularmente importante, pois interfere nos direitos de 

sucessão. O Código Civil de 1916, art. 11 e o Cbdigo Civil de 2002, art. 8O, para 

evitarem dificuldades estabelecem inclusive, a presunção de morte simultânea, em 

caso de morte de dois ou mais indivíduos, na mesma ocasião, comorientes, não 

havendo possibilidade de averiguação efetiva, de quem morreu primeiro. 
8 

Tanto o Código Civil de 1916 (ad. 10) como o Código Civil de 2002 (art. 6O) 

estabelecem que a existência da pessoa natural termine com a morte. Entretanto, 

certos direitos, considerados de personalidade permanecem, mesmo apbs a morte. 

o caso das disposições de ultima vontade (testamento) e mesmo o respeito ao 

próprio morto, física e moralmente. Esses direitos são protegidos de modo ostensivo 

inclusive pelo direito penal, que estipula como sendo crimes, puníveis mediante ação 

pública incondicionada, o impedimento ou perturbação de cerimonia funedria 

(art.209, CP), a violação de sepultura (art. 210, CP), a destruição, subtração ou 

ocultação de cadáver (art. 21 1, CP), e 0 vilipêndio a cadáver (art. 212, CP). O crime 

de calúnia contra morto é punido através de ação privada (art. 138, parágrafo ZO, 

CP). 

NO século XX, o momento morte passou a ser estabelecido por inúmeros 

critérios. Em um primeiro momento, quando o individuo parava de respirar, depois 

quando o coração parava de bater, depois quando o eletrocardiograma apresentasse 



um desenho absolutamente reto e, atualmente fala-se em morte cerebral OU morte 

encefálica, nos casos de transplante de órgãos. 

Bem, na morte cerebral o homem pode respirar, o coraç8o pode bater e, 

mesmo assim, acredita-se que o homem esteja morto, porque o cérebro está morto. 



3.1. A QUESTÃO DA MORTE CEREBRAL OU MORTE ENCEFALICA 
E O DIREITO 

Giorgio Agamben menciona que em 1959, dois neurofisiólogos franceses, P. 

Mollaret e M. Goulon acrescentaram a fenomenologia do coma, a figura do coma 

dépassé (além-coma), como resultado de novas técnicas de reanimação (respiração 

artificial, circulação cardíaca mantida com adrenalina, técnicas de controle de 

temperatura corpórea, etc). Os progressos das técnicas de reanimação ocorreram 

paralelamente ao progresso das técnicas de transplantes de órgãos, sendo este 

estado além-coma, o momento ideal, para a coleta de órgãos para transplante. 

(AGAMBEN, 2004, p. 167) 

O Comitê ad hoc da Hanlard Medical School divulgou pela primeira vez os 

critérios para identificação da morte cerebral, alguns meses após o primeiro 

transplante de coração realizado pelo Dr. Christian Barnard, na Africa do Sul, 1967. 
i )  

(FREIRE DE sA, 2000, p. 69) 

A seguir, a Associação Médica Mundial pronunciou-se a respeito através da 

Declaração de Sidney (1968) do seguinte modo: 

Uma dificuldade é que a morte é um processo gradual, a nível 
celular e que a capacidade dos tecidos, para suportar a falta 
de oxigénio, é variável. Sem embargo disto, o interesse cllnico 
não reside no estado de conservação das células isoladas, 
mas no destino da pessoa. Em decorrência, o momento da 
morte de diferentes células e órgãos não tem tanta 
importancia, como a certeza de que o processo tornou-se 
irreverslvel, quaisquer que sejam as técnicas de ressuscitação 
que se possam aplicar. Esta conclusão se deve basear no 
juizo clínico, complementado, caso necessário, por diversos 
instrumentos auxiliares de diagnóstico, dos quais o mais útil 6 
atualmente o eletroencefalógrafo. Em qualquer caso, 
nenhuma prova instrumental isolada é inteiramente satisfatória 
no estado atual da medicina nem qualquer método pode 
substituir o ditame global do médico. (FREIRE DE SA, 2000, 
P 69) 

6 interessante notar que a literatura médica menciona termos como morte 

aparente, relativa e absoluta. Odon Ramos Maranhão define-as do seguinte modo: 





Interessante notar, que o TERMO DE DECLARAÇAO não utiliza a expressa0 

'causa conhecida', mas 'causa do coma'. Além disso, a necessidade de afastar como 

causas do coma 'hipotermia' e 'drogas depressoras do sistema nervoso central' 

vincula-se a necessidade de afastamento de morte aparente e relativa. 

Cabe ainda destacar, que este TERMO DE DECLARAÇAO, expressa o que 

realmente interessa para o diagnóstico de morte encefálica, como segue: 

E. OBSERVAÇ~ES: 
I. Para o diagnóstico de morte encefálica, interessa 
exclusivamente a reatividade supraespinal. 
Conseqiientemente, este diagnóstico nao é afastado através 
da presença de sinais de reatividade infraespinal (atividade 
reflexa medular), tais como: reflexos osteolondinosos (reflexos 
profundos), cutâneos-abdominais, cutâneo-plantar em flexBo 
ou extensao, cremastérico superficial ou profundo, e r m o  
peniana reflexa, arrepio, reflexos flexores de retirada dos 
membros inferiores ou superiores, reflexo tbnico cervical. 

Maurício de Castro Govêa da Silva ao estudar a morte encefálica reporta-se a 

Carlos R. Gherardi para dizer que o terna morte é motivo de constantes estudos e 

numerosos debates internacionais, de caráter interdisciplinar, mesmo a mais de 30 

anos do estabelecimento do conceito de morte enceMlica, como paradigma da morte 

humana e, que 

A aceitação generalizada da morte cerebral, definida atravds 
da perda da função integradora do organismo como um todo 
por parte do sistema nervoso central, nos EEUU e 
fundamentalmente no mundo ocidental, nao impediu o 
nascimento de continuas dúvidas sobre a legitimidade plena 
deste diagnóstico. A esta controvdrsia continua se referiu em 
uma conferencia central Suart J. Youngner, que recordou que 
nestas circunstâncias o cérebro mantém intactas vdrias 
funçbes elétricas e horrnonais e o conhecimento de muitos 
casos em que a manutenção da respirago mednica em 
pacientes com diagnóstico firme de morte cerebral tem 
persistido com sinais vitais (circulação, respiração, diurese, 
conce @o materna, regulação hormonal) durante meses e até 
anos! (GUERARDI apud BARBOZA; BARREiTO (Org), 
2001, p. 179, tradução nossa) 

u ~ a  aceptación generalizada de Ia muerte cerebral, definida atravds de Ia perdida de Ia función 
integradora de1 organismo como un todo por parte de1 sistema nervoso central, en 10s EEUU y 
fundamentalmente en el mundo occidental, no ha impedido Ia generación de continuas dudas sobre Ia 
legitimidad plena de este diagnóstico. A esta controversia continua se referi6 en una conferencia 
central Stuart J. Youngner, quien recordó que en estas circunstancias el cerebro mantiene intactas 
variadas funciones eléctricas y hormonales y e1 conocimiento de muchos casos en que e1 
mantenimiento de Ia respiración mecánica en pacientes Wm diagnóstico fimie de muerte cerebral han 



Seguindo a mesma linha de pensamento, o Professor Doutor Clcero Galli 

Coimbra, médico neurologista, da Universidade Federal de SCLo Paulo e, adepto do 

método terapêutica náo-convencional de recuperaçao do encéfalo atraves de 

hipotermia moderada, diz: 

os critérios cllnicos utilizados para o diagnóstico de morte 
encefálica nao são (e nem jamais foram) fundamentados em 
achados cientlficos, e que a sua proposição inicial, bem como 
as reformulaçúes que a sucederam, estão e estiveram sempre 
vinculadas a erros de racioclnio e a conceitos confusos, mal 
aplicados ou formulados [...I em face do conhecimento 
neurocientlfico acumulado a partir da década de 1980, e 
principalmente nos Últimos 2 anos, encontra-se concretamente 
divisada a possibilidade de que a aplicação de tais critérios, 
por ocasiao de remoção de órgãos e tecidos (inclusive vitais) 
para transplantes, venha a ser feita em pacientes que se 
encontram na iminéncia de desenvolverem lesão irreverslvel 
de todo o encéfalo ou de parte dele, mas que na realidade, 
sejam ainda recuperáveis. (COIMBRA apud BARBOZA; 
BARRETTO (Org), 2001, p. 180) 

Continua afirmando, que a proibi@o do uso da terapêutica de hipoterrnia 

moderada para diagnosticar a morte encefAlica, pode inviabilizar a recuperação do 

paciente, assim, , 
6 evidente que pacientes que se encontrem em estado de 
iminente destruição do encéfalo [...I emneamente 
diagnosticados como 'estado de morte encefálica', sejam 
recuperados pela imediata indução de nlveis leves de 
hipotermia. Configura-se assim, de forma INDIscUT~VEL, que 
o acentuado aprofundamento do coma (com caracterização de 
nlveis cada vez mais baixos à escala de Glasgow) em 
pacientes com lesões cerebrais graves acompanhadas de 
hipertensao intracraniana, deve levar à indicação de 
instituiçáo URGENTE de hipotermia, COMO MEDIDA 
INDADIAVEL E POTENCIALMENTE SALVADORA DA VIDA 
DO PACIENTE! Em consequencia, a negativa em fazê-lo, a 
partir da publicação desses dados na literatura medica 
internacional, corresponde na prática à negativa de socorro 
médico, seja por falta de informação ou desinteresse, por 
parte do(s) médico(s) assistente(s) ou do sistema de saúde - 
o qual deve propiciar as condiçbes necessárias para tanto. A 
substituição dessa medida por esforços diagnósticos (ou 
simples observaçáo passiva do estado neurológico) 
destinados a caracterizar de forma mal fundamentada a 'morte 
encefálica' deve, portanto, ser encarada como absurdo 
inaceitável, na medida em que tais esforços consomem a 

persistido con signos vitales (circulación, respiración, diuresis, concepción materna, regulación 
hormonal) durante meses e hasta an6s". (GUERARDI apud BARBOZA; BARRETTO (Org), 2001, p. 
1 79) 



janela terapeuti~a em que a hipotemia saia eficaz. 
(COIMBRA apud BARBOZA; BARRETTO (Org), 2001, p. 181) 

A LEI n. 9.434197 que regulamenta a doação de órg8os no Brasil estabelece 

em seu art. 3O, que a retirada de órgãos de uma pessoa deve ser precedida por 

diagnóstico de morte encefalica, constatada e registrada por dois médicos, na0 

membros da equipe de transplante. O DECRETO n. 2.268197, que regulamenta 

referida lei, estabelece que o diagnóstico deva ser atestado por dois médicos, sendo 

pelo menos um, com título de especialização em neurologia, reconhecido no país. 

A questão morte cerebral é extremamente complexa e na0 cabe ao presente 

estudo desenvolv&la em profundidade. Basta destacar, que em Medicina, este 

conceito, apesar de mantido por instituiçóes nacionais e internacionais, n8o é aceito 

sem contestação. 

. . . a inteira discussão esteja envolvida em contradições I6gicas 
inextricáveis e que o conceito 'morte', longe de ter-se tomado 
exato, oscile de um pólo a outro na maior indeterminação, 
descrevendo um circulo vicioso diria-se mesmo exemplar. Por 
outro lado, de fato, a morte cerebral substitui como único 
critério rigoroso a morte sistemica ou somática, considerada 
agora como insuficiente; por outro, porém, é ainda esta Oltima, 
de um modo mais ou menos consciente, a ser chamada em 
causa para fornecer o critério decisivo. Surpreende, assim, 
que os defensores da morte cerebral possam escrever 
candidamente: '...(a morte cerebral) conduz inevitavelmente 
em breve tempo à morte' (Walton, 1980, p. 51), ou (como no 
relatbrio do Õrgão finlandes para a saúde): 'estes pacientes 
(para os quais tinha sido diagnosticada a morte cerebral, e 
que já estavam, portanto mortos) morreram em vinte e quatro 
horas' (Lamb, 1985, p. 56). David Lamb, um advogado sem 
reservas da morte cerebral, que ainda assim notou estas 
contradiçbes, escreve de sua parte, apbs haver citado uma 
série de estudos que demonstram que a parada cardlaca 
segue-se em poucos dias ao diagnóstico de morte cerebral: 
'Em muitos destes estudos existem variações nos exames 
clinicos, nao obstante todos estes provam a inevitabilidade da 
morte somática em seguida A morte cerebral.' (Ibidem, p. 63) 
Com uma inconsequencia lógica patente, a parada cardiaca - 
que tinha sido rejeitada como válido critério de morte - 
ressurge para provar a exatidão do critério que deveria 
substitui-la. 

Esta flutua@o da morte na zona de sombra além do coma 
reflete-se também em uma análoga oscilação entre medicina e 
direito, entre decisão medica e decisão legal. Em 1974, o 
advogado defensor de Andrew D. Lyons, que era acusado 
diante de um tribunal californiano de ter matado um homem 
com um tiro de pistola, objetou que a causa da morte da vitima 
não tinha sido o projétil disparado pelo seu cliente, mas a 



remoção do coração realizada em estado de morte cerebral 
pelo cirurgia0 Norman Shumway, para efetuar um transplante. 
O doutor Shumway nao foi incriminado; mas náo 6 possível ler 
sem inc6modo a declaração com a qual ele convenceu a corte 
de sua própria inocência: 'Eu afirmo que um homem, cujo 
cérebro está morto, está morto. Este 6 o único criterio 
universalmente aplicável, porque o cérebro 6 o único 6rgBo 
que nao pode ser transplantado.' (Ibidem, p. 75) Segundo toda 
a boa 16gica, isto deveria implicar que, como a morte cardlaca 
cessou de fornecer um crit6rio válido quando foram 
descobertas as tecnologias de reanimação e de transplante, 
assim também a morte cerebral cessaria de o ser, o dia em 
que viesse a acontecer, por hipõtese, o primeiro transplante 
de cérebro. A morte toma-se, deste modo, um epifendmeno 
da tecnologia do transplante. (AGAMBEN, 2004, p. 170) 

Em relação ao direito positivo, a morte cerebral devidamente diagnosticada e 

registrada por médicos é suficiente. Interessante notar, que sua validade é atribuida 

a existência de declaração médica formal. Assim, a morte deixa de ser um fenbmeno 

meramente natural e passa a ser um fen6meno cultural, formal. 

Isto vincula a Medicina e o Direito à formalidade. E, a materialidade é 

garantida de fato? Esta materialidade pode ser discutida no JudiciArio visando a 

salvaguarda da digqidade da pessoa humana. do indivíduo no estado de morte 

cerebral? Em outros termos, o morto de fato está morto? 

A sala de reanimação onde flutuam entre a vida e a morte o 
neomort, o além-comatoso e o faux vivant delimita um espaço 
de exceção no qual surge, em estado puro, uma vida nua pela 
primeira vez integralmente controlada pelo homem e pela sua 
tecnologia. E visto que se trata, justamente, não de um corpo 
natural, mas de uma extrema encamação do homo sacer (o 
comatoso pode ser definido como 'um ser intermediário entre 
o homem e o animal'), a aposta em jogo 6, mais uma vez, a 
definição de uma vida que pode ser morta sem que se cometa 
homicldio (e que, como o homo sacer, é 'insacrificável', no 
sentido de que não poderia obviamente ser colocada à morte 
em uma execução de pena capital). 

Não admira, portanto, que, entre os partidários mais 
inflamados da morte cerebral e da biopolltica moderna, 
encontre-se quem invoca a intervenção do Estado, a fim de 
que decidindo o momento da morte, seja consentido intervir 
sem obstáculos sobre o 'falso vivo' na sala de reanimação. 'é 
preciso por isto definir o momento do fim e nao obstinar-se 
mais, como se fazia passivamente outrora, na rigidez 
cadavérica e ainda menos nos sinais de putrefação, mas ater- 
se somente à morte cerebral ... Decorre dai a possibilidade de 
intervir sobre o falso vivo. Somente o Estado pode fazblo e 
deve faze-lo ... Os organismos pertencem ao poder público: 
nacionaliza-se o corpo (les organismes appartiennent à /a 
puissance publique: on nationalise /e corps': Idem.). Nem 



Reiter nem Verschuer tinham jamais avançado tanto no 
caminho da politização da vida nua: mas (sinal evidente de 
que a biopolltica ultrapassou um novo umbral) nas 
democracias modernas d possivel dizer publicamente o que 
os biopoliticos nazistas não ousaram dizer. (AGAMBEN, 2004, 
p. 171) 

Os direitos vinculados a personalidade são imprescritiveis. Em caso de 

dúvidas, familiares tem legitimidade de representação e, mesmo o Ministério Público. 

Esta legitimidade é garantida, por analogia, no direito penal, pela queixa-crime no 

caso de calúnia contra morto e, pela denúncia do Ministério Público, nos casos de 

crimes puníveis mediante ação penal incondicionada. 



3.2. A QUESTÃO DO MOMENTO DA MORTE, NA MORTE CEREBRAL 

E O DIREITO 

Como mencionado anteriormente, o momento da morte é fundamental para o 

Direito, pois nesse momento, se processa a transferência patrimonial do morto, aos 

seus sucessores. É importante, a ponto do Direito estabelecer a presunção de morte 

simultânea de comorientes. 

No caso de morte cerebral, o momento da morte A aquele atestado pelos 

médicos, portanto aceito no Direito. 

Nesse sentido, o Conselho Federal de Medicina, aprovou em sessão plendria, 

parecer do Conselheiro Relator Solimar Pinheiro da Silva, de processo consulta n. 

8.563100, tendo como interessado o Conselho Regional de Medicina do Estado de 

São Paulo, cuja ementa diz: 

8 O diagn6stico de morte encefálica devera ser feito baseado no 
inteiro teor da Resolução CFM no 1480197, considerando-se a 
hora do óbito aquela registrada no Termo de Declaraçao de 
morte encefálica, devidamente preenchido e com o exame 
complementar anexado ... (CFM, 42/01) 

Cabe discussão judicial desse momento, pensando-se que a nível material, de 

fato, as condições da pessoa morta são semelhantes antes do seu registro e mesmo 

a seguir, até o momento do transplante de órgáos? E mesmo, que estas condiç8es 

podem ser mantidas de modo estável, mediante intervençaes médicas, por um bom 

tempo, até a preparação do receptor? 

Provavelmente sim, se em determinado caso específico, em especial, se isto 

puder influenciar na sucessão patrimonial. 



3.3. A QUESTÃO DA MORTE CEREBRAL, PARA DOENTES NÃO 

DOADORES DE ÓRGÃOS, TECIDOS OU PARTES DO CORPO 

Vinculada a esta questão existe aquela sobre a autorização do médico de 

suspender o suporte terapêutico a pacientes, se constatada a morte cerebral. 

Maurício de Castro Govêa da Silva apresenta sobre esta questão, o Parecer 

do Conselho Federal de Medicina, no processo n. 7.311197 que se posiciona no 

sentido de que o critério, 'morte cerebral', somente tem aplicabilidade em relação a 

transplantes de órgãos, para evitar O comprometimento de órg8os e tecidos, pela 

degradação hemodinâmica. No ano anterior, 1996, Parecer desse mesmo Conselho 

(27196) escrito por Luis Carlos Sobania, havia se posicionado de modo diverso, 

manifestando-se favorável a interrupção do tratamento, mesmo sem autorização da 

família do paciente, baseando-se para tanto na afirmação de que a constatação da 

morte é um ato de competência do médico. (BARBOZA; BARRETTO (Org), 2001, p. 
8 

1 84) 

Este último parecer de alguma forma parece estar vinculado ao personagem 

do bêbado, que Antoine de Saint-Exupéry apresenta em seu livro "O pequeno 

príncipe", o qual mais ou menos diz, 'eu bebo para esquecer, esquecer que eu tenho 

vergonha, vergonha de beber1. O Pensamento circular que diz, mas n8o explica e 

nem justifica. Assim, talvez possa se dizer que a pessoa está morta, porque o 

médico diz e, o médico diz, porque a pessoa está morta. 

O Parecer de 1997 coloca outro problema. A pessoa está morta somente para 

efeito de transplante de órgãos. 

E para o Direito como fica? A pessoa com morte cerebral ou morte encefálica 

diagnosticada e atestada por pelo menos dois médicos, sendo um com 

especialização em neurologia, está morta ou não está? 

Novamente a formalidade do atestado pode estar em conflito com a 

materialidade do fato. O Direito em um primeiro momento aceita a declaração formal 



do óbito, mas pode haver discussão judicial em relação ao respeito da dignidade da 

pessoa humana, se eventualmente, houver interrupqSo do tratamento sem 

autorização de familiares. 

E, a autorização da famflia contempla o principio da autonomia, mas na0 

afasta a discussão de eventual eutanásia. 

No momento, o Conselho Federal de Medicina, aprovou em sess8o plendria, 

parecer elaborado por Solimar Pinheiro da Silva, que afirma: 

Defendemos a tese de que desde que confirmada a morte 
encefálica o médico está autorizado a desligar os aparelhos e 
retirar o suporte que mantém o cadaver com o coração em 
atividade. Nem sempre isto 6 tão simples e a participação 
família deve ser sempre feita. Todos os documentos 
(protocolo/exames complementares) devem ser muito bem 
guardados, por razbes bbvias. (CFM, 42/01) 

Na ementa desta deliberação consta que "... Pacientes em morte encefálica 

devem se tornar doadores de órgãos OU terem seus suportes descontinuados por 

seu médico assistente1' (CFM, 42101) 





Nesta lei, h6 a proibiç8o do m6rciob3, revestindo-se a permiss8o de 

utilização de órgãos, tecidos, partes do corpo humano, de cardter gratuito (art. l0 e 

gO). Para evitar o comércio, a lei proíbe a veiculação em meios de comunicação 

social de anúncios que configurem publicidade de estabelecimentos autorizados a 

realizarem transplantes, de apelos ao público para fomentar a doação à pessoa 

determinada, identificada ou não e, de apelos de arrecadação de fundos, em 

benefício de particulares. Somente, os "órgãos de gestão nacional, regional e local 

do Sistema Único de Saúde realizarão periodicamente, através dos meios 

adequados de comunicação social, campanhas de esclarecimento público dos 

benefícios esperados a partir da vigência desta Lei e de estímulo à doação de 

órgãos" (art. 11). Sendo o direito ao próprio corpo, um dos direitos de personalidade, 

53 "Médicos nos Estados Unidos defendem a legalização da venda de órgãos. Em artigo publicado na 
revista médica Kidney Intemational, os eSpecialistas dizem que as campanhas tradicionais para 
recrutar mais doadores esta0 fracassando, e O mercado negro de órgãos, cada vez maior. Eli 
Friedman, um médico renal da Universidade Estadual de Nova York, e Amy Friedman, uma 
especialista em transplantes da Universidade de Yale, defendem a ideia com o argumento de que 
indivíduos têm direito sobre seus próprios 0 0 s .  Mas espe~ialista~ britânicos dizem que a medida 
nao é necessária e resultaria na exploração de pessoas pobres... 'Embora seja ilegal na maioria dos 
palses, e visto como antietico por organizaçbes médicas profissionais, a venda volunt8ria de órg8os 6 
responsável atualmente por milhares de transplantes ilegais'. Os m6dicos sugeriram que um rim seja 
cornercializado por US$ 40 mil (o equivalente a cerca de R$ 85 mil) e que seja criada uma agencia 
para regular as transferéncias. No entanto, O presidente da AssociaçBo Medica BritBnica, Michael 
Wilks, disse que existe um consenso internacional contra este tipo de comercio. 'e uma exploração, 
especialmente em relaçao ao Terceiro Mundo, alem de nao ser necessário' diz ele". (MEDICOS, 2006, 
P 1) 
"Médicos britânicos especializados em transplante acusaram a China de manter um mercado de 
órgãos humanos para transplante, que estariam sendo retirados de prisioneiros executados. ... a 
Sociedade Britanica de Transplantes condenou a prática, classificando-a como inaceit8vel e como 
uma violação dos direitos humanos ... A Sociedade Britânica de Transplantes disse que hd uma &rie 
de evidências sugerindo que os 6rgãos de milhares de prisioneiros na China estão sendo removidos 
para transplante sem autorização. O professor Stephan Wigmore, que dirige o comite de 6tica da 
entidade, disse à BBC que a velocidade Com que se encontram órgãos compatlveis para os pacientes 
indica irregularidades. Em alguns casos, pacientes aguardam menos de uma semana para encontrar 
um doador, o que significaria que prisioneiros estariam sendo selecionados antes da execução. 'Nos 
últimos meses, reunimos provas que sáo irrefutáveis', disse o professor Wigmore. 'Nos parece que 6 
hora de tomar alguma medida contra esta prática. 'Um bizarro mercado' que ficou conhecido como 
'turismo de transplante de emergência' aumentou ainda mais a lucratividade do negócio na China. 
Pacientes oriundos de países europeus, Japão e Coreia do Sul estariam indo para o pais para realizar 
transplantes clandestinos. Wigmore diz que a prática 6 Crescente e que ele e seus colegas sabem de 
casos de pacientes britanicos que já consideraram a possibilidade de ir para a China para um 
transplante. 'N6s só esperamos que as pessoas reahnente parem para pensar se elas deveriam 
mesmo fazer isso', acrescentou o médico. A falta de transparéncia envolvendo as execuçdes na China 
agrava o problema. As acusações de tráfico de 6rgaos na China não são recentes, tendo vindo de 
diversos grupos de direitos humanos nos Últimos anos. Crlticos dizem que a nova legisla@o chinesa 
sobre o assunto, que está marcada para entrar em vigor em julho, nao garante que o problema seja 
resolvido, porque o mercado ilegal de órgãos movimenta muito dinheiro". (CHINA, 2006, p. 1) 



estas determinações estão em consonância, Com o caráter extrapatrimonial desses 

direitos. 

Esta lei ainda explicita condutas ilícitas, com sanções administrativas e penais. 

Cabe destacar, que o Código Civil atribui de modo explicito o caráter de 

intransmissibilidade e de irrenunciabilidade dos direitos de personalidade (art. 11, 

CC). Entretanto, permite a disposição do próprio corpo, por exigência médica, 

inclusive para fins de transplante (art. 13, CC). Ainda, permite a disposição gratuita 

do próprio corpo para depois da morte, no todo ou em parte, por motivo científico ou 

altruístico, ou seja, permite a declaração de vontade de disposição do próprio corpo, 

com efeito suspensivo, até a morte, embora este ato possa ser revogado, a qualquer 

tempo (art. 14, CC). 

Outro aspecto interessante é que 0 art. 15, CC contempla o princípio da 

autonomia ao dizer, que "ninguem pode ser constrangido a submeter-se, com risco 

de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica". 

Entretanto, can estas disposições o Código Civil flexibiliza claramente, os 

direitos de personalidade, visto que o direito ao próprio corpo pode não se apresentar 

de modo absoluto, necessário, vitalício, intransmissivel, e irrenunciável. 

Entretanto, os direitos de personalidade continuam fora do mercado, sem 

avaliação econômica e, portanto impenhoráveis. 

Permanecem também imprescritiveis as pretensões/ações relacionadas, 

ficando estabelecido o direito de exigir a cessação de ameaça ou lesão a direitos de 

personalidade e, o direito à indenização por perdas e danos, além de outras 

sanções. Em caso de morte, tem legitimidade para a ação o cônjuge sobrevivente OU 

qualquer parente, em linha reta ou colateral até o quarto grau (art. 12, CC). 

Interessante observar, que o Código Civil estabelece a legitimidade para a ação, em 

caso de morte, da família. E, em caso de vida, em situações de impossibilidade de 

manifestação da vontade, a família e mesmo o Ministério Público não tem 

legitimidade? 



Na realidade, estas disposições legais estão regulamentando, o art. 199, 

parágrafo 4 O ,  CF, que atribui à lei, a tarefa de estabelecer "as condições e os 

requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos OU substâncias humanas para 

fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e 

transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercializaç80n. 



4.1 A REMOÇÃO DE ÓRGAOS, TECIDOS E PARTES DO CORPO 

POST MORTEM 

A remoção é precedida do diagnóstico de morte cerebral, constada e 

registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, 

"mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do 

Conselho Federal de Medicina" (art. 3O, LEI n. 9.434197). 

A Medicina contorna questões vinculadas a esse diagnóstico, pela divulgação 

dos benefícios causados aos receptores de órgãos e pela autorização formal da 

família do doador, enquanto guardiã dos direitos de personalidade do doador, que a 

menos que o faça de modo antecipado, é incapaz de se manifestar no momento do 

evento. Isto atende em tese, o principio da autonomia. 

Esse atendimento já é um problema jurídico visto que, se o homem em estado 

de morte encefálica Q ~ O  autorizou a doa@o, quando tinha condições para isto, como 

a família pode fazê-lo sem ferir o direito intransmisslvel ao próprio corpo? 

0 art. 4O da LEI n. 9.434197, alterada pela LEI n. 10.211101 estabelece que a 

"retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes 

ou outra finalidade terapêutica, dependerA da autoriza@o do cdnjuge ou parente, 

maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colaterai, até o segundo grau 

inclusive, firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes à 

verificação da morte". 

A autorização familiar tende a eliminar futuras discussões jurídicas sobre o 

evento. Havendo controvérsia familiar, esta autorização pode se tomar um problema 

jurídico. 

Anteriormente, o art. 4' da LEI n. 9.434197 estabelecia a presunção legal de 

autoriza@o de órgãos e tecidoss, a menos que houvesse manifestação em 

"Salvo manifestago de vontade em ~0ntrdri0, nos temios desta Lei presume-se autorizada a 
doaçao de tecidos, órgtios ou partes do corpo humano, Para finalidade de transplantes ou terapeutica 
post mortemn (art. 4') 





diretriz afasta inclusive, a possibilidade de uma familia tentar dispor de órgaos, 

tecidos ou partes do corpo de um familiar morto, para outra pessoa da mesma 

família. 

Neste último caso, tendo em vista a possibilidade de duplo sofrimento familiar, 

com eventuais duas mortes, caso o transplante não possa se verificar, se tem 

admitido medida cautelar, visando o afastamento da obrigatoriedade do atendimento 

da sequência estabelecida pela lista Única de receptores, visto que há um número 

maior de receptores do que de doadores. Esta diretriz é permitida pela lei, em 

relação a transplante entre pessoas vivas (art. 9'). 

Tendo em vista o respeito ao morto, seu corpo deve ser colocado à disposi@o 

da família, "condignamente recomposto" (art. 8O). 

Esta técnica de transplante de órgãos, no século XX, criou uma situa@o fática 

inusitada. O receptor de Órgãos continua vivo, graças à parte do corpo de um morto. 

A doação autorizada pelo morto ou por Seus familiares tem caráter altruísta, 

sem fins lucrativos mesmo porque O corpo humano não é um bem econdmico para o 

Direito, estando, portanto, fora de mercado. A doação como ato gratuito pressupõe 

liberalidade e esta por sua vez, liberdade, direito fundamental inalienável. 



4.2 A REMOÇAO DE ÓRGAOS, TECIDOS E PARTES DO CORPO DE 

PESSOAS VIVAS 

O art. 9O da LEI n. 9.434197, alterada pela LEI n. 10.21 1/01 permite a doação 

de órgãos, tecidos e partes do próprio corpo por pessoas vivas, juridicamente 

capazes, para conjuge e parentes consanguineos ate o quarto grau. Hd exiggncia de 

autorização judicial, exceto em relação à medula m a " ,  quando a doação 6 feita 

para outra pessoa. 

Entretanto, o art. gO, parágrafo 3' menciona como limite, tratar-se "de órgãos 

duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o 

organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e n8o 

represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental e não 

cause mutilação ou deformação inaceitáveln e ainda, que a pessoa receptara tenha 

"necessidade terapêutica comprovadamente indispensável". Isto deve ser 
4 

previamente avaliado, comprovado e comunicado ao Ministério Público (art. 20, 

DECRETO n. 2.268197). 

Em respeito ao principio da autonomia, o doador precisa autorizar (art.gO, 

parágrafo 4O). 

Como dito anteriormente, a prática de doação de órgãosltecidoslpartes do 

corpo entre vivos entra em confronto com os direitos de personalidade, no que diz 

respeito ao direito ao próprio corpo, pois não atende a características como: 

necessidade, vitaliciedade, intransmissibilidade e irrenunciabilidade. Em outros 

termos, certos órgãos/tecidoslpartes do corpo, embora componham naturalmente o 

homem, mediante avaliação médica, podem ser considerados desnecess8rios e 

56 A doação de medula óssea pode ser feita tamMm Por individuo juridicamente incapaz, desde que 
na0 haja risco à sua saúde, mediante autorização dos pais Ou resp~nsáveis e autorizaflo judicial (art. 
6O). A gestante 6 proibida de fazer doaçAo, exCet0 no W S O  de medula óssea que nao comprometa a 
saúde do feto (art. 7'). 



assim, não vitalícios, transmissíveis e renunciáveis. A 'construção' e a 'demolição' do 

corpo humano natural e, do homem com personalidade jurídica passam a se 

submeter aos critérios médicos, exigindo decisdes éticas, morais, sociais e politicas. 

isto está em consonância com o respeito ao principio da dignidade da pessoa 

humana? 

Talvez, mas independentemente disso, estas práticas são realizadas sem 

grandes dificuldades, com amparo legal e tem sido aceitas socialmente, de modo 

generalizado. Bem, talvez o corpo humano natural já não seja tão necessário e se 

possa falar em 'corpo humano modificado'. 

O autotransplante também precisa estar devidamente autorizado pelo paciente 

e devidamente registrado no prontuário médico. È permitido inclusive para pessoas 

juridicamente incapazes, desde que haja autorização dos pais ou responsáveis. 

A RESOLUÇÃO do CFM n. 1.623101 estabelece normas para captação, 

processamento, armazenamento, disponibilidade e transplante de tecidos e células, 

visto que o tratamenb e o cultivo de células in vifm d uma alternativa terapêutica57. 

Esta resolução estabelece que este serviço deve submeter-se à aprovação da 

Comissão de Ética Medica, da própria instituição a que está vinculado (art. 1°) e, que 

os tecidos e células cultivados devem estar disponibilizados, de modo a que, quando 

não sejam utilizados para transplante no respectivo doador, possam ser desprezados 

ou, utilizados em pesquisas científicas e transplante a outro receptor, desde que haja 

autorização do doador (art. 7'). 

Conseqüências jurídicas que envolvem o autotransplante tendem a ser 

menores, visto que, doador e receptor são a mesma pessoa, com direito sobre o 

próprio corpo. 

57 A reprodução humana assistida realiza-se através de transplantes de células germinativas 
(fertilizaçao in vivo) e de &lulas somáticas (pré-embribes/embribes - fertilização in vitm). 



4.3 A REMOÇÁO DE ÓRGAOS, TECIDOS E PARTES DO CORPO DE 

ANENCÉFALOS 

O procedimento médico de transplante, com doa@o de órgãos, tecidos e 

partes do corpo post morten e em vida, também se relaciona, com a doação de 

órgãos e tecidos de anen&falosS. 

O Conselho Federal de Medicina - CFM publicou RESOLUÇAO n. 1.752, 

publicada em 13 de setembro de 2004, pela qual o médico está autorizado a realizar 

58 "Literalmente, anencefalia significa ausência de encéfalo. Na realidade, define-se com este termo 
uma má-formação rara do tubo neural acontecida entre o 16' e o 26O dia de gestação, na qual se 
verifica 'ausência completa ou parcial da calota craniana e dos tecidos que a ela se sobrepbem e grau 
variado de má-formação e destruição dos e~boços do cérebro exposto'. Verifica-se portanto auancia 
dos hemisférios cerebrais e dos tecidos cranianos que 0s encerram com presença do tronco 
encefálico e de porçbes variáveis do diencéfalo. A ausência dos hemisférios e do cerebelo pode ser 
variável, como variável pode ser o defeito da calota craniana. A superflcie nervosa é coberta por um 
tecido esponjoso, constituído de tecido exposto degenerado. Este é o quadro de referbncia geral da 
má-formação anencefálid8; nao se deve, todavia, pensar que esta malformaçb seja rigorosamente 
definível. O autor de um texto qualificado sobre anencefalia, estranha, com razao, a variedade de 
denominaçbes e de classificações que existem na literatura sobre o assunto. A dificuldade de 
classifica@o baseia-se sobre o fato de que a anencefalia na0 é uma malformaçáo do tipo tudo ou 
nada, ou seja, não esu ausente ou presente, mas trata-se de uma malformaç60 que passa, sem 
solução de continuidade, de quadros menos graves a quadros de indubitável anencefalia. Uma 
ciassificação rigorosa é, portanto quase que impossível. Algumas más-formações do sistema nervoso 
central sao próximas da anencefalia por alguns aspeCtoS, mas na0 podem ser confundidas com ela. 
Entre elas lembramos: 

- A síndrome da banda amniótica (na qual a anencefalia pode associar-se a amputaçbes, mas 
raramente a malformações de órgaos internos); 

- A iniencefalia, na qual temos malformações graves da coluna cervical e malformaçbes 
múltiplas; 

- A encefalocele, um defeito do tubo neural no qual uma parte do encéfalo, mais ou menos 
gravemente mal formado, forma uma hérnia a partir de um defeito de fechamento do cr&lio. 

Junto com tais malformações deve ser lembrada também a hidrocefalia, cujas formas mais graves 
podem ter significado funcional análogo a0 da anencefalia; por este motivo, tambem esta m& 
formaç8o é frequentemente citada no debate sobre o feto anendfalo ... 
... o diagnóstico pré-natal é possível graças a0 'screening' da alfa fetoproteína materna e a ultra- 
sonografia. Os dois métodos associados demonstraram sobre 'screening' de larga escala, uma 
sensibilidade entre 80 a 100% ... 
... com 0s atuais tratamentos a sobrevivdncia do ~nencéfalo é muito reduzida. São relatadas 
percentagens de nascidos vivos entre 40 - 60%, enquanto depois do nascimento somente 8% 
sobrevive mais de uma semana e 1% entre 1 e 3 meses. Foi relatado um caso Único de sobrevivencia 
até 14 meses e dois casos de sobrevivencia de 7 a 10 meses, sem recorrer h respiração mecanica. O 
registro da British Columbia no período 1952-1981 registrou 450 anencéfalos, dos quais 60% nascidos 
mortos e 40% nascidos vivos. Dos 180 nascidos vivos, 58% na0 sobreviveram além das 24 horas. A 
mortalidade até 72 horas foi de 86% e de 98% até uma semana". (COMITATO NAZIONALE PER LA 
BIOETICA, 1996, p. 3-5) 



transplantes de órgãos elou tecidos, provenientes do anencéfalo, ap6s seu 

nascimento, desde que, os pais se manifestem f~rnIalmente, pelo menos 15 dias 

antes, do provável nascimento (art. l0 e 2'). 

Entre as justificativas apresentadas para esta autorização, estão as 

seguintes: 

CONSIDERANDO que os anencéfalos a o  natimortos 
cerebrais (por não possuírem os hemisférios cerebrais) que 
tem parada cardiorespiratória ainda durante as primeiras 
horas pós-parto, quando muitos órgãos e tecidos podem ter 
sofrido franca hipoxemia tornando-os inviáveis para 
transplantes; 

CONSIDERANDO que para os anencéfalos por sua 
inviabilidade vital em decorrencia da ausência de cérebro, são 
inaplicáveis e desnecessários os critérios de morte encefalica; 

O Conselho Federal de Medicina explicita que são "inaplicáveis e 

desnecessários os critérios de morte encefálican. Afirmando isto, estabelece um novo 

critério para determinar a morte de um recém-nascido, "a inviabilidade vitaln, criando 

a categoria de "natimortos cerebrais". 

Interessante 4ue são natimortos cerebrais, mas que apresentam muitas 

funções vitais, pois se assim não o fossem, seriam "inviáveis para transplantesn59. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde - CNTS, através de 

seu advogado Luís Roberto Barroso, com apoio técnico e institucional da ANIS - 
Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, entrou com uma AMO de Arg~if lo 

59 "Uma primeira consideração é que a retirada dos órgãos complexos (ffgado, rim e principalmente 
coraMo), deva ser realizada em condições de relativa compensação hemodinâmica, ou seja, num 
momento em que o coração ainda pulsa de maneira válida e em grau de assegurar aos órgãos 
interessados uma perfusão suficiente. Em outras palavras, esperar a morte do anencéfalo segundo os 
critérios cardiorespiratórios e só depois dela retirar 0s órgãos não é compatível com a preservaflo 
das funç6es destes mesmos órgAos, que já não seriam mais aptos para serem transplantados. 
problema análogo ao apresentado pelo doador adulto, ... O encéfalo do recém-nascido parece hoje 
comparável cada vez menos a um cérebro adulto em miniatura, principalmente pelas funçbes da 
consciência e do contato com o ambiente, e cada vez mais comparável a um órgão em formação com 
potencialidades variáveis. A perda ou a falta de uma parte do cérebro durante a fase de 
desenvolvimento não é comparável à perda da mesma parte depois que o desenvolvimento tenha-se 
acabado completamente. Essas considerações tem particular relevo na avaliação das capacidades do 
anencéfalo.  ao se trata, obviamente, da possibilidade por parte do tronco de suprir as funções do 
córtex faltante, mas de admitir que a neuroplasticidade do tronco poderia ser suficiente para garantir 
ao anendfalo, pelo menos, nas formas menos graves, uma certa primitiva possibilidade de 
consciência. Deveria, portanto, ser rejeitado o argumento que o anencéfalo enquanto privado dos 
hemisférios cerebrais não está em condiçdes, por definição, de ter consciencia e provar sofrimentosn. 
(COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, 1996, p. 7-8) 



de Descumprimento de Preceito Fundamental, junto ao Supremo Tribunal Federal, 
com data de  16 de  junho de  2004, para proteger profissionais da sadde, visto que 

estes podem estar sujeitos a açáo penal pública, por pdtica de aborto, caso utilizem 
o procedimento de antecipação terapéutica do parto de anencéfalos. 

A presente ação 6 proposta com o apoio thcnico e institucionai 
da ANIS - Instituto do Bioética, Dlrsitor Humanos o Q&nsro, 
associação civil com sede em Brasllia, v o M a  para a defesa e 
promoção da biobtica, dos direitos humanos e dos grupos 
vulneráveis, dentre outros fins institucionaiseO. A ANIS apenas 
n8o figura formalmente como co-autora da ação à vista da 
jurisprud6ncia dessa Corte em relação ao direito do 
proposltura. Requer, no entanto, desde logo, sua admissão 
como amicus cunae, por apli-o analógica do art. 7 O ,  
parágrafo 2O, da Lei n. 9.868, de 10-1 1-99. (CNTS, 2004, p. 2) 

0 s  fundamentos da ação estão vinculados a argumentos como: 

... há certeza científica de que o feto nao tem potencialidade 
de vida extra-uterina. 

Diante disso, o foco da atenção há de voltar-se para o estado 
da gestante. O reconhecimento de seus direitos fundamentais, 
a seguir analisados, nao 6 a causa da lesão a bem ou direito 
de outrem - por fatalidade, nao há viabilidade de uma outra 
vida, sequer um nascituro, cujo interesse se possa 
eficazmente proteger.. . 

A dignidade da pessoa humana foi alçada ao centro dos 
sistemas juridicos contemporâneos. A banalização do mal ao 
longo da primeira metade do shculo M e a constataçao, 
sobretudo após as experiencias do fascismo e do nazismo, de 
que a legalidade formal poderia encobrir a barbárie levaram à 
superação do positivismo estrito e ao desenvoivimento de uma 
dogmática principialista, também identificada como p6s- 
positivismo. Nesse novo paradigma, dá-se a reaproximação 
entre Direito e a etica, resgatam-se os valores civilizat6riosI 
reconhece-se nonnatividade aos princípios e cultivam-se os 
direitos fundamentais. (CNTS, 2004, p. 6) 

... Uma classificação que se tomou corrente na doutrina é a 
que separa os direitos da personalidade, inerentes à 
dignidade humana, em dois grupos: (i) direitos à integração 
flsica, englobando o direito à vida, o direito ao prbprio corpo e 
o direito ao cadáver; e (ii) direitos à integridade moral, rubrica 
na qual se inserem os direitos à honra, à liberdade, à vida 

60 A ANIS tem, nos temos do art. 3 O  de seu Estatuto, como objetivos institucionais: defender e 
promover a bidtica, a paz, os direitos humanos, a democracia e outros valores considerados 
universais; defender e promover a cidadania e a liberdade por meio de difusão de princípios bio6ticos 
pautados nos direitos humanos; colaborar no combate de todas as formas de opressão social e 
discriminação, especialmente de gênero, que impeçam O exercicio da liberdade; e difundir a bioética 
como um instrumento eficaz na proteção dos direitos humanos, especialmente de grupos vulnerhveis, 
no Brasil ou em qualquer parte do mundo. (CNTS, 2004, p. 10) 



privada, à intimidade, à imagem, ao nome e o direito moral do 
autor, dentre outros. 

... Impor à mulher o dever de carregar por nove meses um feto 
que sabe, com plenitude de certeza, não sobreviverã, 
causando-lhe dor, angdstia e frustração, importa violação de 
ambas as vertentes de sua dignidade humana. A potencial 
ameaça à integridade flsica e os danos à integridade moral e 
psicológica na hipótese são evidentes. A convivencia diutuma 
com a triste realidade e a lembrança inintemipta do feto dentro 
de seu corpo, que nunca poderá se tomar um ser vivo, podem 
ser comparadas à tortura psicológica. A Constituição Federal, 
como se sabe, veda toda forma de tortura (art. 5 O  111) e a 
legislação infraconstiiucional define tortura como situação de 
intenso sofrimento ffsico e mental (acrescente-se: causada 
intencionalmente ou que possa ser evitada). 

A liberdade consiste em ninguém ter de submeter-se a 
qualquer vontade que não a da lei, e, mesmo assim, desde 
que seja ela formal e materialmente constitucional. 
Reverencia-se, dessa forma a autonomia da vontade 
individual, cuja atuação somente deverá ceder ante os limites 
impostos pela legalidade. De tal formulação se extrai a ilaçao 
óbvia de que tudo aquilo que não está proibido por lei 4 
juridicamente permitido. 

Pois bem. A antecipação terapêutica do parto em hipóteses de 
gravidez de feto anencefálico nao está vedada no 
ordenamento jurfdico. (CNTS, 2004, p. 7) 

O legislador penal brasileiro tipificou o aborto na categoria dos 
crimes contra a vida ... 
... na gestação do feto anencefálico, não há vida humana 
viável em formação. Vale dizer: não há potencial de vida a ser 
protegido, de modo que falta a hipótese o suporte fático 
exigido pela norma. Com efeito, apenas o feto com 
capacidade potencial de ser pessoa pode ser sujeito passivo 
de aborto. Assim, não há como se imprimir a antecipam do 
parto nesses casos qualquer repercussão jurídico-penal, de 
vez que somente a conduta que frustra o surgimento de uma 
pessoa ou que causa danos à integridade física ou à vida da 
gestante tipifica o crime de aborto. (CNTS, 2004, p. 8) 

Em 16 de agosto de 2004, o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil 

considerou por maioria de votos, que a intempgo de gravidez de feto anencefdlico 

não é aborto. Para tanto, baseou-se no voto do conselheiro federal pela Bahia, Arx 

Tourinho. Alguns argumentos veiculados por este conselheiro: 

Queremos afirmar, neste instante, que a discussão pode e 
deve ser realizada, pelo angulo estritamente jurídico. Nao 
podemos trazer para um tema, que possui consistencia 
técnica, princípios religiosos ou fundamentos jusnaturalistas, 
que brigam com a realidade e descambam para a 
irracionalidade. É de se acentuar que, em 1990, o Conselho 
Federal de Medicina, diante do avanço da medicina fetal, 



propugnou por uma nova postura da classe medica, a fim de 
embasar uma 'reordenação jurldica', o que ensejou proposta 
de reformulação do Código Penal, segundo informam Marcos 
Frigerio et alii, Aspectos bioéticos e jurídicos do abortamento 
seletivo no Brasil, trabalho desenvolvido no Instituto de 
Medicina Fetal e Genética Humana, em São Paulo ... 
Nosso C6digo Penal n8o conceituou aborto. Menciona-o 
tipificando condutas, pobm sem afirmar o que, efetivamente, 
seja. Isso foi deixado para a doutrina e a jurisprudência. E, por 
esse angulo, constata-se que s6 pode haver aborto, se há 
possibilidade de vida e de sobrevida. Não 6 aceitável que se 
saiba, previamente, que o feto na0 possui qualquer condiçao 
de sobrevida e, ainda assim, se tenha como aborto a 
interrup@o da gravidez, que pressupõe a existência de outro 
ser que tenha possibilidade de vida pr6pria. O feto 
anencefálico 6 uma patologia.. . 
Do ponto de vista médico, o feto anencefdlico 6 uma patologia 
e como patologia deve ser tratada. Como diz a professora 
DBbora Dinis, pesquisadora do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Bioética da Universidade de Brasllia, 'A 
ausencia dos hemisférios cerebrais, ou no linguajar comum 'a 
ausência de cérebro', toma o feto anencéfalo a representação 
do subumano por excel4ncia. Os subumanos são aqueles 
que, segundo o sentido dlcionarizedo do termo, se encontram 
aqu6m do nlvel humano. Ou, como prefere Jacquard, aqueles 
n8o aptos a compartilharem da 'humanitude', a cultura dos 
seres humanos'. (Aborto seletivo no Brasil e os alvarás 
judiciais). 

A Justiça n8o pode olvidar essa realidade. Nho se trata de 
intempçâo de gravidez em raz8o de eugenia, seletividade ou 
de sentimentalismo, mas, sim, de circunstância indiscutlvel de 
que o feto nao terá sobrevida, porque o feto A subhumano ou 
inumano. Nao se deve olvidar das palavras de Giovanni 
Beriinguer 'O aborto 6 o desfecho trágico de um conflito em 
que est8o envolvidos de um lado um ser em formação, do 
outro as aspirações e necessidades de uma mulher' (BiMtica 
cotidiana, Editora UNB, tradução de Lavinia Porciúncula, 
2004, p. 47). Ora, se nao há, em realidade, ser em formaçao, 
de um lado, e aspirações e necessidades de uma mulher, de 
outro lado, nao hB desfecho trágico, nao h&, portanto, aborto. 
Expele-se um ser malformado. Expele-se uma patologia. 
(OAB, 2004, p. 1-2) 

Em relação ao aborto de anencefálicos, o Supremo Tribunal Federal - STF, 

em 01-07-2004, mediante decisao momcrhtica do Ministro Marco Aurélio, concedeu 

liminar à Conferência Nacional dos Trabalhadores na Saúde, reconhecendo o "direito 

constitucional da gestante de submeter-se operação terapêutica de parto de fetos 

anencefálicos". (STF, 2004, p.5) Esta liminar foi cassada em 20-10-2004, com efeito 

ex nunc. 



Diferentemente, do Ministro Marco Aurdlio, o jurista Ives Gandra da Silva 

Martins, em 15-07-2004 afirma que "juridicamente, a antecipação, pelo aborto, da 

morte do anencéfalo é vedada pelo texto maior brasileiro". Afirma que este tipo de 

aborto viola o art. 5O da Constituição no que diz respeito ao direito à vida, viola o 

pardgrafo 2O deste mesmo artigo, que dá aos tratados internacionais relacionados a 

direitos humanos, a condição de cláusula imodificável na Constituição e, o art. 4 O  do 

Pacto de São José, que declara que a vida começa na concepflo. (SILVA 

MARTINS, 2004, p. 1) 

Apresenta ainda, reflexões como, 

O argumento de que o anencéfalo pode ser abortado porque 
está condenado à morte escancara o caminho para a 
eutanásia de todos os doentes terminais ou afetados por 
doenças incuráveis. Possibilita a cultura do eugenismo, no 
melhor estilo do nacional-socialismo, que propugnava uma 
raça pura, eliminando os imperfeitos ou socialmente 
inconvenientes. Fortalece a hipocrisia dos que defendem o 
aborto de seres humanos, embora considerem crime hediondo 
provocar o aborto em uma ursa panda ou eliminar baleias ... 
Nos Estados Unidos, a Suprema Corte americana, no caso 
Dred Scott, em 1857, defendeu a escravidao e o direito de 
matar o escravo negro, à luz dos seguintes argumentos: 1) o 
negro não é uma pessoa humana e pertence a seu dono; 2) 
não é pessoa perante a lei, mesmo que seja tido por ser 
humano; 3) só adquire personalidade perante a lei ao ser 
liberto, não havendo antes qualquer preocupa@o com sua 
vida; 4) quem julgar a escravidão um mal, que nao tenha 
escravos, mas nao deve impor essa maneira de pensar aos 
outros, pois a escravidao 6 legal; 5) o homem tem o direito de 
fazer o que quiser com o que lhe pertence, inclusive com seu 
escravo; 6) a escravidão é melhor do que deixar o negro 
enfrentar o mundo. 

Em 1973, no caso Roe vs. Wae, os argumentos utilizados, 
naquele pais, para hospedar o aborto foram os seguintes: 1) o 
nascituro não é pessoa e pertence à sua m8e; 2) n0o 6 
pessoa perante a lei, mesmo que seja tido como ser humano: 
3) só adquire personalidade ao nascer; 4) quem julgar o 
aborto mau, não o faça, mas nao deve impor essa maneira de 
pensar aos outros; 5) toda a mulher tem o direito de fazer o 
que quiser com seu corpo; 6) é melhor o aborto do que deixar 
uma criança malformada enfrentar a vida (Roberto Martins, 
Aborto no Direito Comparado, in A vida dos Direitos Humanos, 
Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999). 

Como se percebe, a corte americana usou os mesmos 
argumentos para justificar a escravidao e o aborto. 

... o aborto, que é a pena de morte, no caso do nascituro 
anencéfalo, por ser ele um condenado à morte, está, também, 



justificando a pena de morte a todos os doentes terminais, 
pela eutanásia, e abrindo a porta para o culto à raça pura, 
inclusive às manipulaçdes genéticas para que sejam 
produzidos somente seres humanos perfeitos e sauddveis, e - 
o que é pior - valorizando a cultura da morte e n8o a defesa 
da vida. Uma vez aberto o caminho, por ele passaao todas as 
teses antivida. (SILVA MARTINS, 2004, p. 1) 

Interessante notar B que a RESOLUÇAO do CFM n. 1.752104 B posterior, 

ação proposta pela Confederaflo Nacional dos Trabalhadores da Saúde, da liminar 

concedida pelo Ministro Marco AurBlio do Supremo Tribunal Federal e, da 

manifestação favorável ao aborto da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho 

Federal de Medicina, que regulamenta o transplante de órg8os de anencéfalos, deixa 

claro, que para tanto, hd necessidade de que o nascituro, denominado 'ente' nasça 

no tempo devido. 

CONSIDERANDO que os pais demonstram o mais elevado 
sentimento de solidariedade quando, ao inv6s de solicitar uma 
antecipação terapeutica do parto, optam por gestar um ente 
que sabem que jamais viverá, doando seus órgaos e tecidos 
possiveis de serem transplantados. 

O descarte de crianças era comum na Antiguidade, como menciona Cesare 

Cantú, ao relatar a ;da social, nos tempos da morte de CBsar e, acrescenta, que o 

Cristianismo fez desaparecer estas prdticas. 

Enjeitavam-se em Roma as crianças que se n8o queriam 
conservar, com uma facilidade e impudbncia que só a de 
Rousseau nos pode fazer compreender. Era essa mais uma 
das gangrenas de uma sociedade cujo exterior serve de 
admiração a muita gente que nao cuida em a sondar mais 
profundamente. Esparta, no Taigeto, tinha um abismo onde 
mandava lançar os recém-nascidos defeituosos e a que, por 
uma zombaria atroz, chamava de depósito. Tebas vendia as 
crianças abandonadas em proveito do Estado; ficavam assim 
escravos e talvez a morte Ihes tivesse valido mais. Entre os 
próprios hebreus, as crianças que se encontravam debaixo de 
uma árvore, ao pé de uma cidade ou no recinto de uma 
sinagoga, embrulhadas em cueiros e circuncidadas, eram 
recebidas como bastardos duvidosos; mas quando se 
achavam suspensas nos ramos, longe da cidade e do templo, 
ou na estrada, eram consideradas como ilegitimas e excluldas 
de todos os direitos civis até a sexta geração. 

Fabricavam-se de prop6sito na Grécia, para a exposição dos 
recém-nascidos, vasos do feitio de concha e, entre os 
romanos, açafates de vime (corbem supponendo puero). . . 
O cristianismo devia fazer desaparecer semelhantes horrores 
e, a seu modo, vingar-se dos que o perseguiam, tornando-os 
melhores. (CANTÚ, 1968, p. 183) 



Giorgio Agamben ao estabelecer 0 campo de concentração como nómos do 

moderno, menciona que 

Hannah Arent uma vez observou que, nos campos, emerge 
em plena luz o principio que rege o domínio totalitário e que o 
senso comum recusa-se obstinadamente a admitir, ou seja, o 
princípio segundo o qual 'tudo é possfvel'. Somente porque os 
campos constituem, no sentido que se viu, um espaço de 
exceção, no qual não apenas a lei é integralmente suspensa, 
mas, além disso, fato e direito se confundem sem resíduos, 
neles tudo é verdadeiramente possível ... Quem entrava no 
campo movia-se em uma zona de indistinção entre extemo e 
interno, exceção e regra, lícito e illcito, na qual os próprios 
conceitos de direito subjetivo e de proteção jurídica nao 
faziam mais sentido; além disso, se era um hebreu, ele já 
tinha sido privado, pelas leis de Nuremberg dos seus direitos 
de cidadão e, posteriormente, no momento da 'solução final', 
completamente desnacionalizado. Na medida em que seus 
habitantes foram despojados de todo estatuto político e 
reduzidos integralmente a vida nua, o campo 6 também o mais 
absoluto espaço biopolítico que jamais tenha sido realizado, 
no qual o poder não tem diante de si senão a pura vida sem 
qualquer mediação. Por isso o campo 6 o próprio paradigma 
do espaço polftico no ponto em que a política toma-se 
biopolltica e o homo sacer se confunde virtualmente com o 
cidadão. A questão correta sobre os horrores cometidos nos 
campos não 6, portanto, aquela que pergunta hipocritamente 
como foi possível cometer delitos tão atrozes para com seres 
humanos; mais honesto e sobretudo mais Útil seria indagar 
atentamente quais procedimentos jurídicos e quais 
dispositivos políticos permitiram que seres humanos fossem 
tão integralmente privados de seus direitos e de suas 
prerrogativas, at6 o ponto em que cometer contra eles 
qualquer ato não mais se apresentasse como delito (a esta 
altura, de fato, tudo tinha-se tomado verdadeiramente 
possível). (AGAMBEN, 2004, p. 177) 

Muito provavelmente, Giorgio Agamben diria, que o anencéfalo est8 sendo 

reduzido a 'vida nua', a homo Sace4 sendo possivel, a morte tornar-se um 

'epifenômeno da tecnologia do transplante'. 

A história humana apresenta alguns exemplos, nos quais se observam 

situações de extrema necessidade e, soluWs propostas pelos homens. Entre elas, 

estão as descritas por Flavio Josefo, quando da destrui@o de Jerusalém, por Tito. 

... a fome e a carestia faziam tal devastação na cidade que o 
número dos que ela destruía era impossível de conhecer... 
Ante a menor suspeita de que ainda havia alguma coisa para 
se comer numa casa, declarava-se guerra. Os melhores 
amigos tomavam-se inimigos quando se procurava conservar 
a vida e se atracavam uns com os outros para obter o mínimo 
bocado. Nao se acreditava mesmo nos moribundos, quando 



diziam que nada mais Ihes restava, mas por uma 
desumanidade mais que bárbara, eles eram revistados, para 
se verificar se nao tinham escondido, nas vestes, algum 
pedaço de pao. Quando aqueles homens, aos quais restava 
apenas a aparencia de um ser humano, viam-se enganados, 
sem esperança de encontrar algo com o que matar a fome, 
então mais se assemelhavam a cães enraivecidos; a menor 
coisa que Ihes vinha às maos os fazia bailar como homens 
embriagados. Nao se contentavam de procurar uma s6 vez 
em todos os recantos da casa, mas faziam-no diversas vezes 
e a fome enraivecida os fazia apanhar para saciá-la aquilo que 
os animais imundos calcariam aos p6s ... (JOSEFO, p. 267) 

Uma mulher chamada Mana, filha de Eleazar, muito rica, tinha 
vindo com algumas outras, à aldeia de Batechor, isto é, casa 
de hissope, refugiar-se em Jerusalém, e lá se viu cercada. 
Aqueles tiranos cuja crueldade martirizava os habitantes, nao 
se contentaram em lhe arrebatar tudo o que ela tinha levado 
de mais precioso, tomaram-lhe ainda por diversas vezes o que 
ela havia escondido para seu alimento. A dor de se ver tratada 
daquela maneira lançou-a em tal desespero, que, depois de 
ter feito mil imprecaçbes contra eles, usou de palavras 
ofensivas, procurando irritá-los, a fim de que a matassem: mas 
nem um s6 daqueles tigres, por vingança de tantas injúrias ou 
por compaixao, lhe quis usar dessa graça. Ela se viu reduzida 
assim, às últimas; nao podia esperar socorro de ninguém; e a 
fome que a devorava, e ainda mais, o fogo que a cólera tinha 
acendido no seu coração, inspiraram-lhe uma resolução, que 
causa horror à mesma natureza. Ela arrancou o filho do 
próprio seio e disse-lhe: 'Criança infeliz, da qual nunca se 
poderá chorar assaz a desgraça de ter nascido durante esta 
guerra, durante a carestia e no meio de diversas facções, que 
conspiram à porfia, para a rulna de nossa pátria, para que te 
haveria eu de conservar a vida? Para ser talvez escrava dos 
romanos, quando mesmo eles nos quisessem ajudar? A fome 
nos teria feito morrer antes mesmo de cairmos em suas maos. 
E esses tiranos, que nos pisam a garganta, nao e o  eles 
ainda mais temlveis e mais crueis do que os romanos e a 
fome? Não é então preferlvel que tu morras, para me servir de 
alimento, para enraivecer esses revoltosos e deixar atdnita a 
posteridade, com uma ação tão trágica, que nao seria a única 
a faltar para encher a medida dos males que tornam hoje os 
judeus o povo mais infeliz da terra?' Depois de ter assim 
falado ela matou o filho, cozeu-o, comeu uma parte e 
escondeu a outra. Aqueles Impios, que só viviam de rapina, 
entraram em seguida naquela casa; tendo sentido o cheiro 
daquela iguaria inominável, ameaçaram maM-Ia, se ela na0 
Ihes mostrasse o que tinha preparado para comer. Ela 
respondeu que ainda lhe restava um pedaço da iguaria e 
mostrou-lhes restos do corpo, do próprio filho. Ainda que 
tivessem um coraçiio de bronze, tal espeMculo causou-lhes 
tanto horror, que eles pareciam fora de si. Ela, porém, na 
exalta@o que lhe causava o furor, disse-lhes com o rosto 
convulsionado: 'Sim, é meu próprio filho, que vedes e fui eu 
mesma que o matei. Podeis come-lo, também, pois eu já comi. 
Sois talvez menos corajosos que uma mulher e tendes mais 
compaixao do que uma mae? Se vossa piedade não vos 



permite aceitar essa vitima, que eu vos ofereço, eu mesma 
acabarei de comê-lo.' Aqueles homens que ate então, nao 
haviam sabido o que era a compaix00, retiraram-se temulos, 
e por maior que fosse a sua avidez em procurar alimento, 
deixaram o resto daquela detestável iguaria à infeliz mae. A 
notlcia do fato tao funesto espalhou-se incontinenti por toda a 
cidade. O horror que todos sentiram foi o mesmo, como se 
cada qual tivesse cometido aquele horrfvel crime; os mais 
torturados pela fome só desejavam morrer, quanto antes, e 
julgavam felizes os que jã haviam morrido, antes de ter tido 
ciencia deste fato ou ouvido narrar coisa tão execrável. 

Os romanos também, logo souberam ... Uns nao podiam crer 
no que se dizia; outros sentiam imensa compaixao, mas a 
maior parte viu acender-se ainda mais o ódio que jã sentiam 
contra os judeus. Tito para se justificar diante de Deus a esse 
respeito, protestou em voz alta que ele tinha oferecido aos 
judeus uma anistia geral de todo o passado e visto que eles 
tinham preferido a revolta à obediencia, a guerra à paz, a 
carestia à abundância e tinham sido os primeiros a incendiar 
com suas próprias maos o templo, que ele tinha se esforçado 
por conservar, mereciam ser obrigados a se alimentar de tao 
execrãvel iguaria: mas que ele sepultaria aquele horrlvel crime 
sob as rulnas da sua capital, a fim de que o sol, fazendo a 
volta do mundo nao fosse obrigado a esconder seus raios, 
pelo horror, de iluminar uma cidade onde as maes se nutriam 
da carne dos próprios filhos, onde os pais nao eram menos 
culpados do que elas, pois tão estranhas misérias nao os 

e podiam decidir a abandonar as armas ... (JOSEFO, p. 269-273) 

Em certos momentos, o que 6 viável e na0 viável, útil ou inútil, humano ou não 

humano? 



O sexo é uma característica básica da identidade da pessoa, portanto de seu 

direito à identidade, podendo ser considerado como o conjunto de caracteristicas que 

distinguem o macho da fêmea. 

Raul Choeri menciona que o sexo pode ser abordado pelas seguintes formas: 

a) sexo biológico - refere-se ao aspecto físico da Pessoa (fenótipo) que engloba 

os aspectos seguintes: 

- genético - vinculado B realidade cromoss8mica (XX para 

mulher e, XY para homem); 

- endócrino - vinculado a glandulas sexuais (gbnadas), 

testículos, ovários que produzem horm8nios e, outras 

glândulas, como tireóide e epífise; 
8 

- morfoiógico - refere-se à forma ou aparência anatgmica de 

uma pessoa; 

b) sexo psíquico - refere-se ao conjunto de características responsáveis pela 

reação psicológica, masculina Ou feminina, em rela@o a determinados 

estímulos; 

c) sexo civil ou jurídico ou legal - aquele designado no assento da certidao de 

nascimento, que se baseia no aspecto moifológico externo da criança, ou 

seja, na sua aparencia anatômica. (BARBOZA; BARRETo (Org), 2001, p. 

239) 

Nem sempre há harmonia entre as características biolbgica e psíquica. Este 

fato a Medicina classifica como anomalia ou sexopatia, pois neste caso, o prazer 

sexual se verifica de formas distintas, do padrão heterossexual. 

Raul Choefl apresenta o modo, como a ciência classifica a pessoa portadora 

desta anomalia, assim: 





Permanência desses distúrbios de foma contfnua e 
consistente por, no minimo, dois anos; 

Ausência de outros transtornos mentais. 

A cirurgia de transgenitalização não está vinculada a mudança do sexo 

genético e siml ao morfológico, pois 6 a reconstruiao pllstica dos 6rgBos externos, 

internos, bem como, características secundlriasB2. 

O Conselho Federal de Medicina, pela RESOLUÇAO n. 1.652102, fundamenta 

sua posição na consideração de que a cirurgia de mudança de sexo tem finalidade 

terapêutica, de adequar o sexo biológico ao sexo psíquico, sendo, portanto, um 

tratamento ao transexualismo e, como tratamento, autorizado pelo art. 199, parágrafo 

401 CF. É um tratamento, pois o transexual, portador de desvio psicológico 

permanente de identidade sexual rejeita Seu fenótipo e tem tendência a 
automutilação e ao auto-extermínio, sendo a transfomaç80 da genitáiia, a etapa 

mais importante no tratamento de pacientes com transexualismo. 

Além disso, "a cirurgia de tran~fomiaç80 plástico-reconstrutiva da genitdlia 

externa, interna e caracteres sexuais secundários na0 constitui crime de 

previsto no artigo 129 do Código Penal, visto que tem 0 propósito terapeutico 

especifico de adequar a genitáiia a0 Sexo psíquico" e "na0 há lei que defina a 

transfomação terapêutica da genitália in anima nobili com0 crime". 

Esta resoIuc;áo autoriza as cirurgias de transgenitalização do tipo 

n e o c o ~ ~ o v ~ ~ v ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~  (art. to) e do tipo neofaloplastia", sendo que estas últimas, 

Somente em carater experimental (alt. 2') e em hospitais universitários ou hospitais 

públicos (ar-. 5O). 
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Raul Choeri menciona que em relação a este tipo de cirurgia há posiçdes favoráveis e 

desfavoráveis, argumentado das seguintes formas: 
a) as manifesta~beç desfavoráveis dizem basicamente 0 seguinte: 

- causa danos irreparáveis ao Corpo fisico; - na0 garante a harmoniza@O entre O flsico e O pslquico; 
- compromete a preservação da espécie humana e nao tem fundamento etico; 

b) as favoráveis dizem o seguinte: - tem cardter terapêutica visto que facilita O convivi0 social com a elimina@o do conflito 
entre sexo biológico e psiquico, sendo 0 direito à saúde uma garantia constitucional; 

- quanto à natureza mutilatória e esterilizante, mencionam que esta e uma prática 
comum e aceita como nao sendo criminosa, em cirurgias de vasectomia e ligadura de 

63 
trompas. (BARBOSA et a/, 2001, P. 247-2491 
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Sexo masculino para feminino 
Sexo feminino para masculino 



Tendo finalidade terapêutica, este tipo de tratamento tem garantia 

constitucional, pois todos têm direito a saúde (art.196). estabelecendo a Constitui~ao 

ainda, que ''A lei disporá sobre as condifles e 0s r~u is i tos  que facilitem a remo@o 

de órgãos, tecidos ou substâncias humanas Para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento,..," (art. 199, parágrafo, 4'). No caso, esta referência vincula-se 

remoção e transformação de órgãos. 

Como se observa, o Conselho Federal de Medicina atribui nesta resolução, 

um maior valor ao sexo psíquico, do que ao sexo biológico. Com isto, coloca como 

excludente de antijuricidade, o tratémento através de cirurgia3 de transgenitalização, 

como já estava incluido, o tratamento cirúrgico do hermafroditismo. 

Sem este excludente de antijuricidade, esta prhtica pode ser considerada 

ilícita, como conduta tipificada pelo crime de lesão corporal de natureza grave 

(ait.129, parágrafo ZO, CP), passivel de ~uni@o Por a@o penal pública 

incondicionada. A Justiça tem afastado a punibilidade, com base na antijuricidade do 

tratamento terapêuti~o e na ausencia de dolo. Assim, a jurispnid6ncia penal referente 

a técnicas de transgenitalizaç80, tende a aceitar o fundamento pslquico para a 

definição do sexo. 

~ s t a  resolução coloca de modo claro a permiss80 da mudança fisica do 

próprio homem (no caso, no aspecto sexual), distanciando-o do fendmeno 

puramente natural e, inserindo-o no contexto cultural, de tomada de decisks 

vinculadas a valores, e ainda, valores em conflito na sociedade, haja vista posiç&s 

favoráveis e desfavoráveis. 

O ad. 13, CC estabelece que ''salvo Por exigência médica, 6 defeso, o ato de 

disposição do próprio corpo, quando importar diminuição Permanente da integridade 

física, ou contra os bons costumes" 

~xigencia medica. Jornada I STJ 6: 'A expressão exigencia 
médica, contida no CC 13, refere-se tanto ao bemestar f[sico 
quanto ao bem-estar psiquico do disponente'. (BRASIL, 2005, 
p. 175). 



Desse modo, pode-se dizer que pela interpretaç80 dada ao C6digo Civil, a 

cirurgia de transgenitalização tem amparo legal, desde que realizada mediante 

exigência médica, ou seja, é o médico, que define sua legalidade. 

Toda pessoa humana tem direito à vida, ao seu corpo e vinculado a estes 

direitos de personalidade está o direito de identidade. O direito de identidade está 

baseado em elementos como: nome, nacionalidade, data de nascimento, filiação e 

sexo (civil/juridico/lqal) ". Juridicamente, 0 sexo é estabelecido no assento do 

nascimento da pessoa, estando sua detemina@o baseada no sexo biológico, 

aspecto morfológico (aparência). A altera@o do Sexo e do nome da pessoa ou de 

ambos, que se submeteu h cirurgia de transgenitalizaç80, somente é possível por 

decisão judicial. 

Tereza Rodrigues Vieira manifesta-se de modo favorave1 a esta alteraç80, 

dizendo, que 

o direito à busca do equillbrio corporal do transexual, ou seja, 
à adequação de sexo e Prenome, está ancorado no direito ao 
pr6prio corpo, no direito à saúde (art. 6' e 196 da Constituiçao 
Federal), principalmente, no direito à identidade sexual, a qual 
integra um poderoso aspecto da identidade pessoal. 
(RODRIGUES VIEIRA apud NEVES AMORIAM, 2003, p. 63) 

Entretanto, a doutrina tem se manifestado no sentido de que apenas a 

realizaçso da cirurgia de transgenitalizaç80 na0 dá O direito alteraç80 de nome 

(prenome) e sexo, no assento de registro civil de pessoas físicas e, mesmo sendo 

permitida esta alteraflo, a sentença judicial produz efeitos ex nunc. 

... para que a autorização judicial possa ser dada, necessário 
que se façam exames de caráter psicológico e flsico, 
comprovando-se, por laudo (clinicamente), a transexualidade, 
dadas as implicações futuras decorrentes das alterações 
pretendidas. 

o fato de se submeter a cirurgia de modificaçao de sexo não 
dk direito ao reconhecimento do transexualismo, dependendo 
de verificação judicial as alteraçbes de sexo e prenome. 

65 Atualmente, as pessoas podem ser identificadas t a m ~ m  pelo Seu sigo genetico individual. Esta 
tem auxiliado no esclarecimento de crimes. pela indimH0 de sua autoria e, na 
da paternidade biolbgica. 0 d i g o  genetim individual e uma Mra~terlstica pessoal, que 

está sendo inserida dentro do direito de identidade e, ~oftanto, devendo ser tutelado 
pelo Estado. 



... autorizando-se a modificação de sexo e prenome no 
registro civil, porem seus efeitos serão ex nunc ... A utilização 
da nova identidade vigorar6 a partir do trânsito em julgado da 
decisão judicial. (NEVES AMORIM, 2003, p. 63) 

A jurisprudência tem se manifestado favorável à alteraHo de sexo e prenome, 

desde que o caso seja comprovado de transexualismo, 

Se uma pessoa de determinada constituição biológica, per fas 
et per nefas, optar por uma vida ou por um comportamento 
oposto ao seu sexo, é uma questão phpria, que deve ser 
respeitada, como um determinismo seu, muito Intimo e 
particular, a que psicologicamente fica jungida. S6 se admite a 
retificação do registro civil para alteraç80 do sexo, quando 
tenha havido engano no ato registral ou após exames periciais 
e intervençbes cirúrgicas para a determinação do sexo 
correto. Nao é o caso dos autos, em que a cirurgia foi 
realizada para a extirpaç8o de testlculos e pdnis. O 
interessado continua a possuir os demais órg8os masculinos e 
nao possui nenhum feminino. Retificação indeferida. (RT 
6621149 apud BRASIL, 2005, p. 175) 

REGISTRO CIVIL - Assento de nascimento - Retificação para 
mudança de sexo e nome - Admissibilidade apenas nos 
casos de intersexualidade - Despojamento cirQrgico do 
equipamento sexual e reprodutivo e sexo psicologicamente 
diverso das conformações e características som6ticas 
ostentadas que, configurando transexualismo, nao permitem a 
alteração jurídica. (TJSP, Ap. 148.078 (segredo de justiça), 
Rel. Des. FI6vio Pinheiro, j. 6-8-1991, RT, 6721108 apud 
NEVES AMORIM, 2003, p. 65) 

REGISTRO CIVIL - Alteração do estado sexual no assento de 
nascimento - Admissibilidade - Preten* de transexual 
primeiro, submetido à cirurgia de mudança de sexo, que teve 
seu pedido de alteração de prenome deferido - Requerente 
que após a intervenção cirúrgica passou a ter as principais 

morfológicas de uma mulher. (TJSP, AP. 
209.101-410-00, Ia Cam. J. 9-4-2002, Rel. Des Elliot Akel, RT, 
8011195 apud NNES AMORIM, 2003, p. 66) 

Com sua identidade, registro formal, 0 homem passa a realizar atos juridicos, 

inclusive vinculados à característica sexual, cmmo casamento, procria~o. Bem, as 

tGcnicas de transgenitaIiza@õ produzem efeitos diretos sobre a instituiHo família, 

pelo menos como idealizada, em termos de relaçóes heterossexuais, fundadas em 

características biológicas. 

mas não altera 0s vínculos anteriores dessa mesma pessoa em relaçao à sua 

eventual família e mesmo, a sociedade. Questóes vinculadas a este aspecto passam 

a se submeter ao poder Judiciário. Assim, para evitar problemas maiores, a doutrina 



tem sugerido que sejam permitidas alterapóes de sexo no assento de registro de 

pessoas físicas, somente para transexuais solteiros, divorciados e viúvos, visto que, 

na constância do casamento, a mudança de sexo 6 motivo para sua dissoluçao. 

Interessante que no Brasil, até 0 momento não 6 permitido o casamento de 

pessoas do mesmo sexoap, mas eventual altera90 do sexo permite a uni80 entre 

pessoas, anteriormente do mesmo sexo. 

O avanço técnico científico tem proporcionado alteraçws em situawes como 

o sexo biológico e influenciado na altera90 dos própdos valores sociais. O direito ao 

próprio corpo e o direito à identidade são mantidos, mas o corpo e a identidade 

devem estar vinculados a características biológicas OU psíquicas ou, a ambas? Esta 

questão somente se levanta, porque a impotência humana diante da natureza, neste 

aspecto, deixou de existir. 

66 Este tipo de casamento 8 permitido em palses mno:  Holanda. BBlgica, Espanha, Canada, 

Inglaterra, Africa do Sul. 





embriões7*; este tipo de reproduçãol em relação a casais heterossexuais 

pode apresentar inúmeras formas como: 

- fecundação homóloga - quando o embrião é oriundo de um casal e 

transferido para o corpo da mulher do prbprio casal; 

- fecundação homóloga - quando o embrião é oriundo de um casal e 

transferido para o corpo feminino de outra mulher (gestação de 

substituição); 

- fecundação heteróloga - quando 0 embrião origina-se de um dos 

parceiros do casal com Uma terceira pessoa e, é transferido para o 

corpo feminino do casal em foco; 

- fecundação heteróloga - quando o embrião tem como origem um dos 

parceiros do casal e uma terceira pessoa, sendo transferido para o 

corpo feminino de outra mulher (gestação de substituiMo); 

- fecundação heteróloga - quando o embriao não tem por origem células 
# 

provenientes do casal em foco (necessidade de mais duas pessoas 

envolvidas, uma do sexo masculino e outra do feminino), sendo 

transferido para o wrpo feminino deste casal; 

- fecundação heteróloga - quando o embritio ntio é oriundo de um casal 

(outras duas pessoas envolvidas), sendo transferido para o corpo 

feminino de outra mulher, mais Uma terceira pessoa envolvida 

(gestação de substitui@o). 

AS técnicas de reprodução humana assistida permitem que pessoas 

individuais e casais homossexuais tenham fiN-10~. Combinações semelhantes àquelas 

de casais heterossexuais são P O S S ~ V ~ ~ ~ ,  levando-se em conta as variáveis seguintes: 

(inje@o intracitoplasmatica), com ajuda de um tubo de vidro da espessura de um fio de cabelo 
e, a seguir, sao transferidos para O útero da mulher. 

72 Pré-embriao refere-se aos primeiros 14 dias de vida, ap6s a fecunda@o do dvulo. 



a proveniência dos componentes genéticos (óvulo e espermatozóide) e, a gestação, 

que até o momento, se processa dentro do corpo humano feminino73. 

~ s t a s  técnicas s8o uma forma de reproduç8o sexuada artificial. A intervenHo 

é realizada a nível celular e não ao nível de cromossomos, como é o caso das 

técnicas de engenharia genética. 

O Conselho Federal de Medicina, através da RESOLUÇAO n. 1.358192 

estabelece nomas de reprodução humana assistida. Esta resolução determina que 

somente possam ser utilizadas técnicas de reprodução humana, com a finalidade de 

procriação humana (1, 5). Permite que sejam criopreservadoP gametas (óvulos e 

espematozóides) e pré-embriões, com no mãximo 14 dias7' 0/, 1). 

Esta resoluçtio coloca corno usuários das técnicas de reprodução assistida - 
RA a mulher, com capacidade civil. 

Toda mulher capaz, nos termos da lei, que tenha solicitado e 
cuja indicação na0 se afaste dos limites desta Resolução, 
pode ser receptara das thnicas de RA, desde que tenha 
concordado de maneira livre e consciente em documento de 
consentimento informado. 

Estando casada ou em uniao estável, será necessária a 
aprovação do cônjuge ou do companheiro, ap6s processo 
semelhante de consentimento informado. (CFM n. 1356192, 11, 
1,2) 

0 estado civil da mulher usuária destas técnicas recebe menor imporHncia, 

surgindo efetivamente, a possibilidade de famílias matriarcais, com pais 

desconhecidos e pouco levados em consideração, pemitindo uma profunda 

mudança nas relações sociais. 

Entretanto, não apenas OS pais podem ser desconhecidos, mas inclusive as 

mães, visto que, também óvulos podem ser recebidos pelas usulrias. 

73 Ectoa&nese - ~ossibilidade do ser humano desenvolver-se a partir de um embriao, totalmente em 
laboratzrio (útero'artificial). 
74 CNopresemados em tanques de nitr0geni0 a Uma temperatura igual OU inferior a 135°C negativos; 
( c r i o p r e ~ e ~ ~ ~ ~ ,  origem etimol6gica do grego KW = gelo; método de congelamento para 
Eresemacao de c&julas geninativas, tecidos germinativos e ~r6*mbrides );. 

"O tem~o máximo de desenvolvimento de prembribes 'in vitr0' será de 14 diasn. (CFM n. 1.358192. 



Esta usuária pode mesmo apresentar contra-indicação de gestação, que neste 

caso, pode fazer uso da gestação de substitui@o, para ser mãe. 

AS Clínicas, Centros ou Sefvips de Reproduçao Humana 
podem usar t6cnicas de RA para criarem a situaçao 
identificada como geStaH0 de substituição, desde que exista 
um problema medico que impeça ou contra-indique a gestao 
na doadora genética. 

As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família 
da doadora genetica, num parentesco at6 segundo grau, 
sendo os demais casos sujeitos à autorizaçao do Conselho 
Regional de Medicina. 

A doação temporária do útero na0 poderá ter cardter lucrativo 
ou comercial. (CFM n. 1.358192, Wi, 1,2) 

Esta resolu@o permite a maternidade nas seguintes situaçbes: 

a) mãe genética e gestora da criança; 

b) mãe genética e não gestora da criança; 

C) mãe não genética e gestora da criança; 
4 

d) mãe não genética e náo-gestora da criança. 

Nesta resolu@o, a mulher e não 0 homem apresenta papel preponderante. 

Isto muito provavelmente esth vinculado A sua indispensabilidade. at6 o momento. 

para realizar a gestação do embrião. 

Entretanto, cabe destacar que com as tbcnicas de reprodução humana 

assistida, no século XXI, mais do que uma sociedade matriarcal estA surgindo um 

novo tipo de sociedade, desvinculada da tradicional insfkJiç80 família. 

0 Conselho Federal de Medicina. pela RESOLUçAO n. 1.623101 estabelece 

normas para o funcionamento de serviços de capta@o, processamento, 

armazenamento, distribuição e efetiva@o de transplante de tecidos e &lulas. 

Atualmente, a Agência Nacional de Vigilancia Sanithria - ANVISA. atraves da 

RESOLUÇAO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC n. 33, de 17-02-2006, aprovou o 

REGULAMENTO TÉCNICO PARA O FUNCIOhJAMENTO DOS BANCOS DE 

CÉLULJS E TECIDOS GERMINATIVOS (BCTG). tendo 0s bancos de células já 







Assim, a classificação hom6loga/heteróloga expressa no Código Civil tem 

natureza jurídica relacionada a um casa't~ento heterossexual, com a figura masculina 

como preponderante, pois a lei é omissa em reiaç80 h figura feminina. 

Jornada III STJ 257: 'AS expressões fecundaçao araficial, 
concepção artificial e inseminaçao artificial, constantes, 
respectivamente, dos incs. 111, IV e V do art. 1597 do Código 
Civil, devem ser interpretadas restritivamente, não abrangendo 
a utilização de óvulos doados e a gestaçao de sub~titÜi@~'. 
(BRASIL, 2005, p. 764) 

Como se vê, na reprodução humana assistida heteróloga, a figura do doador 

do gameta masculino é desvinculada do filho que engendrou, pois a criança 6 filha 

do casal, com todos os direitos, ficando proibida qualquer discrimina~o. Neste caso, 

a lei dá paternidade jurídica a um homem, em detrimento da paternidade biológicas0. 

Com a interpretaçao restritiva indicada pelo STJ, anteriormente mencionada, na0 se 

pode falar em maternidade jurídica, visto que somente fica configurada a biológica. 

Embora a lei não explicite a presunção de filiaç80 legal, nos casos de 

reprodução humana assistida heteróloga autorizada pelo parmiro masculino, nos 

casos de união está6e1, esta opção tende a ocorrer, por analogia. 

Cabe destacar que no caso de reproduflo humana assistida heteróloga 

autorizada pelo marido, este nao tem 0 direito de contestar a paternidade do filho 

(art. 1601, CC), pois esta 6 uma presunção legal absolutaa'. 

E a criança ter& direito de conhecer seu pai biológico? 0 Conselho Federal de 

Medicina nomatiza a doação de gametas ou prb-embriões imprimindo um cardter 

não lucrativo e não comercial e, não pemitindo 0 conhecimento da identidade dos 

doadores e receptores. (CFM n. 1.358/92, IV, 1 e 2) e, isto tamb6m é garantido pelo 

regulamento técnico, RDC n. 33/06. Entretanto este conhecimento, apesar de 

proibido é possível. 

'O Jornada I STJ 104: 'No ambito das técnicas de reprodução assistida envolvendo o emprego de 
material fecundante de terceiros, o preS.S~p0sto fático da relação sexual e substituído pela vontade (ou 
eventualmente pelo risco da situação jurídica matflmonial) juridicamente qualificada, gerando 
presunçao absoluta ou relativa de paternidade no que tange ao marido da mae da criança concebida, 
dependendo da manifestaçao expressa (OU impliclta) de vontade no curso do casamento.' (BRASIL 
2005, p. 764) 
" Jornada 111 STJ 258: ' ~ $ 0  cabe açáo prevista no art. 1601 do CMigo Civil se a filiaçao tiver origem 
em procriapão assistida heteróloga, autorizada pelo marido nos termos do inc. V do art. 1597, cuja 
paternidade configura presunção absoluta'. (BRASIL, 2005, p. 764) 



Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos 
doadores de gametas e pré-embriôes, assim como dos 
receptores. Em situaçdes especiais, as informaçbes sobre 
doadores, por motiva@o médica, podem ser fornecidas 
exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade 
civil do doador. (CFM n. 1.358192, IV, 3) 

AS cllnicas, centros ou serviços que empregam a doa@o 
devem manter, de forma permanente, um registro de dados 
clínicos de caráter geral, características fenotlpicas e uma 
amostra de material celular dos doadores. (CFM n. 1.358192, 
[V, 4) 
A doação de células, tecidos germinativos e pré-embribes 
deve garantir: 
a) O Sigilo - toda a informação relativa a doador(a) e 

receptor(a) deve ser coletada, tratada e custodiada no 
mais estrito sigilo. Não pode ser facilitada, nem divulgada, 
informação que permita a identifica@o do(a) doador(a) ou 
do(a) receptor(a). Na doação andnima, o(a) receptor(a) 
nao pode conhecer a identidade do(a) doador(a), nem o(a) 
doador(a) a do(a) receptor(a). Fica assegurado às 
autoridades de vigilância sanitária o acesso ao registro 
para fins de inspeção e investigação. Em casos especiais, 
por motivo médico ou jurldico, as informaçbes sobre o(a) 
doador(a) ou receptor(a) podem ser fornecidas 
exclusivamente para o medico que assiste o(a) 
receptor(a), resguardando-se a identidade civil do doador. 
(RDC n. 33106, E, 1 1.1.3, a) 

O BCTG deve manter disponlvel, por todo o perlodo de 
armazenamento das amostras, e por um perlodo mlnimo de 
20 anos após sua utilização terapêutica, arquivos de 
documentos e registros relativos a: 
a) dados do(a) doador(a); 
b) dados da triagem clfnica; 
c) dados da coleta das células ou tecidos germinativos; 
d) dados de acondicionamento e transporte; 
e) processamento, criopreservação e armazenamento; 
f) resultados das triagens sorológica e microbiológica e de 

viabilidade realizados; 
g) data e motivo do descarte das amostras, quando couber; 
h) o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado 

pelo(a) doador(a) ou seu representante legal; 
i )  o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado 

pelo(a) receptor(a), quando couber; 
j) contagem do número de espermatozóides móveis, quando 

couber; 
k) solicitação de fornecimento das células ou tecidos 

germinativos, assinada pelo médico responsável pela 
execução do procedimento de reprodução humana 
assistida; 

I) relatório médico da realização ou nao do procedimento de 
reprodu@o humana assistida, com identificaçao da 
receptara (RDC n. 33106, E, 22.1 ) 



0 direito ao conhecimento do pai bioldgico tende a ser reconhecido, visto que 

este é um direito assegurado aos filhos adotivos. Na verdade, os contratos 

celebrados enquanto a pessoa humana na0 existia ou, não tinha condições de se 

manifestar, não excluem seus direitos inalienáveis de ser Pessoa humana, que por 

sua natureza são imprescritiveis. 

Investigação de paternidade. Filho nascido na constancia do 
casamento. I... o filho nascido na constancia do casamento 
pode buscar o seu verdadeiro pai em ação de investigaflo de 
paternidade' (STJ, 3. T., REsp 195527-SP, rei. Min. Carlos 
Alberto Menezes Direito , m. v. j. 10-4-2000, RTDCiv 3M01 
apud BRASIL, 2005, p.764) 

Por outro lado, a própria classifica@o em homólogalheteróloga vinculada ao 

ato jurídico casamento, até o momento heterossexual, descarta a previsão legal de 

presunção de filia@o nos casos de reprodu@o humana assistida, para outros tipos 

de relacionamento homossexual, at6 porque nestes casos, este tipo de reprodução 

sempre é heteróloga. 

0 Código Civil nada menciona sobre a ~ U ~ S @ O  da possibilidade de mulheres, 

independente da fighra masculina próxima gerarem filhos e, nem sobre a gestaçao 

de substituiCaoa2, portanto, estas práticas na0 sao proibidas. 

Um aspecto interessante tambbm diz respeito ao que estabelece o ad. 1593, 

CC ao mencionar, que o parentesco pode ser natural (mnsanguineo) ou civil 

(determinado pela lei), provando-se "pela certidao do t e n o  de nascimento registrada 

no Registro Civil" (ar[. 1603, CC). Neste caso. a tendencia da jurispnid4ncia caminha 

para o reconhecimento da condi@o de filho, mesmo nos casos de reproduçao 

assistida heteróloga, em rela@o a mae e ao pai- 

~eproduçã0 assistida. Parentesco. Jornada I STJ103: ' 0  
Código Civil reconhece, no art. 1593, outras espkies de 
parentesco civil além daquele decorrente da adoçao, 

82 NO Brasil na0 se fala em contrato de 'badga de aluguel', mesmo Porque é proibido pelo Conselho 
Federal de Medicina este tipo de comércio; nos EEUU existe, nele S ~ O  previstas inúmeras situams, 
com assinaturas das partes e seus advogados. Pode haver disputa pela maternidade da criança, entre 
a mae biol6gica e a mae gestante. 'NOS Estados Unidos. embora haja um mito em contdrio, a mulher 
que deu à luz 6 a mae segundo a maioria dos Estados, e apenas em alguns casos tem os tribunais 
declarado valido o contrato de gestação para atribuir mulher gendtica a maternidade, mas ainda 
assim, às vezes, a ordem judicial substitui O fato biol6glco de que mãe 6 a gestante. Ou seja, admite- 
se que a mae & a gestante, mas que ela deve entregar 0 bew em Cumprimento ao contraton. (LEITE 
SANTOS (Org), 2001, p. 135) 



acolhendo, assim, a noção de que há tamMm parentesco civil 
no vinculo parenta1 proveniente quer das tbcnicas de 
reprodu@o assistida heter6loga relativamente ao pai (ou mae) 
que contribuiu com seu material fecundante, quer da 
paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de 
filho.' (BRASIL, 2005, p. 759) 

O reconhecimento do parentesco paisffilho relacionado à reproduçao assistida 

heteróloga mostra quanto cada vez mais, hd a desvincula@o das normas jurídicas 

com a natureza e, cada vez mais, Sua vincula@o com a criação cultural do próprio 

homem. 

Quanto ao parentesco, a RESOLUÇAO do CFM n. 1.350192, IV, 5 cuida 

também, para que um doador n8o produza "mais que 2 (duas) gestaçóes, de sexos 

diferentes, numa Prea de um milha0 de habitantes", atraves do rregistro das 

gestações. isto provavelmente está relacionado m m  OS impedimentos de casamento 

estabelecidos pelo Cbdigo Civil. art. 1521. em especial, do inc. I, que proíbe o 

casamento de ascendentes com descendentes, quer 0 Parentesco seja natural ou 

civil e, do inc. 111, com este mesmo impedimento. em rela@o a irmaos, unilaterais ou 

bilaterais. Com taolpoucas gestaçóes implementadas por área de atua~ao das 

unidades de reprodu@o assistida 6 altamente improvhvel, que venham a ocorrer 

casamentos nulos. 

nomas do Código Civil, apesar de incorporarem questóes relacionadas g 

reproduç8o assistida, at6 o momento", cuidam em especial. da instituiç80 família 

nos moldes tradicionais, enquanto que, as normas administrativas do Conselho 

83 'Presun@o de maternidade. Proposta de alteraM0 legislativa. Jomada I STJ 129: 'proposta: 
Inclusão de um artigo no final do Capitulo 11, Subt[tulo 11, Capitulo XI, Tftu10 1, do Livro IV [sic], com a 
seguinte redação: ~ r t .  1597-A A maternidade será ?.umida pela geSb@o. Paragrafo único. NOS 
casos de utilira@o das técnicas de reprodu@o assistida, a matemdade será estabelecida em favor 
daquela que forneceu o material genético, ou que, tendo planelado a gesb@0, valeu-se da t&nica da 
reprodu@o assistida heterdloga. Justificativa: No nlomento em que 0 afi 1597 autoriza que o homem 
infértil ou estéril se valha das técnicas de reprodu?~ assistida Para suplantar sua deficihncia 
reprodutiva, não poderá o Código Civil deixar de Prever identico tratamento às mulheres. O dispositivo 
dara guarida às mulheres que podem gestar, abrangendo quase todas as situações imaginaveis, 
como as tknicas de reprodu@o assistida hombloga e heterdlqa, nas quais a gestação sera levada a 
efeito pela mulher que será a mãe socioevolutiva da c n a n ~  que vier a nascer. Pretende-se, tamMm 
assegurar, a mulher que produz seus 6 ~ ~ 1 0 s  regularmente, mas não pode levar a termo uma 
gesta@o, o direito à maternidade. Uma vez que apenas a gesta@o cabe& h mae sukogada. 

igualmente a mulher estéril que na? pode levar a termo uma gesta@o. Essa mulher 
terá declarada sua maternidade em rela@o à criança nascida de gestação sob-rogada na qual o 
material genético feminino n8o provém de S u  Corpo. Importante destacar que. em hip6tese alguma, 
poderá ser permitido o fnn lucrativo por parte da mãe sub-rqada'." (BRAsI L, 2005, p. 764) 



Federal de Medicina apresentam um leque maior de possibilidades, inserindo-se 

plenamente no contexto de um novo tipo de sociedade e de civiliza@o. 



6.2 A FECUNDAÇÃO POST MORTEM 

Havendo embriões criopreservados sempre 6 P O S S ~ V ~ ~  uma mulher tomar a 

engravidar, com a sua implantação, mesmo estando morto seu parceiro ou mesmo, o 

homem voltar a tornar-se pai, apesar da morte de sua conserte, desde que outra 
mulher efetue a gestação do embriao. 

~sto pode ocorrer nao apenas nos casos de dissolução do vinculo conjugal por 

morte, mas também nos outros casos de extinção do víncdo conjugal (nulidade e 

anulação do casamento, separação judicial, divbrcio). 

Há a presunção de filiação, Como sendo do casal, nos casos do nascimento 

de criança até 300 dias após a "dissoluÇa0 da sociedade conjugal. por morte, 

separa@o judicial, nulidade e anuiaÇ80 do casamento" (a& 1597. inc. 11. CC). 

Entretanto, o Código Civil avança neste aspecto ao estabelecer em seu art. 

1597, inc. IV, que h á  esta mesma presunção nas c r i a n ~ s  havidas 'a qualquer 

tempo, quando se tratar de embrióes excedentdnos, decorrentes de concepção 

artificial homóloga". 

Esta presunção n8o está prevista Para 0 caso de concep@o heterbloga. 

Entretanto. esta permissão pode ser dada por testamento. Inclusive. por testamento 

podem ser chamados a suceder, filhos na0 concebidos de pessoas vivas. no 

momento da sucessão (art. 1799, 1). 

O entendimento jurisprudencial tende a permitir a fecunda~o ap6s a 

dissoluçao da sociedade conjugal, somente nos casos em que haja permissao por 

escrito do ex-cônjuge. 

Embriões excedentários. Sociedade conjugal extinta. 
utiliza@o autorizada. Jornada I STJ 107: 'Finda a sociedade 
conjugal, na forma do art. 1571, a regra do inc. IV somente 
poder6 ser aplicada se houver autorização prdvia, por escrito, 
dos ex-cônjuges, para a utilização dos embriões 
excedentári~S, só podendo ser revogada ate o inicio do 

de implantação desses embriões.' (BRASIL, 
2005,763) 



Este tipo de entendimento ~ n f l i t a  com O pr6prio dispositivo legal, que 

determina a presunção de fi1iaçBo em caso de reProdu@o assistida homcjloga, 

"mesmo que falecido o marido" (art. 1.597, 111, CC), pelo menos no caso de viúva. 

Esta 6 uma situação jurídica difícil, no que diz respeito à sucessao do 

patrimônio (direito de sucessão). 

Bem, tratando-se de reprodução assistida hom6l~a,  sempre d posslvel a 

prova da paternidade pelo exame de DNA, mas isto gera uma insegurança juridica, 

pois enquanto embriões estiverem sendo criopreservados, poderd sempre haver 

alterações na sucess8o do patrimônio. 

outro aspecto interessante sobre a fecundaç8o post mortem 6 sobre a 

possibilidade de retirada de o k i t 0 ~  de fetos femininos abortados. Com esta 

possibilidade, tecnicamente fa~tivel, pode-se ter 0 nascimento de crianças, filhas de 

uma mãel que nao chegou a nascer. SituaçBo compliceda. para a qual os principias 

fundamentais da Bioética não sã0 suficientes para garantir um direcionamento 

adequado. Adequa* conforme valores, que estão mudando e em total e plena 

discussão. 



Diferentemente da inseminação artificial, na qual O sêmen é introduzido no 

corpo da mulher e por um processo de exclusão natural ocorre apenas uma ou um 

numero baixo de fecundações, em cada fecundação in vitm resultam em média 6 

embriões saudáveis, que podem ser implantados no corpo femininou. 

Nem todos os embriões são implantados, pois isto causaria perigo de vida 

para eles e para a mulher gestante, mas em geral, sa0 implantados mais de um e até 

quatroa5, com o objetivo de garantir o nascimento de pelo menos um. Assim, como 

também em geral vingamsB mais de um, mesmo com toda esta assistência, a 

redução embrionaria pode ser considerada aconselhável ou necessdria, apesar de 

proibida pelo Conselho Federal de ~edicina"; sendo realizada, a t6cnica cjenfifca 

produz o embrião a9 mesmo tempo destrói este embriao. 

Os embriões, não implantados são criopreçe~ados e, podem ser utilizados no 

futuro. Em consonancia com diretrizes do Conselho Federal de Medicina, estes 

embriões são guardados nas clínicas de fefilizaç80as, a disposiç80 do casal para 
I 

1 
i eventual gesta@o futura ou Cluakluer outra destinaç80. NO momento da 

! devem expressar sua vontade, por escrito, quanto ao destino que serd dado aos prb- 

1 embriões criopreservados, em caso de divórcio, d o e n ~ s  graves OU de falecimento 

de um deles ou de ambos, e quando desejam dod- l~s"~~ .  (CFM n. 1.358192, V, 3) 

84 Isto porque a mulher é estimulada com hormdnios a produzir vhrios óvulos. 
85 

"O número ideal de oócitos e pr6-embflbes a serem transferidos Para a receptora na0 deve ser 
superior a quatro, com o intuito de nao aumentar OS riscos 16 existentes de multiparidaden. (CFM n. 
1.358/92,1, 6) 
86 Nidaçao 4 a acomodaçao do embri2olpr6-embri~o na mucosa do útero. 
" 'Em caso de gravidez múltipla, decorrente do USO de t6cnicas de RA, proibida a utiliza@o de 
gocedimentos que visem a reduç80 embriondria". (CFM n. 7.358192, 1, 7) 

"O número total de préembribes produzidos em laboratório será mmunicado aos pacientes, para 
que se decida quantos pr6-embriões serão transferidos a fresco. devendo o @xc@dente ser 
criopreservado, na0 podendo ser descaitado OU destruldon. (CFM n- 1.358/92, V, 2) 
89 Atualmente a LEI. n. 11.105/05 permite a utilizaç80 de ~&lulas-tronco destes embriões para fins de 
Pesquisa e terapia (art. 5'). 



Portanto, estes embriões têm genitores e resPonsáveis, que engendraram sua 

concepção. 

Com a RDC n. 33/06, quando da doação de células, tecidos germinativos e 

pré-embriões, a expressão da vontade deve ser garantida, pelo 'Consentimento, 

Livre, Esclarecido, Consciente e '~esinteressado' do(a) doador(a) 80, por escrito, 

devidamente assinado, inclusive pelo médico, devendo conter tamwm, a 

manifestação de "vontade de doar ou não 0 material para projetos de pesquisa que 

tenham sido previamente aprovados por Come de B c a  em Pesquisan. (RDC n. 

33/06, E ,  11, parhgrafo I', 9 Esta resolu@o especifica tambkm, que o 

'Consentimento Livre e Esclarecido' deve incluir também, 'a autorização para 

descartar as amostras que não atenderem aos critérios para armazenamento pelo 

BCTG ou seu uso posterior" e, a "autorização para descartar amostras, exceto pre- 

embriões, segundo condições pr6-estabelecidas pelo doador, em caso de 

para uso pr6prion. (RDC n. 33/06, E. 11, pahgrafo I', a, b) Como se observa, este 

regulamento faz a distinção entre doa@o Para uso próprio ou nao, que Se vincula à 

possibilidade legal de descarte, indusive de embriks- 

A destinaç8o destes embribes envolve a quest80 do alto custo de sua 

conservação. O Conselho Federal de Medicina proibia seu descarte, mas 

atualmente, em especial, quando resultam de doapóes. na0 para USO pr6prio. este 

descarte é possível. 

A doação de células, tecidos germinativos e ~ r h m b r i b s  deve garantir O sigilo, a publicidade de 
caráter geral (doa@o como ato volun~rio, altll.Jisb, desinteressado, proibindo-se a doação em 
beneficio de pessoa determinada), a gratuidade, 0 consentimento livre, inclusive para doação a 
projetos de pesquisa, previamente aprovados F I O  Comi! de de Pesquisa. (RDC. n. 33/06. E, 
1 1 .i .3; 1 1 parágrafo 10) O Consentimento Livre e Esclarecido contem outros itens, como: 

a) autorização para coleta de sangue do(a) doador(a) Para a realiza@o dos testes obrigat6rios 
pela legislação e outros descritos pelo CTG; 

b) autorização para transferir os dados sobre a amostra e sobre dador(a) para serviços que 
irao utilizar a amostra, garantindo 0 anonimato; 

c) autorizaMo para transferir, fisicamente, a amostra para o semiço que irá utilizá-la, sendo 
garantido o anonimato. (RDC n. 33/06, E, 11, parágrafo 1'. c. d, e) 

Esta doação pode ser feita por pessoas que na0 sejam absolutamente capazes, ou seja, que nao 
tenham atingido a maioridade civil. desde que haja tamMm 0 ConsMment0, de seu representante 
legal. (RDC n. 33/06, E, 12.2.1, b) 



Historicamente, embriões foram simplesmente descartadosg1, enviados para 

estudos e pesquisas genéticasg2 ou, im~bntados em mulheresg3, sem qualquer 

vinculação com o casal que os engendrou. 

A questão dos embriões é séria, pois tem vida; esttio vivos, pois com a 

forma@o do zigoto, inicia o processo de divisa0 celular. Alguns paises tBm permitido 

sua utilização para experiencias científims. com 0 objetivo de melhorar a vida 

humana e a descoberta de cura para novas doeniasw. 

91 Em 1996 a Gra-Bretanha divulgou que ~ossula 52.000 embnbs, sendo que destes, 3.000 
perderiam validade em jun196; estes foram incinerados. (MALUF, 2002, P. 77) [Interessante notar, 
alem do fenomeno da incinerago, e que embnbs h~manos recebem Prazo de validade, como 
mercadorias de consumo]. '* Na Inglaterra, a Embryo Bill(1990) autoriza a pesquisa embnhs, desde que tenham menos de 

14 dias, enquanto estes sgo uma massa disforme de células. (MALUF, 2002, p. 74) 
O Instituto Dexeus, na Espanha, realizou a imPlanta#o de embriões congelados em mulheres. 

LMALUF, 2002, p. 77) 
A Igreja Católica Apostólica Romana tem se manifestado de modo forte contra todo o processo de 

fefiilizagdo artificial, mas em especial contra o descarte e utiliza@o para pesquias de embn6es, 
Entretanto, o cardeal francee Lucigubr extemou ~osi@o pessoa! diversa a0 afirmar que "N&o somos 
obrigados a empregar metodos extraordinários e des~r?~orcionais, Para assegurar a sobrevivencia do 
ser humano. DO mesmo modo, os embrides n80 ~ 8 0  vl8vels, a na0 Ser por meios eXtraordinarios de 
irnpiantaçao, exorbitantes e suspeitos. Pode-se entao avaliar que n8o existe erro moral, ao se 
interromper o congelamento desses embriõesn. (LUCIGUER a ~ u d  MALuF. 2002, p. 27) 
[Este cardeal ao externar seu pensamento omite que 0s embnõs se originaram de uma i n t e r v e n ~ ~  
extraordinária na natureza. Para a Igreja. 0 homem 6 aquele que futuramente ser4 - homo est que 
futums est] 



Esta técnica permite cada vez mais a escolha das caracteristicas dos 

embriões. Atualmente, a escolha do sexo da criança 6 reatizada sem dificuldadeQ5. 

Conforme a escolha e vontade das pessoas, outras caracterlsticas podem ser 

estipuladas e obtidas com sucesso. 

NO Brasil, o Conselho Federal de Medicina proíbe esta pdtica", exceto para 

evitar doençasg7. 

A LEI n. I I .105/05 proíbe a prhtica de engenharia gen6tica em célula germina1 

humana, zigoto humano ou embrião humano. mas na0 proíbe a seleç8o de 

embriões. Por outro lado, esta mesma lei permite a utilização de células-tronco 

destes embriões, para fins de pesquisa e terapia (ait. 59. 

A busca de &a raça perfeitag8, veiculada de um modo ostensivo no passado, 

pelo nazismo, é um ideal, aparentemente factivel, que perpassa os seres humanos, 

diante das possibilidades, que os conhecimentos científicos penitem. 

A localização de um gene jd possibilita a deteqão de algumas 
doenças geneticas. Em breve, os diagnósticos pr6-implantes 
descartarao, antes da implantação no Útero da mae, 0s 
embribes in vitm afetados por patologias. Quantos genes 

O sexo 6 determinado pelo espermatozóide, Célula geminativa masculina, por&nto hap16ide. Se, 
contém o cromossomo de tipo X, o embriao será Mmea, se v, ser4 macho, visto que o óvulo, 
celula germinativa feminina, somente contem 0 CrOmO~mo de tipo X. 

"As tecnica~ de RA devem ser aplicadas com a inten@o de seleci~r'lar O Sexo ou qualquer outra 
caracterlstica biológica do futuro filho, exceto quando se trate de evitar doenças ligadas ao sexo do 
filho que venha a nascer". (CFM n. 1.356192, 1, 4) 

"AS tecnicas de RA tamb6m podem ser utilizadas na preservaç80 e tratamento de doenças 
geneticas 0" hereditdrias, quando perfeitamente indicadas e Com suficientes garantias de diagnóstico 
e terapeutica. 

I- Toda interven~ao sobre prb-embrides 'in vitro', fins diagnbsticos, n0o podeM ter outra 
finalidade que a avaliaçâo de Sua viabilidade ou det-0 de doenças herediarias, sendo 
obrigatório o consentimento informado do casal. 

2- Toda intervenção com fins terape~tims, sobre p6embribes 'in vitro', na0 terd outra 
finalidade que tratar Uma doença ou impedir sua transmiss80, COfTl garantias reais de 
sucesso" (CFM n. 1.358192,V 1, 1 e 2) ' Eugenia 6 uma cidncia que busca o melhoramento da espbcie humana. 



indesejados seriam levados em conta: 10,20, 100, 1.0001 Ate 
onde id a impossível busca da criança 'perfeita'? 

De fato, a seleção dos embriões ressuscita o fantasma da 
eugenia. Pensava-se que essa doutrina, que visava melhorar 
a espécie humana eliminando os mais fracos, havia sido 
definitivamente desacreditada depois de Hitler. Todavia, em 
sua obra Le Principe d'humanite (O Princípio da humanidade), 
publicada em 2001, o jornalista e ensalsta frands Jean- 
Claude Guillebaud cita, entre muitos outros pesquisadores, 
essas palavras aterrorizantes do premio Nobel americano 
Francis Crick: 'Nenhum recém-nascido deveria ser 
mconheciâo humano antes de ser submetido a uma de 
testes de dotaçllo genetica ... Se n8o passar nos testes, ele 
pede o direito 9 vida. ' Ora, o defeito - ou, mais precisamente, 
a varia@o em relação à norma - 6, no ambito gen6tic0, a 
melhor garantia da sobrevivencia de uma espécie. Em uma 
sociedade eugdnica, os portadores do vlrus HIV, porem na0 
doentes, seriam eliminados, embora essa diferença ('desvio') 
possibilitasse a cura da afecçáo. (THÉVENON, 2003, p. 1) 

Assim, em um primeiro momento, as pessoas tendem a se manifestar por uma 

escolha de beleza estética. Ocorre que a beleza 6 um padrão cultural, que varia no 

tempo e no espaço. Dizem que Cle6patraI rainha do Egito, por quem Marco Aur6li0, 

se apaixonou, considerada uma beldade atraves dos tempos. era baixinha e 

gordinha. Padrão esEtico não compatível com a época atual. 

Estas escolhas até o momento vinculam-se a pessoas/casais individuais, mas 

não há dúvida que esta aberto o campo de escolhas realizadas por grupos sociais, 

tendo em vista um padrão social, pré e autoestipulado. 

Assim, hoje com muita tranquilidade, em todo 0 planeta, os Estados, 0s 

grupos econômicos realizam um planejamento das Suas eCOn0mias e das suas 

empresas. Poderão planejar tambdm seu tipo de ~ o ~ u l a @ o  OU sua mao de obra, 

tendo em vista um padrão pré e aut~stipulado de WSSOaS desejaveis, que pode 

variar no decorrer do tempo e no esPaP. conforme as possibilidades gen&icas 

Catalogadas e conservadas em Um eventual Banco Genético? a fi-o científica 

tornando-se realidadeg9. 

99 Como exemplo, o seguinte livro escrito em 1932: HUXLEY, Aldous. Admirável mundo novo, 21. ed. 



De um modo cbro, o homem que existe está tendo cada vez mais condiws 

de escolher o homem que irá existir. Em outros temos, está escolhendo, ou melhor, 

tentando escolher, o modo de ser biológico da espécie humana. 



O Conselho Federal de Medicina, ao promulgar normas administrativas sobre 

a reprodu@o assistida utiliza O termo ~rk-embriao'~ e, a Agencia Nacional de 

Vigilância SanitAria, na RDC n. 33/06, também utiliza 0 temi0 préembrião, definindo- 

o como o "produto da fusão das células geminativas até 14 dias ap6s a fertiliza@o, 

in vivo ou jn vjtm, quando do inicio da formação da estrutura que dard origem ao 

sistema nervoson (B, 4.2, d). O CMigo Civil preocupa-se com o processo de 

reprodução humana e a filiaçáo, não fazendo referencia nem ao termo pr6-embnao e 

nem embrião, embora, a jurisprudência consultada trabalhe com o termo embrião. 

"Embora a vida seja um PrOCeSSO Continuo, a fecundaç8o ... é Um marco critico 

porque, em circunstsncias normais, um organismo humano novo e geneticamente 

distinto se forma quando os cromossomos dos ~ronÚcle0s do macho e da fêmea se 

fundem no interior do óvulo fecundado" (O'RAHILLY; WLLER apud IRVING, 2003, 
Ii 

' O 0  " na década de 80 do século passado, ao vocabul8rio bio6tico foi acrescentada a expresdo pre- 
emb;jao. A comissão Warnock, reunida entre 0s anos de 1982 e 1984, e integrada por especialistas 
da Grã-Bretanha, tornou pública a definição de embriao em seus primeiros e~Mgios, referindo-se a ser 
humano em potencial. Açsim, como na0 6 integrante da espkie humana porque não 6 ser humano 
atua~, tudo que se deve normatizar a seu respeito resmnge-w a uma limitago do direito de 
propriedade sobre ele. Em 1985, membros da Fundaflo Europeia Para a Ciencia, em Londres, 
definiram o pr&mbri(lo como a 'cole@o de di lu la~ que se dividem ate O aparecimento da linha 
primitiva1. A terminologia foi tamb6m adotw'a pelos Conselhos Europeus de investigaçao maica de 
nove nações, que se reuniram sob o paboeínio da mesma Funda@o EuroNia para a Ciencia. Houve 
quem dissesse, então, que o conceito elaborado pela Fundaflo teria surgido para avalizar 
cientificamente, post, as conclusbes de Warnock. Assim 8 ~ossfvel afirmar que conceitos, mesmo 
apoiados em bases substanciais, podem cumprir outras fun-s, inclusive a de servir para uma 
possível Iqlitimaç80 das ideias pela via c ient l f i~  e f'mnativa. 
C o n ~ e n c i o ~ ~ ~ - ~ ~ ,  entao, que pr6-embrião 6 uma exPres40 que designa 0 gnipo de &lulas 
resultantes da divisa0 progressiva do 6 ~ ~ 1 0  fecundado ate 14 dias mais tarde,... A Convençao de 
Bioetica de 1996, aprovada pela Assembleia Parlamentar EurONia e subscrita pelo Comite de 
Ministros do Conselho da Europa, representou um .forço no sentido de criar normas süpranacionais, 
disciplinando materias relativas pr0teg0 dos direitos humanos quanto gs praticas da biologia e da 
medicina. Seu conteúdo, porem, resultou ambíguo, Porque não regulamentou a experimentaça~ com 
embflOes, embora, na fundamenta@0, refira-se, a dignidade humana como valor fundante do 
documento. Assinala, ainda, que a vida humana deve respeitada desde o início. Essa 
indeteminaçao do documento impediu sua assinatura Por Parte da 016-Bretanha e da Belgical que 
Consideraram 0s dispositivos restritivos, e da Alemanha, que desejava a vedago expressa da 
experimentaçao.  ao existe, assim, uma oflentaflo comum e geral por parte do Conselho da Eumpa 
quanto a vida Humana nas duas primeiras semanas. quase mnsensual. porem, a id6ia de que, 
apds esse prazo, 0s embflbes n8o devem ser ob~etos de ex~erimentgdo". (MINAHIM, 2005, p. 82-83) 



p. 5). Assim, a vida humana inicia com a fecundaç80 do 6vul0 pelo espermatozdide. 

Dianne N. Inring esclarece que 

Este novo ser humano de uma s6 tSlula imediatamente 
produz protelnas especificamente humanas e enzimaslo1 (e 
nao protefnas de cenoura Ou sapo), e direciona geneticamente 
seu pr6prio crescimento e desenvolvimento. (De fato foi 
demonstrado que este crescimento e desenvolvimento 
gen6tii nao é comandado pela mae, mas pelo próprio 
embrião)Io2. O embrião humano começa a dividir-se e a 
crescer cada vez mais, desenvolvendo-se atravds de vdrios 
estágios como embrião durante um perfodo de 8 semanas. 
Várias dessas etapas de desenvolvimento do embriao em 
crescimento tem um nome especial. Chama-se, por exemplo, 
mómia até aproximadamente 4 dias, blasthito livre do quarto 
ao quinto dia, blastócito em Processo de implantaçao do 
quinto ao sétimo dia, embriao bilaminar durante a segunda 
semana, e embriao trilaminar durante a terceira semana. Mas 
6 o mesmo embrião humano que está progredindo atraves 
destes vários estágios de crescimento e desenvolvimento. 
(IRVING, 2003, P. 5-61 

Esta mesma autora menciona que não existe empiricamente um pré-embriao. 

O termo 6 admitidamente arbitrário, um completo mito 
cientifico, uma pura propaganda criada tão-somente para fins 

# 
pollticos, e usualmente fundamentado em diversos outros 
mitos 'cientfficos', como por exemplo, o de que 'a divisao 
gemelar na0 pode ocorrer após 14 dias'. Mas a divisa0 
gemelar pode ocorrer após 14 dias1". (IRVING, 2003, p.5) 

"Por exemplo, conforme determinou-se em um grande número de experimentos transgenicos em 
ratos, como pode-se ler em Kollias et 81.: 'The gene da beta3lobulina humana contém um estimulador 
especifico corrente abaixo (downstream developmental specific enhancer)', Nucleic Acids Research 
15(14) (1987 de julho), pp. 573947; há tambbm um trabalho ~mlelhante publicado, Por exemplo, por 
R. K. Humphries, A Schenieken. (IRVING, 20031 p. 26) 
'O2 'SuHon e Boveri declararam independentemente em 1902 que 0 comportamento dos cromossomos 
durante fomaç8o da &lula germina1 e a fecunda@o concordavam Com O pnncfpio de herança de 
Mendel. No mesmo ano, Garrod, reportou a alca~tonuna W'no 0 primeiro exemplo de herança 
mendeliana em seres humanos. Muitos consideram que Garrod foi 0 pai da Gendtica M&dica. 
Compreendeu-se imediatamente que O ligoto conthm toda a infomaç80 gendtica necesaria para 
conduzir o desenvolvimento de um novo Ser humano'; (MOORE; PERSAUD apud IRVING, 2003, p.26) 
"veja-se tamMm, Hojker et al., 'Induction-dependent and lineagedependent models fw 
celldiversification are mutually exclusive', P rogre~  in Clinical Biological Resear~h 175:3-11 (1985); 
tambem um trabalho semelhante por F. Mavilio, C. Harr. (IRVING, 2003, p.26) 
'O3 IOutrOç eventos sao posslveis depois deste tempo [segmenta@o - 14 dias] que indicam que a 
no@o da 'individualidade irreverslvel' pode necessitar alguma revisa0 Se d considerado como um 
critério importante critbm na vida humana emergente como sendo 'O Ser humano individual que 
depois disto sempre haverá de ser'. Há duas condiFdes que levantam questões sobre a conveni&ncia 
desta no@o: 0s gemeos univitelinos, Vezes conhecidos como gemeos Siameses, e o fetus-in-fetu... 
Embora 0s gemeos univitelinos e OS fetus-in-feh raramente tenham sido dWUmentados, a 
possibilidade de sua ocorrencia levantam diversas questões relacionadas com a n w o  da 
individualidade irrevers[vel. 0s  gemeos univitelinos surgem do processo de divisão gemelar que 
ocorre depois que a linha primitiva ~0meÇOu a fomar--1 isto 6 após 0s 14 dias depois da fewndaçao 



Continua afirmando que termos como pré-embrião e individuação 

foram especifica e f0rmalmente rejeitados como 
cientificamente maldefinidos, inapropriados, injusuficados, 
equivocados e politicamente motivados pelo Internationa1 
Nomina Embryologica ~ommittee'~~: 

' 0  termo pré-embrião n8o é usado aqui pelas seguintes 
razdes: (1) 6 maldefinido porque 6 dito terminar com o 
aparecimento da linha primitiva ou incluir a neurulaç80; (2) 6 
inapropriado porque as células puramente embridnicas podem 
ser distinguidas ap6s alguns dias, como o disco embridniw 
(não o pré-embridnico!) tamb6m o pode; (3) é injustificado 
porque o significado aceito da palavra embriao inclui as 
primeiras 8 semanas; (4) 6 equivocado porque pode conduzir 
à ideia errdnea de que um novo organismo humano se te& 
formado somente algum tempo considerável aws a 
fecundação; e (5) foi introduzido em 1986 principalmente por 
razbes de polftica pijblica (Biggers). I . . .  Assim como a idade 
pbs-natal começa com o nascimento, a 6poca pre-natal 
começa com a fecundaçilo (p. 88)' ... 'Termos indesejãveis na 
Embriologia Humana': 'Preembrião'; mal definido e 
inapropriado; use 'embriao' (p. 12). (O'RAHILLY; MULLER 
apud IRVING, 2003, p. 6)  

Acrescenta que, como o temo prk-embriao foi internacional e cientificamente 

desqualificado, apareceram outras formas de substitui-lo como o mito da 'lei 

biogenética', utilizado por Michael Kinsley, que 

essencialmente afirma que o novo embriao humano em 
desenvoivimento e o feto humano na0 são, realmente, ainda 
seres humanos, mas sim apenas uma 'coisa parecida com um 
embria', que primeiro tem que 'reviver a evoluç8o histbrica de 
todas as espécies que precederam o surgimento da esmie  

ou, em termos do argumento da segmentaflo, após 0 tempo no qual Uma individualidade irreversfvel 
6 dita existir... Um raciocínio semelhante conduz à mesma confusão no caso do fetus-in-fet u... Um 
caso registrado e estudado em detalhes mostrou.que 0 geme0 interno havia se desenvofvido o 
equivalente a quatro meses de gestago e consistia de drebro. osso. tecido nervoso. músculos e 
alguns 6rgBos rudimentares. O estudo microsdpico mostrou que 0 engolfamento havia ocorrido 
aproximadamente quatro semanas depois da fecunda@?: em temos do aQ3ument0 da segmentação, 
muito depois do tempo em que se admite que a ~ndwJualidade est8 resolvida'. [A referencia 4: 
Yasuda, Y., Mitomori, T., Matsumi, A and Tanimura. T., 'Fetus-in-fetu: r e m  of a case'. Teratology 31 
(1985). 337-41; Karen Dawson, lsegmentation and moral status'. in Peter Singer. Helga Kuhse, 
Stephen Buckle, Karen Dawson e Pa-1 Kasimba. Embr~o Ex~enmentation (New York: Cambridge 
lJnivenity Presj, 1990)~ pp. 57-59]" (IRVING. 2003. p.29-30) 
'04  . . . no campo da embriologia humana. estes fatos cientffims objetivos. s80, em Última insuncial 

I 
I 
I 

deteminados pelo 'International Nomina Ernbvologica Committee' IRonan O'Rahilly and Fabiola 
I 

MuIler, Human Embryology & TeratologY (New York: W1ey-Liss1 2001). P- ix.1. que e constituido de 
mais de vinte dos melhores e mais brilhantes embriologistas humanos de todo o mundo. Depois de 
rever as últimas de embrblogia humana. suas deliberaçdes s80 publicadas na Nomina 
Embryologica que 6 p i t e  da Nomina Anatdmica. e sao requisitadas Para USO profissional, juntamente 
com o Carnegie Stages of Early Human Development, por todos 0s embflologistas humanos no 
desenvolvimento de seu trabalho". (IRVING, 2003, p. 3, 





em mulher estéril, em matrizes não humanas, doação à 
ciencia, etc). Alguns podem ate ser retirados do iitero, em 
procedimento chamado de redução embrionária ... ( MINAHIM, 
2005, p. 80) 

Esta mesma autora menciona que Norberto Bobbio 

refere-se a uma tradição de animalização do outro, que se dd 
atraves de uma ação continuada de degradaçao de seus 
atributos flsicos, reduzindo-o a tais condiçbes, que procurem 
induzir a uma forte repulsa física. Assim ocorreu com relação 
aos judeus que estavam doentes, fracos, com parasitas, sem 
acesso às mínimas condições de higiene e cuja 
desumanizaçao facilitava o propósito nazista. Da mesma 
forma, para os conquistadores espanhbis, os índios na0 eram 
considerados homens, em um processo que Domenico 
 osu urdo chama de desespecfmçao. (BOBBIO apud 
MINAHIM, 2005, P. 85) 

Continua dizendo que 

o jogo de palavras e a COnStnição de argumentos Ibgicos e 
articulados permitem a manipulação das ideias com o fim de 
conduzi-las à conclusao desejada. Se o produto da concepç8o 
pode ser identificado como embrião e tambem como pr& 
embrião, e este tem caracterlsti~a~ distintas da especie 
humana, o que o submete a uma categoria diferenciada, ele 
passa 'do mundo dos humanos para o das coisas que OS 

homens exploram'. Essa manipulaçao permite que nao lhe 
sejam estendidos os princlpios 6ticos e jurldicos que se 
aplicam à experimentação em humanos, resumindo-se a 
disciplina jurídica dessas phticas, basicamente, ao âmbito do 
direito patrimonial. Se, de outro lado, se aceita que o pr& 
embriao um indivlduo desde a fecundação, por dispor de 
meios para ir se desenvolvendo na realização de sua pr6pria 
existencia, ele merece a tutela jurídica desde a fecundaçao. 
(MINAHIM, 2005, p. 88-89) 

I Acaba concluindo que 

basta que o ser humano exiba sua existencia como uma 
individualidade, para merecer o respeito devido à pessoa. 
Assim, embrião, feto, anencefálico, dementes, genios, 
descerebrados integram a espécie humana, e como tal, todos 
titularizam os direitos que desdobram ou consolidam o 
princípio da dignidade e, conseqilentemente, impbe-se o 
dever de respeitar a forma de vida de que são portadores. 

seu 

Esses seres humanos são seres viventes que apresentam 
diferentes consci6ncias acerca de sua própria singularidade, o 
que não pode nem deve ser valorado numa perspectiva 
utilitarista de produção, custo, expectativa de vida. (MINAHIM, 
2005, p. 92) 

Dianne N. Irving evidencia sua descrença em relaç80 A Biobtica, em especial 
princípios, origem norte-americana como 



conseqüência, também em rela@o a normas de Biodireito, que incorporam estes 

princípios, mas que não atingem O objetivo de Proteger a pessoa humana. 

A Bioética 'nasceu' formalmente do Relatbrio Belmont de 1978 
da Comissão Nacional, pedida pelo Congresso norte- 
americano em seu National Research Act de 1974. 
comissão identificou e (estupidamente) definiu os m s  
princlpios bioéticos da 'autonomia', da 'justiça' e da 
'beneficência', conhecidos como 'principismo', ou o 'mantm de 
Georgetown'. Mas a bioética não é a 'ética-per-se'; é somente 
uma de uma dúzia de diferentes teorias 6ticas desenvolvias 
através dos séculos, e uma ética muito recente quando 
comparada com estas outras. Nem 6 a Bioética algo 'neutro': 
ela se define a si prbpria como 'normativa', isto é, ela torna 
uma posi@o sobre o que é certo ou errado ... Mais ainda, a 
Bioética está carregada com tantos problemas teóricos e 
práticos que até mesmo muitos de seus fundadores admitiram 
que ela nao pode funcionar e que ela não funciona de fatolo5. 
A literatura bioética está cheia de debates quentes e 
turbulentos em andamento sobre se a bioética é ou nAo 6 
afinal uma teoria ética válida'08. E como um dos primeiros 
estudiosos do Hastings Center expressou sabiamente ao 
observar a cria@o da bioética pela ComissAo Nacional: 'O que 
se teme', disse ele, 'é que a Comissão Nacional possa se 
tomar o mecanismo por meio do qual as especulaçbes dos 
eticistas se tomem a lei na Terra. Tomou-se extremamente 
fácil que noções abstratas do certo e do errado eme jam como 
regras deontol6gicas que começam sua vida pública como 

105 "Por exemplo, Daniel Callahan do Hastings Center admitiu no exemplar de 25. anjver&rio do 
Hastings Center Repoit celebrando O 'nascimento da biobtica', que Os princlpios da bjo&ica 
simplesmente na0 haviam funcionado. Mas não se Preocupem, disse ele, nbs podemos tentar o 
comunitarianismo agora. '0 espectro de q~estoes que uma bioética comunitária irá propor poderia 
manter o campo da bjoétjca bem e ricamente mpado por pelo menos outros 25 anos*! (esta 
e)(clamaHo foi Veja-se Daniel Callahan. 'Bioethics: Private Choise and Common ~ood ' ,  
Hastings Center Report (May-June 1gM). 24:3:31". (IRVINGI 2003, p. 43) 
'OB 'Existe uma percepgo amplamente difundida. tanto dentro com0 fora da comunidade bi&timI de 
que a abordagem ame-na dos problemas éticos levantada pela Medicina 
modema esu enfena. O principiomo [bioétiml 6 0 Paciente. 0 dlagnbstifico 6 complexo, mas muitos 
acreditam que o paciente está setiamente. se na0 terminalmente enfermo. 0 prognbstico 6 incerto. 
Alguns observadores tem proposto uma variedade de tempias Pam restaurar-lhe a saúde. Outros 
esperam sua mode e pmpbe caminhos Pa" Mntlnuar sem ela'. Albet Jonsen, em Edwin DuBose, 
Ronald Hamel and Laurence 0'Connell (eds), A Matter of Principles?: Ferment in U.S. Bioethics 
(valiey Forge, PA: Trinity Press ~nternational, 1994)' P- 1. (IRVINGt 2003. P. 43- 44) 

&mbkm: Gilbeit C. Meilaender, Body Sou11 and Bioemics (Notre Dame, IN: University of 
Notre Dame Press, 1gg5), p. x; Raanan Gillon (ed), Pnnci~les of Health Care Ethics (New York: John 
Wiley g Sons, ,994) onde 99 especialistas de todo 0 mundo discutiram acaloradamente bjMtica e a 
grande maioria deles argumentou contra 0 'princi~kmo' bidtico: Renee FOX, 'The Evolution of 
American Bioethics: A Sociological Perspedve', em George Wei8Z (ed), Social Sciences Perspective 
on Medical Ethics (philadelphia: Unive~ity of Penns~lvania Presst 1990). pp. 201-220. Renee Fox and 
Judith Swazey, 'Medical Morality is N0t Bioethics - Medical EfiiCS in China and the U n m  S&tesl, 
Perspectives in Biology and Medicine 27 (1984): 336-3601 in Jonsen p. 358; Renee C. Fox and Judith 
P. Swazey, 'Leaving the Field', Hastings Center Report (Se~tembar-October 1992)~ 22:5:9-15". 
(IRVING, 2003, p. 44) 



simples diretivas e culminem na força da lei''". De fato, 6 
precisamente isto o que vem acontecendo desde 1978 ... 
(IRVING, 2003, p. 20) 

Como dito anteriormente, a ferolizaç80 in vitm entra no universo jurldico do 

Código Civil, somente na questão da ~resun@o de filiaeo em caso de ferti l iza~o 

homóloga e heteróloga. Entretanto, este Código protege o nascituro desde a 

concepção. 

O nascituro adquire personalidade jurídica ao nascer com vida. Porém, com a 

reprodução humana assistida, a conepflo não 6 mais Um processo puramente 

natural. E, os embriões que não nasem, não são Pessoas? 

Para Nelson Hungria, o embrião concebido pode ser objeto do crime de 

aborto, pois virtualmente é uma pessoa (MALUF, 2002, P. 63). No Caso, este autor 

estava se referindo ao embrião natural, mas o embrião obtido artificialmente, por 

métodos científicos de fertilização in vitm não tem as mesmas características? 

Estas questões envolvem valores, tão amplos, que ultrapassam os princ[pios 

fundamentais dita@ pela Bidtica. visto que tanto a autonomia, como a 

beneficência e o tratamento justo e equanime a todas as pessoas, como dito, esao 

relacionados a pessoas e, embriões, na qualidade de pré-mbribes não s8o pessoas, 

não tendo direitos e obrigações jurídicas. 

Esta não é uma forma de exclusão baseada na SeParaMo do 'mundo do ser' 

do 'mundo do dever ser'? Embribs humanos vivos e saudáveis podem na0 ter 

direito à vida... Isto por uma mera f~rmalidade legal, que envolve valores, 

desvinculada do fato biológico. 

O juizo sobre a natureza Pessoal do embriao humano porque 
é um ato da razao humana decorre necessariamente da 
evidencia dos dados biológicos os quais implicam o 
reconhecimento da presença de um ser humano com uma 
capacidade ativa e intrinseca de desenvolvimento e na0 
apenas uma mera possibilidade de vida. 

A atitude ética de respeito e de cuidado pela vida e pela 
integridade do embriao, exigida pela presença de um ser 
humano que deve ser considerado como uma pessoa, 6 

'O7 '0 perito Mofisn, um dos fundadores do Hasfings Center, €3m Jonsen (pp. 109-1 10). Como 
observou Jonsen IA carta de Morison foi um lembrete sobre o papel andmaio de uma 'comissao de 
ética' numa sociedade pluraliçta seculaf." (IRVING, 20031 P.44) 



motivada pela cx>nCepção unitária do homem ('Corpre et 
anima unus?, a qual deve ser reconhecida como tal desde o 
primeiro instante do aparecimento do organismo corporal: a 
sua dignidade pessoal. 

A prospectiva teolbgica, a partir da luz que a RevelaçBo 
projeta sobre o sentido da vida humana e sobre a dignidade 
da pessoa reforça e sustenta a razão humana nas suas 
pr6prias conclusbes, sem prejudicar a validade das aquisiçoes 
obtidas por meio da evidencia racional. Daqui decorre o dever 
de respeitar o embrião humano como pessoa humana, dever 
que deriva da realidade das coisas e da força da 
argumentação racional e nao exclusivamente de uma posi@o 
de f6. 
Do ponto de vista jurldico, o n6 central do debate sobre a 
tutela do embrião humano não está no reconhecimento do 
nlvel de humanidade mais ou menos tardio em rela@o à 
fecundação, mas diz respeito ao reconhecimento dos direitos 
humanos fundamentais em razão do fato de ser homem e 
exige, sobretudo em nome do principio da igualdade, o direito 
g vida e 6 integridade flsica desde o primeiro momento da sua 
existdncia. (ASSEMELEIA, 1997, p. 1) 



7 TÉCNICAS DE ENGENHARIA GENÉTICA E CÉLULAS 

ESTAMINAIS 

Engenharia Genbtica b O conjunto de tecnicas, que permitem alterar 

caracteres hereditdrios". a manipula@o de geneslOg. que S80 responsdveis pelas 

informações heredithrias dos seres vivos, que se encontram nos cromossomos. 

Cromossomos podem ser definidos como sendo uestruturas cuneifomes 

situadas no núcleo de uma célula, que armazenam e transmitem informação 

genética: a estrutura fisica portadora dos genes. 0 s  cromossomos esao 

compostos essencialmente de DNA e protelna e contbm a maior parte do DNA da 

célula. Cada espécie tem um número de  mossom somos". (UNESCO apud MALUF. p. 

18) 

Os genes podem ser de diferentes tipos; conforme o tipo s8o formadas as 

espécies (genótipo)? que se apresentam externamente Por Uma forma diversa 

(fenotipo) ' ' O .  

Os genes armazenam infomiafles heredithrias e estas tamb6m podem variar 

inclusive dentro de uma mesma espécie. O conjunto de informa@es genéticas 

chama-se genoma, que passa por constantes alterações. devido basicamente. a dois 

Processos: recombinaçao genética e mutaç80. 

Há recombinaç80 genética toda vez que ha re~rod~@o, pois as Células 

germinativas possuem exatamente a metade de cromossomos. Assim. o gameta 

masculino ao fundir-se com o feminino, forma uma *lula com O número padrao de 

cromossomos da espécie (dando origem ao embriao). que tem elementos dos 

gametas misturados. 

'O8 Stella Maris Martine= define engenharia genbtica como sendo 'o conjunto de t&nicas que alteram 
ou modificam os caracteres hereditários de Uma es~bcie, procurando ,eliminar malfomaç&s ou 
enfemjdades de origem genbtica ou mesmo efetuar altera- ou tnnsfoma@es. com finalidade 
experimental mudando mesmo as caracterlsticas ate e n m  lnexlstentes na espécien. (MARTINU 
:gud MALUF, 2002, p. 17) 

Gen ou gene - denomina@o proposta pelo botdnico Johannsen, em 1909. 
110 O fen6tipo resulta do gen6tipo e de condiçdes ambientais. 



Há mutação, quando as &lulas em constante movimento, se adaptam e 

readaptam, em si mesmas e, com 0 ambiente. 

As aiterames promovidas pelos PrOc@ssos de recombinaçao gendtia e 

mutaçao eram puramente naturais. Atualmente, o ser humano interfere nes- 

processos através das técnicas de reprodu@o assistida (re~rodu90 sexuada), de 

técnicas de engenharia genética (biotwnologia) 11' e, atravb da reproduç& 

assexuada (clonagem), inclusive em si mesmo, ou seja, na sua prbpria espécie. 

' Karen Cristiane Matias de Moraes Parte do termo engenharia gendtica para dizer, que atualmente 
se refere às técnicas modemas de biologia molecular. Continua dizendo que todas as &lulas vivas 
sao controladas pelas suas caracterlsticas genéticas, que d o  transmitidas de uma geram a outra. 
Essas instruçCles genicas são dadas Por Um sistema de Códigos, baseada em uma subsMncia 
chamada DNA (&ido desoximbonuc~~), que contem mensagens intrínsecas em sua esbtura 
química. "A engenharia genética, de uma maneira geral, mvolve a manipulaçao dos genes e a 
consequente, cria@o de inúmeraç wmbinaçbes entre genes de organismos diferentes. Os primeiros 
experimentos envolveram a manipulaçao do material genetim em animais e plantas, com a 
transferência (transfewo) dos mesmos Para microorganismos, tais como leveduras e bact&ias, que 
crescem facilmente em grandes quantidades. Produtos que antes eram obtidos em pequenas 
quantidades, originados de animais e plantas, hoje Podem ser Produzidos em grande escala, atravds 
desses organismos recombinantes ... Antes dos cientistas poderem utilizar as técnicas do DNA 
recombinante, eles precigaram decifrar O sigo genboco. Desmbriram que 0 DNA Se Constitui numa 
molécula formada por uma dupla fita em espiral, f~mlando uma hélice. Cada gene 6 um segmento da 
fita de DNA que transcreve ou decodifica Uma determinada proteína. Existem 20 arninoácidos 
diferentes que formam as protelnas. O tamanho das ~mtelnas, bem com0 a ordem dos amin&cidos 
que as formam, variam enormemente. Caso Se imagine que em media uma protelna contem 100 
aminoácidos, existem 1 0 0 ~  possibilidades distintas (1 2 7  x 10'" Pmteínas). 0 Código gen8tico dado 
pela dupla fita de DNA 6 traduzido em seqliencias de amindcidos codificando as proteínas. Esse 
passo (DNA - proteínas) exige um intermediário que 4 dado mokula de RNA mensageiro 
(mRNA), molécula similar ao DNA, mas que se constitui de uma Única fita helicoidal e com 
composi@o distinta. O corpo humano prOCeW cerca de 60-O?O tipos de ~mteinas, tendo cada uma 
diferente e especifica função. Esta funflo pode ser fisiol@ia ou estRJtural. [O Projeto Genoma 
Humano refutou o deteminismo genético, encontrou cerca de 30.000 genes human0~ e, atualmente 
estima-se, que existam entre 300.000 a 1 mlh8o de proteínas diferentes, no organismo humano] 
Protelna hemoglobina, por exemplo, carrega oxigenio no sangue- O colagen0 8 uma protelna 
estrutural, encontrada em diversas partes do nosso organismo, incluindo nariz e OS lobos das orelhas. 
Actina e miosina interagem para dar os movimentos nlusculares. A iflsulina controla o teor de %acar 
no sangue e no interior das &lu k... A f'rI~l&Cula de DNA contém Subunidades chamadas 
nucleotid-S. Cada nucleotjd- é formado por um açúcar (desoximbose), um CoNwmente fosfato e 
uma das quatro diferentes bases, dadas pelas punnas [adenina (A) e guanina (G)], e pelas pirimidina~ 
[citosina (C) e timina (T)]. Cientistas descobriram que 0 DNA é formado P r  duas fitas de nucleotldeos 
Complementares, que são ligadas por pontes de hidrogenio (a base A Pareia-Se com T; a base C 
pareia-se com G). A estrutura total do DNA assemelha-se a uma escada. 0 corrimao é estruturado 
pelo açúcar e pelos grupos fosfatos; 0s degraus a o  est~turados Pelas bases. Dentro das células, a 
Cada sequência de tr&ç bases na fita do DNA, há a decodifi=@o de um dos 20 amino6cidos. A uniao 
desses aminoácidoç perfaz uma proteína. Para se obter uma proteína a partir da SeqUencia de DNA 
as fitas se separam e a maquinada celular faz c6pias de partes relevantes do DNA na fama da 
simples fita do RNA mensageiro (mRNA). Este mRNA move-se pelas 'f8bricas1 da célula chamadas 
ribossomos. NOS ribossomos o mRNA serve como 'molde' Para a Produ@o das proteinas. Essas 
protelnas sao traduzidas de acordo COm a sequencia de. bases no mRNA, sendo os arninoácidos 
adicionados a proteína um a um. Esses amino8cidos sao alinhados sobre 0 mRffA. Neste ponto torna- 



Basicamente o ser humano possui dois tipos de células que são; 

se importante o chamado RNA transportador (tRNA), que auxilia de maneira especifica o transwite 
de um determinado aminoácido para uma seqU&ncia especifica do mRNA. Estudiosos tem 
conhecimentos detalhados da sequencia de arninoácidos de muitas protelnas. Hoje, conhecem-se as 
sequencias de bases no DNA que transcrevem determinados aminoácidos, podendo-se identificar os 
genes nos cromossomos ... A identificago dos genes na0 é tudo. O próximo passo nessa tecnologia 
faz-se pela cópia dos mesmos e a sua ínserção em outras células. Essas células podem ser bact&rias 
ou outros microorganismos que crescem facilmente; ou células de plantas e animais, onde o 
determinado gene inserido traduz uma protelna requerida Pelo organismo. Para esse trabalho, os 
cientistas utilizam novas técnicas bioqulmicas, usando enzimas que quebram a fita de DNA em pontos 
especifiws. Com isso o DNA pode ser mani~ulado, pois 0 fragmento quebrado pode ser inserido em 
outra fita de DNA (em outro organismo, Por exemplo, que também tenha sofrido a quebra do seu 
DNA). A insert$o de genes dentro de diferentes organismos pode ser feita facilmente com a utilizam 
de plasmldios bacterianos - pequenos C ~ ~ C U ~ O S  de DNA que Sã0 muito menores que o cromossomo 
bacteriano. Alguns desses plasmidios podem Passar facilmente de uma célula para a outra.  se^ 
plasmldios são capazes de sintetizar a proteína desejada, mediante a inserção de uma sequencia 
específica de DNA. A insulina humana utilizada no tratamento da diabete pode agora ser produzida 
desta manei ra... Animais e plantas transgeni-s resultam de experimentos de engenharia genetica 
nos quais o material gen6tii é movido de um organismo a outro, visando à obtençao de 
caracterlsticas específicas. Em programas tradicionais de c ~ m e n t o s ,  esWies diferentes na0 se 
cruzam entre si. Com essas tknicas transgenicas, materiais geniws de especies divergentes podem 
ser incorporados por uma outra esp*@ de modo eficaz. O OQankmo tran~genico apresenta 
caracterlsticas impossjveis de serem obtidas por técnicas de Cruamente tradicionais. Por exemplo, 
genes produtores de in lina humana podem ser transfedados em ~acwria E. ooli Essa bacteria 
passa a produzir gran a es quantidades de insulina humana que pode ser utilizada com fins 
medicinais... Embora o código genético seja 0 t'msmo em todos 0s organismos, o mecanismo que 
regula a ativação dos genes é diferencial. Um gene de uma bactéria não trabalhará de maneira 
correta caso seja introduzido em uma planta sem as devidas modificações. Assim, a engenharia 
gen6tica constrói em primeiro lugar um transgene. Este 4 constituido Por um segmento de DNA 
contendo o gene de interesse e um material extra, que serve como regulador do funcionamento deste 
transgene num novo organismo ... A ativago dos genes e controlada por segmentos especiais de 
DNA, também localizados nos cromos~mos. Estas regi- * ~hmadas  de regibes promotoras. 
Quando se cria um trançgene, 6 comum ter que substituir a SeqUAncia promotora do gene a çer 
transferido para outro organismo. No lugar dessa WUAncia P'Qmotora que foi extirpada, coloca-se 
uma outra çeqU&ncia capaz de regular e comandar a correta expresdo desse gene no organismo que 
receberá o transgenen. Em animais, "cópias de Um tr'nsgene d o  usualmente injetadas diretemente 
dentro de um ovo fertilizado, o qual 6 implantado diretamente no trato reprodutivo da f&mea. 
Entretanto, há dificuldadeç em se contr~lar com ~ r s i s o  o local, ao longo do crOmosSOmo, onde 
Ocorrer6 a inse@o desse tmnsgene. 1- pode causar variação na lnaneira de expressão do 
transgene, podendo inclusive destruir Um gene ja presente no organismo- Percebe-se que este 
processo 6 trabalhoso e pouco eficiente. Menos de 5% de todos 0s embribes manipulados 
apresentam sucessos. Novos métodos estão sendo estudados". Em rdaç8o 6s plantes, a insemo 
dos transgenes 6 mais simples, visto que 'todas as células de uma planta apresentam a capacidade 
de se desenvolver numa planta ( a o  conhecidas 0 células totipotentes). O transgene pode çer 
introduzido dentro de uma única célula através de uma variedade de técnicas fisicas e biológicas, 
incluindo bactérias ou derivados que carregam IIovos genes dentro das c6luias. Isso acaba por 
regenerar uma planta transgenica. Técnicas de culturas de tecido permitem que estas células 
transformadas sejam propagadas de f0mia a ~ e m y r  0 desenvolvimento de plantas transgdnica S... 
Com técnicas similares àquela da prod~t$o de insulina humana em bactérias, muitos produtos com 
utilidade biofarmac&uticas podem ser produzidos em animais e em plantas transgeniicas. Por exemplo, 
Pesquisadores desenvolveram vacas e ovelhas que produzem quantidade wnsider&el de 
medicamentos em seus leites. O custo dessas drogas é fIIuito menor do que 0s produzidos pelas 
técnicas convencionaisn. (MORAES, 1998, P. 1-8) 
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a) &lulas som8ticas - c6lulas do corpo humano. chamadas diplbides, pois 

possuem pares de 23 CrOmOS~os hom6logos. perfazendo um total de 46 

cromossomos; 

b) celulas gerrninais - ~hamadas hapldides, pois possuem 23 

cromossomos112; com a fecundação hhá a f0miaçã0 do zigoto (embriao de 1 

c&~la, com 46 cromossomos) 13- 

-- 

'I2 'A gametogénese é a produção de células geminais (gametas), isto 8, o espermatoz6ide e o 
óvulo ... Acredita-se que os gametas Se originam das divisbes SuCüsSivas de uma linhagem distinta de 
celulas (o plasma germinal), e as células que na0 estão diretamente envolvidas com a gametogenese 
sáo chamadas somdticas ... Os 46 CromOSOmos consistem em 44 ~ U ~ O S S O ~ O S  e dois cromossomos 
ligados ao sexo: X e Y. No macho os c~Ot?IOSOmOs S~xuais são XY; na femea são XX. O sexo 
fenbtipo é normalmente determinado pela Presença ou ausência de Um cromossomo Y... Durante a 
diferenciação dos gametas, as células diplbides a o  chamadas Primdrias e as &lulas haplbides a o  
chamadas secundarias, por exemplo, ~ V U ~ O S  secundarios. 0 temi0 dipldide se refere presença de 
dois pares de cromossomos hom6logos: 23 Par's, fazendo um total de 46. Isto 6 caracteristi das 
células germinais somáticas assim como das células gemina& primordiais. O termo hapláide 4 usado 
para um único par de cromossomos, como nos gametas' (O'RAHILLY; MULLER apud IRVING, 2003, 
P. 24-25) 
'A meiose 8 um tipo especial de divisão de &lula que envolve duas divisbes de célula mei6tica; isto 
somente ocorre em células germinais. C6lulas geminais dipbides da0 origem a gametas haplbjdes 
(flpermatozbides e 6vuP)'. (MOORE; PERSAuD aPud IRVING. 2003, P. 25) 

Com a formaça0 do embnao passam a existir dois Processos biológicos: a metilaçao e a regulaçao. 
g) metil@@ - 'Q gmbriao humano r d m  formado C~~ e deenvolve por meio de metlla@o 

e <lemetiiaMo do DNA em cada 4 ~ 1 8  h OU 6rtfbti10. Iib 4, p8rmlh.u QM O DNA 
em cada c6lula 'fale' ou rllenok' p.18 .dI#o ou mm-O d. banam de metilaflo, dopsnd.ndo 
de quais forem os produtos que O embrllo nWO88ite Para cmrcer e ro dewnvolver. ~ s w ~  
produtos passam a 'atuar em cascata' atmvds de todo 0 crescimento e desen~olvimen~~. 
Quanto majs especializada ou dllbmnciada 6 uma dluls, mala mailado ro toma o seu DNA. 
lrsl me tOfeilt i @fi pmg~o durante 0 GMSGlm@ntO e dw3nvotvimento que se squem 4 
reprodu@o sexual humana ~MK,  um modo de piaduzit 0 'khamtnb' OU O 'zipping up' de 
'pr~gramagao' do DNA de cada &lula. Na maturidade, o DNA em muitas dlulas dos seres 
humanos qua~o torl nllonolode In@@eo dO@b@ barrim da m.tllaç(le, trl como ocorro 
cblulas da pele humana. Em umai ~ . ~ w u e d ~  as@exuada ou slanrgem, rnu(ttm dartal 
p m c e m  operam ao contrdrio"; (IRVINGt 2003. P 8 )  

b) Mge~Pgitl ; "8 mpullpflg gpn tamo 00 ' fW~m8nb' OU 'zipping up' como no 
'desfechamento' ou 'rippint down'. No 'Miim@nMl na ~ r n d u ~ f i  ~~~~d~ 
(fecundagBo), a rogu18ç4o roIaclon.-80 e v&-ioe p-mmoa de dífsmncíaç40; mar, ela tambam 
estã envolvida quando um dano ~~u no oQ.nhmoT Aqui, 8 wul.g(lo d C8p.Cld8do do 
um embrllo ou um brg(lo prlmltlvo do 'cunr' um8 omtrutun normal r,. pi-r, de(8 fonm 
removidas ou adicionadas. NO 'desfechemento'~ como mPrOdu#o 888exuidi a( 

i diVi& pndgr, a np~l#@ pod@fla p~a@iv@lm@nb r@v@hr G@lul@8 imbrionlrifi~ 
separadas totipotentes de volta Pa novos embdks humanos vivas, 8, novos Seres 
humanos vivos. De fato, d isto o que acontece COm a d l v i ~ o  gemelar humana monozig6tice in 
VIVO". (IRVINQ, 2003, p. 9)  'A embrlogdne- Inicial doa mamllbroa 6 con8Ide~da um proce8m 
altamente ~gulet6rlo. Regul8flo 6 8 ~pac ld i de  de um embrlao OU O prlm6rdlo de um 6rglo 
de pmduzir uma estrutura nomiai Se pa- foram refnovidas ou adlclonadas. Em nlvel celularl 

isto slgnlflca que o d e t l ~ ,  da, E(l~k8 um ~i@t@m@ Wul@t6rio 1'140 4 ir~m@diaveimen~ 
deteminado e que as cdtulas podem ainda responder a ~t lmulos do meio ambiente... 
Experimentos com remmo e adi@o de biast6meros tem demonstredo convincentemente a 
natureza reguletbri8, 6, 0 forb tendencia wra que um sistema seja restltuldo sua 



As &lulas somáticas podem apresentar-se na forma de células estaminais ou 

c&lulas-tronco, que se céira~terizam pela sua capacidade de diferenciaçâo, podendo 

constituir diferentes tipos de tecido no organismo e pela sua capacidade de 

replicação, gerando cópias idênticas de si mesmo. Desde 1960, estas &lulas tem 

sido pesquisadas, com os primeiros estudos, versando sobre *lulas 

hematopoiéticas ou do sangue. 

Angelo Vescovi menciona que existem pelo menos tr6s tipos de *lulas 

estaminais, mas que na verdade, existem muitas outras como segue: 

a) &lulas embrionárias ou totipotentes (ES) - presentes somente nas primeiras 

fases do embriao, quando o embriao tem 16 a 32 células (tr6s ou quatro dias 

de vida); "proliferam muito rapidamente, originam uma numerosa progenie e 

assumem a identidade dos mais de duzentos tipos de células do organismo, 

sem exclusáo" 'I4 (VESCOVI, 2002, p.1); tem a fun@o de gerar um organismo 

inteiro adulto; 

b) células estaminais somáti~as (TE) - Presentes em fases mais tardias do 

embrião ou feto; 

também estas células e~taminais Somáticas podem se dividir, mas se 
encontram num estágio mais 'maduro', mais 'endereçado' [...I na0 sao 
<todas poderosas', quer as somáticas embrion8rias fetais, quer as 
somáticas adultas; portanto, SaO Células ainda em grau de proliferar, 

w m  potencialidade de desenvolvimento de certo modo limitado 
e com caracteristicas que ainda precisam ser, em grande parte, 
esclarecida~115 O/ESCOVI, 2002, P. 1 ); 

integridade, de embribs de mamiferOS em Seu inicio. Tal conhecimento B importante na 
compreensao da razao peia qual a ex~osição de embriks em estágio inicial a mndições 
ambientaiç desfavoráveis tanto OS leva à morte quanto a um embriao normal'. (CARLSON 
apud IRVING, 2003, p. 33) 'O embnao entm na cavidade utenna depois de aproximadamente 
meia semana... Cada &lula (blastbmero) 6 considerada ainda totipotente, isto 6, capaz, se 
isolada, de formar um embriao wmpleto, e acredita-se que a separa@o de suas &lulas 
primordiais corresponda a um te@ dos casos de gemeos monozig6ticos... A biopsia de um 
embriao pode ser feita removendo Uma c8lula de um embriao de 4 &lulas, ou duas de um 
embriao de 8 &lulas. Isto aparentemente na0 diminui a capacidade de desenvolvimento das 
células (O'RAHILLY; MULLER a ~ u d  IRVING, 2003, P. 33) 

114 Inclusive a placenta e anexos embrionarios (ZATZt 2004. P.1) 
lf5 As pluripotentes ou multipotentes surgem 'quando 0 embriao atinge a fase de blast6cito (a paror de 
32 - 64 cblulas, aproximadamente ao 5' dia de vida) - as células internas do blast6cito s80 
pIuripotentes enquanto as c6lulas da membrana externa do blaskito destinam-se a produzir a 
placenta e as membranas embrionárias" (m, 2004, P . ~ )  



c) células estaminais somdticas adultas - Presentes no adulto em diversos 

órgaos, em especial, na medula 6s~ea"~; 

mantem um certo grau de capacidade proliferativa e tem 
caracterlsticas que as tomam capazes de se diferenciar em dlulas de 
diversos tecidos e 6rgaosI podm na0 sabemos se S ~ O  capazes de 
gerar 'todos' os tecidos. Sao normalmente classificadas como 
multipoder~séts e pluripoderosas. (VESCOVI, 2002, p. 1) I". 

Angelo Vescovi menciona que todos 0s organismos são constituidos por 

células especializadas, ou seja, funcionalmente maduras, capazes de realizar 

funções específicas. Entretanto, estas &lulas, com 0 Passar do tempo desgastam-se 

e precisam ser substituldas, objetivando a garantia da integridade e do 

funcionamento do organismo, no seu conjunto e do 6rgao especifico, a que fazem 

parte. Estas células sao substituldas por outras, que SBO fornecidas a partir das 

células estaminaís ou &lulas-tronco. O/ESCOVI, 2002, p. I) 

AS células passam assim, de um estágio 'imaturo', tlpico da 
&lula estaminal, a um 'especializado', e perdem a capacidade 
de divisao. Deve ser, no entanto assinalado que permanece 
sempre, nos tecidos, uma fraç80 de células estaminais 
somáticas de reserva que na0 amadurecem nunca. Este 
fenbmeno ocorre de modo analogo, mesmo com modalidade e 
velocidade diferentes, nos tecidos sujeitos a continuadas 
trocas, como o sangue, a epiderme, o intestino, o fígado, etc. 
surpreendentemente, este proc888o também se verifica no 
cérebro, porem de forma exttwnamente lenta. Justamente por 
força desta lentidao, at6 dez anos acreditava-se que as 
&lulas cerebrais presentes no momento do nascimento na0 
seriam capazes de fazer outra coisa, senão amadurecer, 
envelhecer e morrer e que na0 poderiam ser substituldas por 
novas células nervosas, de tal jeito que as eventuais perdas, 
devidas a doenças ou traumas, seriam irrevers~veisll~. 
(VESCOVI, 2002, P.2) 

"' Encontradas tambem no cordão umbilical e na placenta. No Brasil, a PORTARIA do MinistBrio da 
Saúde n. 2.381 de 29-09-2004, cria a Rede Nacional de e?cos de Sangue de Corda0 Umbilical e 
Placentario para Transplantes de CBlula~-mnW Hemato~olebcS (BnsilCod). Seu art 1°, par&grafo 
Único estabelece que a "rede pública será fornada pelos Banca de.saylue de C0fdao Umbilical e 
Placentário - BSCUP já existentes e em oPraç8o no Instfiuto Nacional de Cancer - INCalRio de 
Janeiro e no Hospital Israelita Albert Einstein - H Iwsao  Paulo e pelos que vierem a ser implantados, 
com base nas necessidades epidemiol6glcaS, na divers!dade dtlica e gendtica da populaçâo brasileira 
EFgundo critefios a serem estabelecidos Pio Ministkno da Saude". 

Mayana Zae cita &lulas estaminais 0Iigopotentes. capazas de diferenciar-se em poums tecidos e, 
unipotenteS. que se diferenciam em um único tecido. (ZATZv20w. P-1) 
' I 8  principal potencial te raFu t i~ ,  i n t r l n m  a capacidade das &lulas estaminais som&ticas de 
'transdiferenciar' reside em poder utilizar &lulas =dias, provenientes de uma paite do corpo, para 
substituir danificadas ou destruidas Por uma em Outra parte do WrpO do mesmo 
individuo. Poder-seia pensar, por exemplo. em utiliuir &lulas estamlnica~ da pele OU do cérebro para 
produzir &lulas do sangue, ou &lulas estamlnims do sangue para ~mfuzir  &lulas do figado e assim 



Técnicas de reprodução sexuada assistida, de reprodu@o assexuada 

(clonagem), de engenharia genética, de mani~ula@o de c6lulas estaminais e, suas 

com binaçóes alteraram e esta0 alterando profundamente 0 ProCeSSO natural da vida 
do corpo humano, com reflexos culturais, inclusive no Direito. 

por diante. Com as células estaminais adultas abrir-se-ia a possibilidade do transplante aut6logo ou 
autotransplante, eliminando-se todos OS problemas de wm~atibilidade imunol6gica e de rejei@~. Em 
cünsequencia, na0 =ria mais necessdna a tenpeutica imunossu~res~n, como no caso de 
transplante de c&luJas do outro doador. Contudo, deve-se acentuar, mais uma vez, que isto 
representa no momento, pura especula@o cientifica. Em verdade, 0 aspecto ainda mais interessante 
da utilizaGo das c&lulas estaminais somdticas e. em ~adicular. das -rebniis. diz respeito a uma 
potencial cura das doenças degenerdvas do drebro- O conhecimento dos meCanismos de 
diferenciaçao das &lulas estaminais ao dar origem a ($lulas nervosas maduras abre o caminho a 
estrat6gims terapeuticas de 'repara@o na0 invasiva.'. As &lulas esminais adultas podeiiam, de fato, 
ser induzidas a se diferenciar, administrando, ln sltu', 0s fatores que induzem à sua prolifera@o e 

abordagem poderia Ser otil Para Curar doenas Com0 O Parkinson, a €aemse 
Múltipla ou a Coreia de Huntington. NO ais0 do Parkinsoni por exemplo. as Cêlulas estamrnicas 
presentes no da pessoa doente poderiam fer induz- a se diferenciar e a substituir as 
c61ulas da 'insta& nigm', degeneradas COm a simples 1nl-o de fatores indutivo~ opomnos. 
Certamente, a utiliza@o de &lulas estaminais teria a grande vantagem de na0 levantar problemas 
etims, mas tamb6m o 'defeito de ser mais lenta': as &lulas estaminais neurais adultas crescem 
com uma velocidade muito inferior em reia@o às embnonãnas estaminais E r .  WESCOVI, 2002, p. 3) 



7.1. O PROJETO GENOMA HUMANO 

O termo genoma refere-se ao conteúdo total do material genetico de um 

organismo. O Projeto Genoma Humano, que objetivava mapear e sequenciar o 

código genético humano, iniciou em 1990. 

Este projeto foi realizado por um consórcio internacional, financiado 

recursos públicos e integrado por Estados Unidos, GrB-Bretanha, JapBo, França, 

Alemanha e China, que reuniu cientistas de 18 ~aisesl '~.  A coordenaç%o da equipe 

internacional, do Projeto Genoma Humano coube a Francis Collins. 

Em 1998, a empresa Celera Genomics, com sede em Rockville, Maryland e, 

dirigida por Craig venterl*O, passou a participar do projeto. 

Este projeto tinha como fundamento O deteninismo genético, portanto 

biológico, que despersonaliza O homem, reduzindo-o a somat6ria de partes 

divisíveis. Lorenzo Chiefíi menciona que 

Se for mesmo graças à medicina g e n e t i ~  que hoje e posslveJ 
prever com muita antecipação (sem dúvida desde a fase pr& 
natal) o aparecimento de doenças jB em ato ou que se 
manifestarão a seguir, durante O desenvolvimento da vida 
humana, 6 por outro lado incontestavel o perigo que se corre 
em condicionar a sorte do individuo, a sua exist&ncia, à 
presença, no seu conjunto c~omossômico, de particulares 
caracterlsticas gen6tiws. Para retomar as palavras de um 
notável biólogo evolucionista, Richard C. Lewontin, a 'falacia 
do determinismo gen6ti~0 consiste em supor que os genes 
façam o organismo' e que este ijltimo não receba algum 
condicionamento do ambiente circunstante: 'em base a um 
principio fundamental da biologia do desenvolvimento', em vez 
disso, 'os organismos estão submetidos a um 
desenvolvimento continuo, desde o momento da concepçao 
até a morte, um desenvolvimento que 6 a nao repetlvel 
consequencia da intera@o dos genes no interior das células, 
da sequencia temporal dos ambientes por onde passaram 0s 
organismos e dos PrOCeSSoS ~elulares casuais que 
determinam a vida, a morte e a t~ansformaçso das &lulass. 

11s Inicialmente foi por pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde (NIH) e do 
Departamento de Energia (DOE) dos Estados Unidos e pela Wel1~me Twsf organiZaç80 filantrópica 
sediada em Londres. 
120 Ex-pesquisador do pmjeto oficial, que divergia das tknias utilizadas para 0 SeqOenciamento de 
genes humanos e, defendia o patenteamento de genes- 



0 determinismo (o reducionismo) biolbgico induz ainda ao 
abandono da leitura unitária do ser humano e empurra o 
interprete a uma vido Padal e despemnalizada do mesmo. 
Dal a feliz definiHo, a que mCentemente recorreu Stefano 
~odotà, de homem segmentado ou de pessoa reduzida. 

para o renomado estudioso, realmente, o ser humano vem 
sendo considerado, de modo crescente, no imagina* coletivo 
sempre mais influenciado da mass media, como uma sefie 
divislvel de pedaços, como um conjunto de partes de corpo, 
separáveis entre si (6rg8osl genes, etc.). Tal fragmentaçgo (ou 
segmentação) conduziria ao aumento da oportunidade (o 
poder) para cada individuo de dispor do prbprio corpo, de suas 
partes, de seus produtos e a seguir uma sua posslvel 
utiliza@o mercantil e comercial. 

O reducionismo biológico induziria, pois, a considerar a 
pessoa em estreita correlação e dependencia das suas 
informações, dos seus genes. Derivaria, a seguir, a outra 
definição, a que recorre o mesmo Rodotà, de pessoa 
reduzida, no sentido que a mesma parece obrigada a assumir 
uma classifica@o ou interpretação, de tipo tamMm ideolbgico, 
vinculada à 'mistica do DNA', que considera o individuo 
dependente de seus caracteres geneticos. '*I (LEITE 
SANTOS (Org), 2001, P. 26, tradu@o nossa) 

--  

I*' 'Seppure 6 p r w o  grazie alia medicina gene t i ~  che e oggi . ~ ~ i b i l e  Pevedere m n  largo anticipo 
(addirittura siri dalia fase prenatale) I'ifl~Orgenza di malattie 918 in a. 0 che si manifesteranno in 
seguito, durante 10 sviluppo della vita Umana, e altresi incontesmle i1 ~ C O ~ O  che si corre nel 
Condizionare le sorti dell'individuo, Ia sua eststenza, dalla PreFnza, nel SUO corredo cromosomico, di 
particolari carattenstiche genefihe. Per riprendere ~ m l e  bi un noto biolq0 evoiuzionista, Richard 
C. Lemontin, Ia 'fallacia de1 determinismo genetico consiste nel SuPPOne che i geni faaiano 
I1organismo' e che quest*ultimo non subioca ~ I c u ~  mdiionamento dall'ambiente cimstante: 'in base 
a un principio fondamentale della biologia de110 svilup~o'. invece, '@i organismi swK> sottoposti a uno 
sviluppo continuo, da1 conmpimento alia moite. uno svilupW che 6 I'imwbile conreguenza 
dell'interazione dei geni all'intemo delle ~ I I u C  delta sequenza temporale di ambienti atlraversata dagli 
organismi e dei wocessi cellulari casuali che determinano Ia v b ,  Ia Wlorte e le b'aSf~rmaZi~~i delle 
cei~u~e'. 
11 deteninismo (0 riduzionismo) biol6gico induce pure ~~~'émandono ?i una lethiia unitah dell1eswre 
umano per spingere I.interprete ad una visione scisa e depemna1-a de1 medesimo. Da qui Ia 
felice definizione, cui di recente ricorso Stefano RodoMt d! uomo segmentefo 0 di prsona fidotta. 
Per rautorevole studioso, infatti, I1essere umano vime considerato, in modo crescente, 
nell'immaginario collemvo sempre pih influenzato dai m a s  media. come Una serie ocindibile di -i, 
come un insieme di parti de corpo tra di b m  ~ p r a b i l i  (or@, genit ecc.). Tale frâmmentazione (o 
segmentazione) condumbbe ad accrescere le O P P ? ~ ~ ~ F  (il.~otere) per f%SQJn individuo di dispore 
de1 proprio corpo, delle sue parb., dei Su0i pr0dm e qulndi un lom possibile impiêg0 merçantile e 
commerciale. 
I1 riduzionismo biologico indurrebbe, pai, a wnsiderare Ia pFna in stree Wrrelazione e dipendenza 
dalle sue jnformazioni, dai suei geni. Ne deriverebbe. perc161 laka defin~zi~ne, cui ricorre 10 stesso 
Rodota di persona ~ o f t a ,  nel Snro che Ia StesSa aPPe  costretta a subire una classifiCazione o 
interpr&zione, di tipo anche ideologico, legata alta 'mistica DNA'l che considera I'individuo alie 
dipendenze dei suei caratteH genetici". (LEITE SANTOS (04). 20019 P- 26) 



Em 12 de fevereiro de 2001, as duas equipes compietaram 95% do 

seqüenciamento do genoma. A revista norte-americana ~cience'*~ publicou os 

resultados da Celera Genomia, e a revista bmnica Nat~rn'*~ do projeto oficial124. 

0 s  cientistas descobriram que 0 genoma humano não contempla plenamente 

o que possa ser considerado como patrimdnio genbtico da humanidade e refutaram o 

determinismo genético. 

... os cientistas descobriram que os genes d o  apenas um 
rascunho ou uma receita tosca de como se fabrica um ser 
vivo. Eles contem a matena-prima de como fazer os tijolos da 
vida, as proteínas, mas na0 W s  as instnições de como 
montá-los de modo que o resultado final seja um bebe 
humano sauddvel. Um exemplo: estão contidas nos genes as 
instruçbs para que as células reprodutoras, uma vez 
fecundadas, se diferenciem e dêem origem a coraç80, 
pulmao, cérebro, mSisculos e todos os órgaos do corpo 
humano. Mas os genes na0 informam que a cabeça tem de 
ficar em cima dos ombros ou que os braços devem sair um de 
cada lado do tronco. Essa orientação espacial que permite ao 
embriao tomar a f0rma natural que conhecemos A dada por 
inswçbes biiulmicas no útero materno. Ou seja, os genes 
sao quase tudo. Quando se imaginava que eram tudo. 

Em parte isso se explica pelo número reduzido de genes. 0 s  
seres humanos tem cerca de 30 000, um terço do que se 
imaginava antes da conclusão do genoma. É pouco gene para 
tanta diversidade. Só de protelnas diferentes no organismo, 
estima-se que existam entre 300 000 e 1 milhão. O c6digo 
genético humano tem tantos genes quanto um pé de milho. A 
mosca drosbfila tem 13 000 e um verme nematbide, 19 000. 
i~sso 6 uma facada no orgulho da nossa espécie. Como 
podemos continuar de cabeça erguida sabendo que temos 
apenas uns poucos genes a mais do que um verme?', disse 
Francis Collins, coordenador da equipe internacional do 
Projeto Genoma Humano. 'Por Outro lado, 6 apenas uma pista 
para buscar onde reside a complexidade que nos torna 
humanos'. A pouca quantidade de genes humanos relativizou 
a importancia dessa microestrutura descoberta pelo monge 
Gregor Mendel no final do skulo XIX. Quanto mais 
panoramica a visão do genoma humano, mais clara a ideia de 
que o gene, sozinho, não faz milagres. 'A noção de que um 
gene é igual a uma doença ou que produz uma proteína-chave 
está voando janela afora', afirmou Craig Venter, que liderou a 
pesquisa na Celera. O gene sabe-se agora 6 uma pequena 
parte de um imenso processo que envolve milhares de 
substancias e reaçóes organicas. Em sua avaliação, Venter 
antecipa o fracasso de muitas das tknicas de tratamento que 

I LJ 

124 
www.nature.com 
Em 14 de abril de 2003, este projeto foi encerrado. 



Em 12 de fevereiro de 2001, as duas equipes completaram 95% do 

següenciamento do genoma. A revista norte-americana science12* publicou 0s 

resultados da Celera Genomics e a revista bwnica Naturel" do projeto ofi=ial124. 

Os cientistas descobriram que 0 genoma humano na0 contempla plenamente 

o que possa ser considerado como patrimonio genético da humanidade e refutaram o 

determinismo genético. 

... os cientistas descobriram que os genes são apenas um 
rascunho ou uma receita tosca de como se fabrica um ser 
vivo. Eles contem a materia-prima de como fazer os tijolos da 
vida, as protefnas, mas nao todas as instrugbes de como 
montá-los de modo que o resultado final seja um bebe 
humano saudável. Um exemplo: estão contidas nos genes as 
instruçbes para que as cêlulas reprodutoras, uma vez 
fecundadas, se diferenciem e d b m  origem a cora@o, 
pulmão, cérebro, músculos e todos os órgãos do corpo 
humano. Mas os genes não informam que a cabeça tem de 
ficar em cima dos ombros ou que Os braços devem sair um de 
cada lado do tronco. Essa OrientaHo espacial que permite ao 
embrião tomar a forma natural que conhecemos é dada por 
insmçbes bioqulmicas no útero materno. Ou seja, os genes 
s& quase tudo. Quando se imaginava que eram tudo. 

Em parte isso se explica Pelo número reduzido de genes. 0s  
seres humanos tem cerca de 30 000, um terço do que se 
imaginava antes da conclusão do genoma. É pouco gene para 
tanta diversidade. Só de protelnas diferentes no organismo, 
estima-se que existam entre 300 000 e 1 milhão. O c6digo 
genético humano tem tantos genes quanto um pé de milho. A 
mosca drosófila tem 13 000 e um verme nematóide, 19 000. 
i~sso 6 uma facada no orgulho da nossa espécie. Como 
podemos continuar de cabeça erguida sabendo que temos 
apenas uns poucos genes a mais do que um verme?', disse 
Francis Collins, coordenador da equipe internacional do 
projeto Genoma Humano. 'Por outro lado, 6 apenas uma pista 
para buscar onde reside a complexidade que nos torna 
humanos'. A pouca quantidade de genes humanos reiativizou 
a importância dessa ~~~~~~~~~~~~~a descoberta pelo monge 
Gregor Mendel no final do século XIX. Quanto mais 
panoramica a vido do genoma humano, mais clara a id6ia de 
que o gene, sozinho, na0 faz milagres. 'A noção de que um 
gene é igual a Uma d0eW ou que Produz uma protelnachave 
estd voando janela afora', afirmou Craig Venter, que liderou a 

na Celera. O gene sabe-se agora é uma pequena 
parte de um imenso prOCeSs0 que envolve milhares de 
substancias e reaçdes organicas. Em sua avaliação, Venter 
antecipa o fracasso de muitas das técnicas de tratamento que 
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começaram a ser testadas nos principais centros de pesquisa 
do mundo nos Últimos anos. Trata-se das promissoras 
terapias genéticas, que prometem curar pessoas comgindo 
defeitos em genes que nao funcionam como deveriam. Para o 
cientista, o ser humano 6 muito complexo para ser controlado 
apenas pela alteração de um ou outro gene. (BARBOSA, 
2001, P. 1) 

Com a abertura da caixa de surpresas do genoma, foram 
confirmadas suspeitas que fazia muito tempo rondavam 0s 
laboratórios e provocavam arrepios nos geneticistas mais 
radicais. Voou pela janela, junto com o antigo conceito de 
gene, o determinismo genético, em que tudo pode ser 
explicado pelo que está escrito no DNA humano. Do mesmo 
modo como uma mutação em gene associado ao c8ncer na0 
determina o desenvolvimento de um tumor, prdticas de 
exerclcios e uma dieta equlibrada podem evitar o 
aparecimento de doenças, apesar de anomalias gendticas. AS 
influencias ambientais são tão decisivas quanto o genoma no 
funcionamento do Organismo. Com isso, distancia-se o sonho 
de um dia clonar seres humanos para conseguir c6pias 
exatas. Por mais que se Criem pessoas parecidas ou ate 
identicas geneticamente, elas reagirao sempre de maneira 
diferente aos estlmulos externos e nunca terão personalidade, 
comportamento nem físico exatamente igual. (BARBOSA, 
2001, p.3) 

Diante disso, resolveram buscar a programago bioMgica do homem, que O 
8 

faz ser homem, nas suas proteínas e, em partes, que eram consideradas 

Como se 0bselva esta perspectiva contempla a imanencia biol6gica do ser humano, 

ou seja, o homem é seu corpo. 

A complexidade estaria na0 na quantidade de genes que 
possuímos, mas sim na capacidade do organismo humano de 
combins5-10s e transformar-se numa usina bioqulmica 
produtora de protelnas. A missão de identificá-los, determinar 
sua localizaçáo, fun* e como interagem 4 o principal alvo 
dos geneticistas a partir de agora. Começa-se a discutir um 
grande projeto nos moldes do que acaba de ser concluído 
para estudar todas as proteinas responsáveis pejo 
funcionamento do corpo humano. Vai ser uma tarefa 
gigantesca, envolvendo enzimas, anticorpos e horm6nios 
como a insulina, estruturas muito mais complexas que o 

DNA. Uma única proteína pode estar envolvida em 
mais de um processo, acumulando funçbes. Além disso, 
tarefas comuns como determinar secreção deste ou daquele 
hom6ni0 podem envolver inúmeras protelnas. Ou seja: é jogo 
matemático de probabilidades praticamente infinito. 0s  
cientistas já tem uma ideia do que encontrarao pela frente. 
Como as células apresentam fungbes diferentes, cada uma 
sintetiza um conjunto de protelnas correspondentes a suas 

jse, visto que somente 5% do DNA codifica 
5gicas. 



atribuições ~~~~~~~S. Cada um desses conjuntos, que podem 
chegar a ter 15 000 pr~telnas, chamado de proteoma. 
'Devemos demorar pelo menos trinta anos para começar a 
compreender o funcionamento de tudo isso', acredita Marcelo 
Valle de Sousa, prof@Ssor da Universidade de Brasllia e 
coordenador do Centro Brasileiro de Serviços e Pesquisas em 
proteinas. (BARBOSA, 2001, p.2) 

Da mesma forma como genes na0 produzem seres identicos, 
também nao justificam as diferenças raciais. O resultado final 
do Projeto Genoma revelou que todos os seres humanos a o  
gg,gg% idênticos do ponto de vista biol6gico. A diferença entre 
um negro e um japonês, além da que enxergamos nos traços 
físicos, está apenas em uma letra trocada a cada conjunto de 
1 o00 entre todas que formam nosso u5digo genbtico. SBO 
elas que determinam nossa individualidade e podem trazer 
informaçdes sobre bases geneticas para criatividade, memória 
e coordenação motora. Para achar essas e outras explicações 
nos paradoxos do genoma, os cientistas terão de vasculhar 
areas até hoje ignoradas. Teao de se debruçar sobre um 
amontoado de informações desconhecidas que se acreditava 
lixo sem utilidade nenhuma. (BARBOSA, 2001, p.3) 

0 determinismo gen6tic0 foi refutado pelo prdprio projeto científico que 

engendrou, mas mobilizou e continua mobilizando enormes recursos financeiros. 

Nem todos esqueceram exageros como o do então presidente 
I norte-americano Bill Clinton na cerimbnia de apresenta@o do 

rascunho do genoma humano, em junho de 2000, segundo o 
qual a palavra 'câncer' acabaria por designar, para nossos 
filhos e netos, apenas uma constelaçao no céu. Todos OS 
cientistas ouviram quietos e satisfeitos, pois centenas de 
milh&s de dólares flulam facilmente no leito da retórica 
determinista. 

Nessa visão simplificadora da medicina, todas as doenças se 
pareceriam com slndromes genéticas raras, provocadas por 
mutaçOes localizadas num Único gene. Conhecendo a 

'normal' do genoma da espécie, seria fácil 
encontrar tais desvios e, quem sabe, encontrar formas de 
corrigi-los ou neutralizd-10s. 

Richard Wwster, um dos resp0nSdveis pelo Projeto Genoma 
do Câncer do Centro Sanger, diz para quem quiser ouvir que 
provavelmente 90% dos fatores que contribuem para o 
çurgimento de tumores estão relacionados com estilo de vida 
(alimentaflo, exposiçao a substâncias cancerlgenas) e na0 
com hereditariedade. Conhecem-se 50 genes relacionados 
com câncer (e nao 'do' Cancer), mas 6 provdvel que existam 
outros 450. Em cada tumor podem estar implicadas 

de 10 a 15 deles - complexidade difícil de 
abordar experimentalmente. 

por essas e por outras 6 que 0 sangerI2' - que produziu um 
terço das sequências do Senoma humano - está agora 

126 Centro Çanger do Reino Unido, especializado em leitura bioqulmica. 



despejando 15% de seu orçamento de USJ 300 milh&s 
anuais na pesquisa sobre tumores. Os pesquisadores sabem 
que precisam acelerar a obtençao de resultadar, wra 
permanecer nas graças do público e dos que decidem sobre a 
alocação de ~ ~ ~ J B O S  Para pesquisa gen0mica (mais de US$ 1 
bilha0 por ano no mundo todo). (LEITE, p. 1) 

Embora 0s obtidos a16 0 momento, n8o tenham sido MO 

promissores, podem promover Uma mudança social profunda, oriunda da 

possibilidade de manipulago gên6ti~a das c6lulas som8ticasl2'. em especial, das 

células estaminais 0" &lulas tronco, das c6lulas geminais'" e dos embribes, via 

transgenicidade, hibridismo e clonagem- 

A manipula@o gen6tica difere da terapia gen6tica1" em virtude da finalidade. 

Enquanto a primeira objetiva a m u d a n ~  gen&tiCa, por m~t8tis mutandis, por 

desejo de mudança vinculada a Uma escolha qualquer, a segunda objetiva a cura de 

alguma enfermidadelJO. 

127 

128 
Cada c6lula somática humana possui 46 C~On'Ios~omos. 
Gametas; cada celul germina1 humana possui 23 CromossomoS. 

12' "Terapia g h i w  6 u# procedimento m8dico que envolve a m&if-@o genetica de células como 
forma de tratar doenças. Os genes influenciam praticamente todas as doenças humanas, seja pela 
codificação de prote[nas anormais diretamente espon&veis pela doença, seja por deteminar 
Suscetibilidade a aaentes ambientais que a induzem. A terapia @nica 6 ainda experimental ..." (AVILA 

~ -~ ~ 

DA SILVA; NARDI~TEIXEIRA, 2002, p.2) 
I" 'A terapia genica idealmente visaria Substituir um defeiwo? P r  Um gene nomal. A remoção 
de um gene do organismo e, entretanto, algo muito diffcil de ser real~zado. e desnecesario na maioria 
das vezes. Assim. 0s ~rocedimentos envolvem, em geral, a i n m u w  do gene de interesse, que deve 
ser completamente conhecido. 
O gene de interesse (tamb6m chamado de w n ~ m )  6 hnsPrtad0 W um vet0r e está contido em 
uma molécula de DNA ou RNA que carrega ainda outros elementos geneticos importantes para sua 
manutençao e expresso. AS formas de transfeencia deste vetar contendo o gene sao muito 
variadas. Em primeiro lugar, 6 importante definir 6 mais a ~ r ~ d o  introduzir O gene diretamente 
no organismo (n, vivo) ou se, alternativamenb, dtulas sedo retiradas do indivlduo, modificadas e 
depois reintrodulidas (ex vivo). ... algumas das f0nTMS de transferencia utilkam vinis, dos quais 0s 
principais sao 0s retrovlrus, os adenovlws e 0s vh~S adeno-assdados. Outras fornas de 
transferência incluem a injeç$o direta do gene no organismo, bem como metodos utilizando princlpios 
físicos (biollstica, eletroporaçã~) OU qufmims (lip~f@). A avaJia@o do suce!Bü do procedimento 
envolve a análise da manutenção de expressão do ge? nas.dlulas transfcmnadas e a correção da 
doença. um dos tipos celulares mais visados terarapia genlw ?O as dlulas chamadas tronco, do 
organismo. Estas c&lulas sao mantidas durante toda a vida do lnd1vlduo. e apresentam a pr0pdaade 
de poder onginar múltiplas linhagens de dlulas maduras. As *Iulas-hnco hematopoi&icas, 
exemplo, originam todas as &lulas do sngue, de modo que a inmu@o nelas de um gene 
terapeutico gannte que muitos tipos celulat-es derentes este gene e PK.)duam a protelna 
de interesse. Outra abordagem da terapia gén1-1 bem como de outras formas de 
g e n & ~ ,  pode envolver &lulas-tbanW embnonaas. Estas &lulas apresentam maior Potencial que as 
c61ulas-bonm do adulto, já que delas se odginam apenas alguns, mas sim todos os tipos de 
&lulas que ampbem o organismo. Além d m .  as dlulas-tmnm do adulto a o  muitas vezes diflceis 
de serem localizadas jn vivo e manipuladas h vzm, o que na0 acontece com as embrionárias A 



Entretanto, em ambas, genes silo eliminados, alterados ou trocados por outros 

geneticamente modificados. 

utilizaçao de &lulas-trona, embrion&rias. entretanto. depende da destrui@o de um embrião, em uma 
fase extremamente precoce de desenvolvimento (~oums dias). As questões Micas, que se imwm 
imperativamente frente às inúmeras possibilidade de utiliza@o destas ao 
especialmente pertinentes ao se tratar das dlulas-tronm embrionhrias. (AVILA DA SILVA; NARDI; 
TEMEIRA, 2002, p. 3) 
0s métodos de transferencia genica siio geralmente divididos em tres categorias: metodos flsims (O 
tiansgene 6 introduzido de maneira m e & n i ~  nas &lulas). qulmicos (O vetar 6 alguma 
substancia de origem quimia) e mdtodos biol6giws (emprego de organismos que naturalmente 
possuem a capacidade de transferir material genbtlm. *mo 0s vfn~s ou algumas bmrias). A 
escolha do metodo a ser empregado é feita de acordo com a patologia, a &lula ou tecido-alvo, o 
tamanho e tipo de transgene a ser expresso e o tem? e quantidade de expreasso que se deseja 
obter, entre outros fatores. Atualmente, OS metodos VI?" ?O OS mais amplamente utilizados, mas as 
demais abordagens tamMm pussuam a p i ~ a w s  signlfimbvas. ( A V ~ u  DA SILVA; NARDl; TEIXEIRA, 
2002, p. 4) 



7.2. A TÉCNICA DE TRANSGENICIDADE 

A técnica de transgenicidade refere-se a mudança genhtica. A 

genética pode apresentar as seguintes formas: 

a) manipulação genética germinal não-terapéutica 

6, em alguns palses, condenada eticamente, pois se entende que se 
traduz em atos atentat(iri0~ dignidade da pessoai3'. Por meio da 
manipulação seriam realizadas intervenções, visando modificaçbes 
fisiolbgicas sem qualquer fim curativo, por exemplo, a interfedncia 
para a mudança de Wr dos olhos, para a existencia de indivfduos 
altos ou mais inteligentes. Nesta hipótese, hã o perigo da manipulaçao 
buscar a criação de raças superiores. (SANTANNA, 2001, p. 90) 

b) manipulação genética sornática nao-tera~eaca - diz respeito B mudança do 

código genético, vinculada a exigéncias de diveisas naturezas, como 

estéticas, intelectuais, esportivas, etc. 

0 mercado para a 'nova eugenia ~0mercial' 8 amplo, cada vez mais 
as pessoas esta0 em busca de fórmulas para o sucesso, incluindo 
fámaws ou quaisquer outras substancias que Ihes tomem perfeitas. 
A nova eugenia comercial, argumentam está prestes a assegurar 
maior liberdade ao consumidor, jã que 0 indivlduo poder4 fazer de si 
mesmo e de seus SuCBSSOreS, aquilo que bem desejar. (RIFKIN apud 
SANT'ANNA, 2001, P. 91) 

c) manipulaçao genética germinal terapeutica OU terapia genica germinal - pode 

ocorrer em &lulas germinais OU no embriao; as &lulas geminais sfio pouco 

investigadas, pois qualquer iflteiven@o introduziria modificações no individuo 

e seus descendentes, acarretando a>nsequ6ncias imprevisiveis no patrimonio 

genético humanolu; 

d) manipula@o genética somática tera~éutica ou terapia genica somAtica - esta 

terapia é realizada em &lulas somáticas, nas quais 0 genoma da pessoa 6 

modifirndo, sendo que esta modifi=@o em tese, na0 Se transmite a outras 

geraçaes. Em um primeiro momento este tipo de terapia foi aplicado a 

13' Esta posiçao na0 6 "nanime; por exempb, M. entende que na0 6 emdo dar-se a um casal a 
possibilidade de selecionar determinadas caraderfst~ca~ para embora 0 Estado na0 possa 
\$pblas. (SANT'ANNA. 2001. P. 90) 

Patrimdnio gen6tiw humano considerado um bem fora de mercado. na0 PaSSlvel de qualquer 
valoração econdmica. 



doenças heredit8rias1", mas atualmente dirige-se, com maior freqwncia, a 

doenças adquiridaslY. Tem carater experimental, sendo aplicada mediante 

protocolos clínicos, que ~~ntemplam quatro etapas; somente vencida a última 

etapa'35, pode esta terapia entrar no mercado consumidor. A terapia g&nica 

na0 tem sido bem sucedidafs e ainda, na0 hd certeza de que mesmo sendo 

realizada em &lulas somáticas, nao produza efeitos sobre células geminais, 

comprometendo o patrimdnio genético humano, podendo inclusive provocar 

uma epidemia. 

Em 1994, 50 protocolos de terapia gAnica jB tinham sido aprovados e 
eram administrados a 200 pacientes. Hoje, sete anos mais tarde, perto 
de 600 ensaios clinicos está0 em Curso e disponlveis a 
aproximadamente 3.500 pacientes. OS Estados Unidos e a Inglaterra 
juntos respondem por mais de 85% dos Pr0toCOlos e somente 5% de 
todos os protocolos aprovados são realizados fora dos Estados 
Unidos ou da Europa ... 
passados mais de dez anos desde a realização do primeiro p m t ~ l o  
clinico, em maio de 1990, no National Institute~ of Health (NIH, 
~ethesda, EUA), o panorama das fases dos protocolos cliniws 
aprovados em curso 6 bastante desfavorável. Menos de 1% dos 

cliniws (apenas quatro atb o momento) avançaram pelas 
fases I e I1 que testam a segurança e a eficácia do m6tod0, 
respectivamente. Albm disso, n8o existe um Único procedimento que 
tenha obtido Axito considerável, atingindo a fase IV e que esteja 
rnnSequentemente na iminAncia de alcançar o mercado para 
rnmercializa@o. (AVILA DA SILVA; NARDI; TEIXEIRA, 2002, p. 9) 

133 Exemplos: fibrosa cwica, hemofilias, hemoglobinopatias, distrofias musculares. 
lY Exemplos: Aids, doenças card iovawla~~.  cânceres de mamal de Pr6stata. de ovdrio, de pulmao, 
leucemias. 
13' 'Na fase 1, os estudm envolvem um pequeno número de pacien- e avaliam sua r w o  a 
diferentes fornas de administra@o do tratamento (via, dosel freclubncia), principalmente com 
a aspectos de segurança. 0 s  protocolos de fase 11 envolvem um rulmem de pacientes um pouco maior 
(cerca de 20 a 50) e, albm de continuar a andli~e de a s m o s  de segurança. iniciam a avalia@o da 
efici8ncia do tratamento. Tendo sido aprovado nesta fase, tem lnlcio a fase 111 do PK)~OCO~O, que atinge 
Um número bem maior de pacientes ((podendo chegar a milhars) e  compara^ empregando mbtodos 
estat[sticos adequados, a nova proposta em estudo m? um tratamento padao. JB bem estabelecido. 
E assim, um pmtowlo clinico pode alcançar a quar$ e ultima fase onde a terapia a Ser disponibilizada 
passa a ser produzida em larga escala O ob~emo de mmemaI~aç80 e entrada no mercado 
COnsumidof. (AVILA DA SILVA; NARDI; TEIXEIRA. 20021 p. 8, '" "Ha dois anos, o pmfessor Alain Fischer e a Sua equiq do h p ~ i t a l  Necker. em Paris, conseguiram 
realizar o primeiro - e ate hoje único - exempb de terapla gbnlca em seres humanos: eles curaram 
divenos 'bebes-bolhas' substituindo Um deficiente por um sadio. Essas crianças pomdora~ de 
uma grave defici&cia imuno16gica herediuria viviam. atb enao. dentro de bolhas esterilizadas, 
Protegidas de qualquer infe-. Todavia, no inicio de outubro de 2002, uma das crianças tratadas 
desenvolveu leucemia o que provocou a ~u~pensao dos testes clinicos de terapia gbnica, para que 
fossem analisados os 'mecanismos que haviam ocasionado grave com~licaç80n. (TH~~ENON, 
2003, p.2) 



Segundo orientação do Comite Britânico, apbs a realizaç80 de um 
transplante genético o paciente deve ser acompanhado por toda a 
vida, bem como os seus descendentes. Nos Estados Unidos, h& a 
exigencia do paciente ser acompanhado nos três anos posteriores a 
terapia. Tais medidas demonstram a incerteza diante da terapia 
gendtica somática, ou seja, na0 se pode Por enquanto, asseverar que 
na0 produzir6 efeitos nas geragbes seguintes ou lesbs fi  integridade 
fisica do transplantado.. . 

Utilizando um vírus Wmo vetar para penetrar em uma &lula, 
transpassando sua membrana plasmática, pode ocorrer a 
permanencia desse vínis na &lula, gerando uma epidemia. 
(SANT'ANNA, 2001, P. 94) 

O corpo humano tambbm pode ser alterado atraves da administraç80 de 

doses extras de proteínas humanas fabricadas aroficialmente, pela introduflo de um 

gene humano em uma bactéria OU microorganismo. A produ@0 de proteínas 

sintéticas e a sua comercialização podem causar riscos B saúde do homem. 

por inverosslmil que pareça, o modo como vivemos nossas 
vidas tem muito mais probabilidade de ser afetado pela 
introdução de genes humanos em bactérias para a 
de protelnas humanas a serem usadas como fármacos do que 
pela introdução desses genes em seres humanos. (WILKIE 
apud SANT'ANNA, 2001, p. 95) 

. . . a eritropoietina pode ter contribuído para a morte de 18 
ciclistas profissionais europeus. Esta proteína eleva a 
capacidade de oxigenio no sangue e o maior número de 
gl6bulos vermelhos pode exercer uma pressão excessiva 
sobre o sistema cardiovascular, mediante a f o m o  de 
dgulos. A utilizaçáo de vírus e bacterias para a produç8o de 
pmteinas pode diygdir infecções e causar a mode de 
milhares de pessoas . (SANT'ANNA, 2001, p. 95) 

A terapia genica apresenta enormes riscos para um atleta. O 
consumo de EPO provoca O aumento do volume do sangue 
que incrementa 0 risco de ataque cardíaco ou derrame 
cerebral. A produ@o natural de hormOnios como o IGF-~ 
aumenta o risco de cancer e de problemas wronários e, o 
impacto em atletas ainda 6 desconhecido ... 
porém, 6 muito claro, que cada vez mf'rem mais desportistas, 
e cada vez mais jovens, de fenomenos como a morte súbita 
que, embora na0 Seja em todos 0s casos, uma boa parte 
esta0 relacionados com O dopem. 

Por isso, com este novo tipo de dopem ... A grandes 
de dinheiro que movem 0 esporte profissional 

parece ser o motivo principal Para que 0 dopem triunfe e 0s 

137 A maioria dos experimentos, axn DNA recombinante utiliza a bact8ria Escheribia coli Esta 
bacgria, encontrada abundantemente no intestino humano! pode danos modificada e 
Propagada de modo incontrolável. uma bactéria alterada pode tambem, se tomar resistente a 
medicamentos gerando 'um quadro p rewpnte  para a humanidaden. (SANT'ANNA, 

2001, p. 96) 



jogadores concordem em experimenta-10.'~ (ROSERO, 2003, 
p. 2, traduçao nossa) 

Substâncias produzidas artificiahente nos laboratórios de grandes empresas 

de biotecnologias entram no mercado capitalista atendendo e criando Consumidores. 

nos estados Unidos, após a descoberta da biotecnologia 
&s&ria para a fabrica~40 de hormdnios de crescimento 
sintdtico, houve uma campanha maciça dos grandes 
laboratórios no sentido de que a altura média das crianças 
deveria ser aumentada, para garantir o sempre crescente 
mercado do hormdnio geneticamente construido. A 
Genentech e a Eli Lilly montaram agressiva campanha 
comercial e de relaçbes públicas - com o auxllio dos medicas - para redefinir a baixa estatura normal como uma 'doença'. 
(RIFKIN apud SANT'ANNA, 2001, p. 96) 

biotecnologia, na0 havendo muita reflexa0 sobre 0s r*lms e benefícios introduzidos 

por esses produtos, para o homem individual e Para sua esp6cie1 com as grandes 

empresas apresentando amsiderhveis lucros. Assim, Por exemplo, 'a Eli Lilly e a 

Genentech compartilham um mercado de quase 500 milhdes de d6lares em vendas, 
o que transforma o hom&lio do crescimento humano em um dos maiores sucessos 

Comerciais da história da indústria farmaelJtican- (RIFKIN a ~ u d  SANT'ANNA, 2001~ 

Tendo em conta o imenso desafio financeiro que representam, 
essas descobertas deverao ser patenteadas. Entretanto, a 
dominação econemica dos homens sobre os seres vivos 
levanta inúmeras questões: a d ~ W b e r &  de um gene pode 
ser considerada uma invençao? E a criaçáo de uma nova 
esw ie  pela manipulaçao gendtica? Interrogaçdes sobre as 
quais os políticos e os cidadaos, por falta de tempo, na0 tem 
refletido muito; de fato, a ciencia e as leis do mercado seguem 
um ritmo que a reflexa0 e a democracia na0 conseguem 
acompanhar.. . (THC-/ENON, 2003, P. 2) 

138 .La terapia gbnica presenta enormes riesgos Para un atleta. E1 consumo de EPO provoca que Ia 
sangre aumente su volumen, 10 que incrementa nesgO de ataque al COElz6n O infado cerebral. La 

pr0duccion natural de homonas Com0 Ia 1GF-l aumenta el nesgo de d n a r  Y de problemas 
coronarios, e e1 impacto en atletas aÚn Se desconoce- 
Pem es muy clam que cada vez mueren m8s de~odsbs. Y cada mbs i6venes. de fen6menos 
como Ia muede sdbita que, aunque no sea em todos 10s casos* una buena pade están re~acionados 
con el dopaje. 
Por ello, con este nuevo tipo de do~aje-.. Las grandes cantidades de dinem que mueve e1 depode de 
elite parece ser uxm pdncipal motivo para que e1 dopeje triunfe Y 10s jugadores accedan a 
experimentario". (ROSERO, 2004, P. 2) 



7.3. A TÉCNICA DE HIBRIDISMO 

Esta técnica refere-se a cruzamentos de espécies diferentes ou, a mistura de 

genes de espécies diferentes. Pode levar à prduç80 de quimeras'", ou seja, seres, 

com intercâmbio genbtico humano e de outras espécies, obtidas mediante a 

manipulação de &lulas germinais ou de células somáticas. 

Como técnica, tende a apresentar-se com 0 objetivo de obter animais 

geneticamente modificados, para ~rodu@o de substandas tera~8~ti=s, para 

xenotransplantes e, para pesquisas de doenças e terapias. 

139 Quimera é uma figura mitol6gicâ oriunda da Anatólia, cujo tipo surgiu na Grkia no st$c. v11 a.c. 
Habitualmente descrita com cabeça de leso, dorso de cabra e parte Posterior de dragao ou serpente 
(em geral representada graficamente Com c a m  de cabW de cabra na esMdua, rabo com 
cabeça de serpente ou dragso). Na ida* mal?  cnsa era-um símbolo do mal. Com O tempo, todo 
monstro fantastim empregado na d8cofaçãO aqultetdnim foi chamado quimera. (FARIA, 2004, p. 1 ) 
A mitologia apresenta outras formas de vida que a~resenbm a mistura de esp8cies. envolvendo a 
forma humana, entre elas podem ser citadas: 

a) o centauro - ser com dono e ~ a k @  humana e corpo de cavalo; 
b) o minotauro - cwpo de homem e cabeça de toum. tendo origem O Cmmento de um 

touro com a rainha de Greta; 
c) a sereia ou çirene - metade mulher e, metade peixe ou Mssaro. 

'O temor da gera@o de híbridos refletiu-se em nomas jurldicas da ?nt!guidade pwque havia uma 
crença de que a mulher podia conceber filho de um animal. Para dirdo rOmaR0. a exis@ncia do 
homem começava com o nascimento, desde que ele tivesse foma humana, isto 6, que fosse 
monshm nem p d i g i ~ m .  Casbona a f i m  que e= ideia prdum at6 0s pias atuai~. porque o Cwigo 
Penal espanhol eAge que ~6 se considere 0 feto nascido quando ele tiver figura humana e atingir 
com vida O Deriodo de vinte e quatro horas inteiramente desprendido do seio maternon. ( M I N ~ ~ ~ ~ :  



7.3.1 ANIMAIS GENETICAMENTE MODIFICADOS PARA PRODUÇÃO DE 

~UBSTANCIAS TERAPÊUTICAS 

Esta técnica tem sido usada com frequência para obtengo de fhacos .  

Este é o caso, por exemplo, de anticorpos ou imunogl~bulinas'~~ pmduzjdos 

inclusive no Brasil. 

Em 1997, o grupo de Imunologia Molecular da UnB juntou-se 
ao Instituto Butantan e ao INCOR para desenvolver produtos 
humanizados para a substituição dos anticorp~s produzidos 
no I. Butantan. (BRIGIDO; MARANHAO, 2001, p. g) 

NO Brasil, o Instituto Butantan de Sao Paulo foi pioneiro na 
produ@o de anticorpos m o n ~ ~ l ~ n a i s  com qualidade para 
utilizaç8o cllnica. A utilização Cllnica desses anticorpos já 6 
uma realidade no Brasil. No Centro de Biotecnologia do 
Instituto Butantan os anti~rpos murinos anti LICD~ e anti 
oCD18 são produzidos pelo cultivo dos hibridomas em 
bioreatores de alta capacidade. As normas utilizadas para o 
processamento dos anticorpos permitem a obtenç8o de 
produtos com qualidade para uso injetável humano. O 
antiarpo anti OCD3 foi testado clinicamente, com exito, na 
reversáo da rejei@o de tfãnsplante de rim, flgado e coraç8o e 
vem sendo utilizado regulamente pelo Instituto do Coraçao - 
INCOR. Esse anticorpo já vem sendo distribuído pelo Instituto 
Butantan e compete hoje com O produto Orthoclonea, um anti- 
c ~ 3  produzido pela Ortho Biotech. 0 anticorpo anti u C ~ 1 8  
eça ainda em fase de testes cllnicos, e tem uso potencial em 
transplante de 6rgaos, meningite bacteriana, choque se t iw e 
na recupera@o de pacientes enfartados. (BR GIDQ 
MARANHAO, 2001, P. 8) 

P 
A utilização de fármaws B base de anticorpos rêcombinantes 
vem-= tomando uma realidade. O mercado mundial para 
antiwrpos terapêuticas é de cerca de US$ 500 milhbs. 0s  

humanizados também Jã ganham volume no 
Nos EUA vários anticorpos humanizados já foram 

liberados pelo FDA (Food and Dmg Administration) ou outros 
organizaçbe~ equivalentes de outros pises (5 quimenws e 3 
humanizadOs) e um grande rIÚmer0 se encontra em fase de 
testes clínicos (a grande maioria humanizados). Nos próximos 
dez anos, o mercado deverá Ser invadido por essas 
imunoglobulinas de última genç80. A Perspectiva é de que a 
tecnologia de anticorpos recombinantes venha a fornecer 
inçumos para diversas áreas da medicina, desde agentes 
imUnomoduladoieS até vacinas recombinantes. &sa 
tecnologia tem sido utilizada, inclusive, com vistas ao 
tratamento de doenças como 0 cancer, a AIDS, e na 

'" Nomalmente, produzidas em laborat6fl0 a p d r  de cblulas de camundongos Ou ratos. 



prevenção de infecções bacterianas. A manipulaçao de 
anticorpos já utilizados atualmente na medicina, em sua forma 
murina, que vem sendo realizada por grupos nacionais, 
permitirá a fonação de competencia necessária para o 
dominio dessa tecnologia no pais, a partir das experibncias 
bem sucedidas; outros anticorpos de interesse cllnico deveao 
surgir como candidatos B humanizeçao. (BRIGIDO; 
MARANHAO, 2001, P. 10) 

Pesquisadores da Universidade de Brasilia, "em parceria com a Bi0brhS, 

desenvolveram 0s clones recombinantes de bactérias produtoras de insulina 

humana, resultando na primeira patente com esse tipo de tecnologia no hemisfério 

sul (e a quarta do mundo)". (MORHY, P- 5) 

Existem por exemplo, porcos modificados produzindo hemoglobina humanal4lI 

animais produzindo leite com substdncias de uso tera~UtiCo'~*. 

141 . ... pesquisas, como a da çomatogen em Boulder. Colorado. que inseriram genes humanos em 
porcos, com a finalidade de fabricar hemoglobina humana, mnstituindO+s em verdadeiras f8bdcas 
C$,;irnicasn. (RIFKIN apud SANTANNA 2001, P. 98) 

"Alguns cientistas da universidade de Massachusetts. Estados unidos. da Universidade de 
Leyden, Holanda, e do Instituto de lflveStigaç80 Para a PrduçBO Animal, Escdcia, obtiveram animais 
geneticamente mocjjfrcados mediante a intdução de genes humanos no seu genoma. Esses animais 
produzem leite m m  subsancjao de USO tempeutico, ta1 anticoagulante chamado tecido 
ativador plasmin6genon. (MARTINEZ 8pud SANrANNAl 2001* p 98) 



7.3.2 ANIMAIS GENETICAMENTE MODIFICADOS PARA XENOTRANSPLANTES 

Lorenzo Chieffi comenta esta questão do seguinte modo: 
Entre as técnicas oferecidas pela engenharia genetica cabe 
também mencionar a possibilidade de ocorrer a hurnani~aç&~ 
de organismos animais dos quais poderao ser retirados 
brgaos, tecidos e células úteis ao tratamento de inúmeras 
doenças que afligem os indiv~duos.'~ (LEITE SANTOS ((04). 
2001, p. 41, tradução nossa) 

Esta prática objetiva os xenotransplantes, ou seja, o transplante de &mos, 

células e tecidos, do animal para o corpo humano. 

Grande dificuldade neste tipo de transplantes refere-se à possibilidade de 

mesmo Lorenzo Chie@, citando E. ColJeghi comenta a respeito o seguinte: 

O risco de uma transmissão ao homem destas doenças seda, 
mais, agravado, 'pelo fato que 0s receptores de órgaos esta0 
submetidos à terapia ~f?l~nossuPresSora, que os tomam mais 
vulneráveis. E uma Vez que um v h ~ s  consegue sobreviver no 
ambiente humano adaptando-se, da1 poderia difundir-se a 
outras pessoas'. Com todos 0s perigos saúde da 
coletividade facilmente imagináveis. 

Depois da primeira guerra mundial, no momento em que se 
difundiu entre OS porcos 0 vlrus da gripe espanhola, o homem 
também foi infectado Wm Bxito particuhmiente nefasto, tendo 

a morte de cerca de vinte milhões de pessoas. 
Tambem hoje, de algumas pesquisas conduzidas pelo Cancer 
Insttute de Londres, que um vinis presente nas 
&lulas dos porcos teria 'conseguido penetrar em &lulas 
humanas infectando-as', contradizendo assim uma teoria que 
considerava imposslvel um semelhante acontecimento.lu 
(LEITE SANTOS (Org), 2001, P. 50, tradu~4o nossa) 

"Tra le prospettive offerte dall'ingegner. g e n e p  OCO? anche memnafe põssibilitd di 
pewenire all'umanizzazjone degli organi~mi animali dai. quali ptmnnO yi pmlevati Organi, 
tessuti e aellule ,,tili Der consentire Ia cura di taluni mal1 che affliggono 1 lndividuo. (LEITE SANTOS 
($I), 2001, p. 41) ' 

11 rischio di una trasmissione all9uom0 di queste malame yrebbe, piv aggravat0 'da1 fatb che i 
ricevitori degli organi sono wttoposti a terapia immunos~Ppresrrva che li rende ancora più vulnembili. 
E una volta un ,,irus riusciss a soprawivere nellamblente umano adamndosi. da li potrebb 

facilmente diffondersi ad altr@ pe~one'. 
Con tutti i pericoli per la sal~te della collettivit& facilmente 

immaginabili. 
D~~~ la prima guerra mondiale, allorchd si diffuse t~ i maiali il vinis dell'influenza Spagnola ne fu 
infet$to anche I~uomo mn esiti pa,titxJlarmente nefash avendo Prov-to. Ia mate di circa venti milioni 
di persone. M~ anche oggi, da amne ricerche mndok da1 CanCW lnstdu& dl Londra, emergwebb 
che un ,,irus presente neHe cejlule del maiale sarebbe 'riusito a penebare cellule Umane infet$ndole*, 



Lorenzo Chieffi nao v6 O~S~ACUIOS de ordem ~~nst i tuc ional '~~ para 0s 

xenotransplantes, que melhorem as condições fisicas do paciente1*. Para ele, no 

momento, os obs~cuios sBo de ordem sani~ria'~'. (LEITE SANTOS (Org), 2001, p. 

46) 

Noticias têm sido divulgadas para informar O aumento de possibilidades de 

sucesso de xenotransplantes, como uma forma de atender a demanda de transplante 

de órgaos. O médico Anthony WanenS, consultor e conferencista sênior do Imperial 

Coliege, em Londres afirmou que "nós estamos mais próximos agora do que sempre 

estivemos de fazer do transplante de órgãos animais uma realidade clinica". 

Continua dizendo que "o porco é O principal foco de interesse pelo tamanho e 

possibilidade de cria@o em grande escala. 0s  brgaos do animal podem funcionar 

nos seres humanos e sua genBtica minimiza a possibilidade de transferencia de 

infecçdes entre espécies". Para ele, B de ordem imunol@ica, a principal barreira para 

o transplante de órgaos de suínos, pois "as estratégias ~ ~ ~ U n S  para evitar a rejeiç80 

humana no transplante sao inadequadas Para evitar a rejeiÇao de órg~os suínosN. 

Em experiências r&centes, 6rgBos de porcos sobreviveram 80 dias, enquanto que 

SConfessando cosi una teoria che considerava impossibile una sfmile eventuaiitàn. (LEITE SANTOS 
org), 2001, p. 50) 14' A Constituiao da IMlia tem o mesmo céJ&ter pe~sonali~b da ConsUtui@0 do Brasil, valorizando a 

$nidade da pessoa humana. 
Para ele, a introduçáo no corpo humano de um ' 6 ~ 4 0  ~~fTlanizad0' na0 apresenta dificuldades 

6ticas, visto que explica, citando D. White, que 0 termo 'humanizado' 6 im~r6pM. pois na0 se 
transfomarn porcos em seres humanos. apenas se intmdiu uma pmteina e m  na Superflcie das 
suas &lulas, que enviam uma mensagem ao sistema imunol6glw humano, dando-lhe a informaçao, 
que o (irgdo transplantado 6 um 6q4O humano. Para a m~ei@o celular mntinuam utilizando 
imunossupressores, como a ciclosporina. (LEITE SANTOS (OQ). 20011 P. 45) 
147 A gripe aviaria que vem se manifestando desde 2003. m m ~ n d ~  na Asia e chqando a Europa 
ate o momento, com risco de pandemia 6 Um exemplo da.~ssibilidade de V ~ W S  provenientes de 
animais comprometerem a saúde humana 'Segundo a o~aniza@o Mundial de Saúde - ~ M S ,  a 
avklria 6 uma doenp contagiosa que atinge animais. causada por vfms que nomalmente infectam 
apenas aves, e em casos mais raros pows. E s ~  vims *O organkados e evolufdos de 
modo a atingir apenas uma espBcie. mas em. em alguns casos. Cruzado a barreira das espdcie~ e 
atingido humanos. O vfms da gripe aviAria tem vdrios subtipw. e apenas alguns vinis das linhagens 
Conhecidas como 'H5 e H7 causam as formas mais extremas da doença. De acordo com a OMS, 
essas duas modalidades afetam as aves sintomas moderadosi mas quando começam a circular 
entre grandes populafles de animais. OS vfms podem m b r  uma mu&@o. Atualmente a variante 
Considerada mais agressiva do vfrus 6 a H5N1. que qode infiectar Dife-mente da gnpe 
normal que provo- infecpbes no aparelho respirat6n0, a gripe avldfla segue um curso cllnico que se 
 ar^^^=^^^^ por uma deteriora@O rápida dOS 6rpBosn, cüíTl fndice de letalidade superior a 50%. (VIRUS 
DA GRIPE AVIARIA 2005, p. 1) A ~ B  o momento, a t r a n ~ i s a o  da gripe se Pmcessa da ave o 
homem o receio Dandemia está vinculado if po~sihldade de mub@o de V~WS, que pemita a 
rápida t;ansr&sao hoinem para homem. 



anteriormente a medida de sobrevivência era em horas. (CIENTISTAS, 2005, p.1) O 

professor lan F. C. McKenzie, presidente da Associação Internacional de 

Xenotransplantes (IXA) afirmou que porcos modificados geneticamente poderiam ser 

um novo caminho para superar a contaminaMo de células humanas por sulnos e a 

rejeiçao de órgãos. Haveria a necessidade 'de modificar OU eliminar ao menos seis 

genes para permitir a sobreviv&ncia dos 6rgaosn. VRANSPLANTE. 2004, p. 1) 

Experi&ncias com ratos'a tem sido realizadas, objetivando a p r o d u ~ o  da 

órgãos para transplantes. 

148 u ... um rato geneticamente, sem sistema irnunológico foi desenvolvido para produzir 6rgãos 
humanos internos ou externos, tais como orelhas A audncia de um sistema imunol@im assegura 
que o rato na0 rejeitará o tecido humano- Cientistas fazem um molde de um 6rgao humano, uma 
orelha por exemplo com tecidos biodegradbveis de ~olidster ou outros ~olfmeros e entáo transferem 
c ~ l u i a ~  dos que desejam, e implantam o conjunto no rato-.. Da mesma m a .  cientistas t&m 
desenvolvido f[gados, pele, cartilagem. OSSOS. ureteres. vdlvulas card1a-s. tendbs, intestinos, vasos 
sanguineos e tecidos pari mamas com OS b is pollme*sm. (RODR'GUES. P. 4) 



7.3.3 ANIMAIS GENETICAMENTE MODIFICADOS PARA PESQUISAS DE 

DOENÇAS E TERAPIAS 

Eduardo Martinez afirma que se iniciou "...um processo cientifico que pretende 

ampliar a diversidade gen6titica do planeta com finalidades méáicas mediante a 

ct-iaçao de esp&imes híbridos, metade animais e metade homens, para 

experimentos de enfermidades e terapiasn I". (MARTINU, 2005, p. 1, traduç8o 

nossa) Continua dizendo que 'OS cientistas consideram que quanto mais se pareça 

um animal com um homem, mais fácil será simular em suas carnes a progressao de 

enfemidades humanas, experimentar 110~0s medicamentos e recolher tecidos de 

Órgãos que podem ser implantados em ~ess-s'"". (MARTINU, 2005, p. 2, 

tradução nossa) 

em 1983, foram inseridos genes humanos de hormbnio de 
&cimento em embrióeç de ratos. Os animais resultantes 
(chamados 'super-ratos') cresceram duas vezes mais 
rapidamente e ficaram quase duas vezes maiores que o 
tamanho previsivel. No ano seguinte, foram fundidas &lulas 
embrionárias de uma cabra e uma ovelha. O embriao gerou 
uma quimera cabraovelha. (MORHY, p. 5) 

A primeira experiencia de criaçao genetica teve lugar faz 
alguns anos em Edimburgo, Escócia, quando os cientistas 
misturaram um embnao de wdeim com um de cabra, duas 
especies animais sem nenhum parentesco entre si e que &o 
incapazes de acoplar-Se. 0 resultado uma criatura que tinha 
cabeça de cabra e mrpo de mrdeiml". (MARTINE& 2005, p. 
2, tradu@o nossa) 
segundo Rifkin, alguns cientistas se tem proposto inclusive 
criar um 'humanzee' (do ingles humano e chipanze) que seria 
uma cobaia ideal Para OS laborat6rios de investiga@o. O 
chipanzé compartilha Wnosco, 0 98% do genoma humano e 

" um proceao cientlfim que pretende ampliaria dive~idad gendoca de1 planeta con fines m(idims 
,a creacion de especlmenes hlbddos. m h d  animal. m h d  humano. Wn 10s que experimentar 

enfermedades y terpias". (MARTINU. 20051 P. l )  
"Los cientlfims conçideran que cuanto m* se Pamca un animal a Un humano, m&s Mcil se* 

simular en sus carnes Ia progresión de enfermedades humanas, experimentar nuevos medicamentos 
recoger tejidos de 6rganos que puedan Ser implantados en penxinasn. (MARTINU, 2005, P. 2) 

''La primera experiencia de creación genetica ~uVO lugar hace unos anos en Edimburgo, ~~d~ 
cuando 10s cientificos menlamn un embr@n de WKJem con de cabra, dos especies animalej 
ninguna parentezco entre si y que SOn inca~aces de aw~larse. E1 resultado. una criatura que tenla 
cabeza de cabra y cuerpo de cordemn. (MART~NEZ, 2005. p. 2, 



um exemplar adulto tem o nlvel mental de uma criança de 
quatro anos. lu. (MARTINEZ 2005. p. 2. traduç8o nossa) 

Este processo de hibridaMo e fomaç80 de quimeras pode ocorrer em 

diversas direçóes153, como: 

a) animais sendo modificados pela esp6cie humana'"; 

15* "Según Rifkin, algunos cientificoç se han pr0pueSto incluso Crear un 'humanzee' (de1 ingles human 
y chimpanzee) que seria e1 cobaya ideal Para 10s laboratorios de investigaci6n. El chimpan& 
comparte con nosotros e1 98% de1 genoma humano Y un ejemplar adulto tiene el nivel mental de un 
niflo de cuatro aAosn. (MARTINEZ, 2005, P. 2)  
lS3 Outras combinaçbes entre espécies sã0 possiveis envolvendo vegetais e mesmo, equipamentos, 
como por exemplo: 

a) Em 1986, o gene responsável pela emis@ de luz de vaga-lumes, inserido no DNA de 
tabaco, resultou em plantas com folhas que apresentavam brilho. (MORHY, p. 5) 

b) uCientistas criaram nos Estados Unidos robôs minósculos que recebem energia dos músculos. 
0s  aparelhos foram criados por meio do 'crescimento' de células de ratos em chips 
microscópicos de silício, segundo relatório sobra a expen6ncia publicada na revista p atum 
Mater-jals. Os rob6s t6m menos de um millmeb de comprimento e podem se mover sem a 
ajuda de nenhuma fonte externa de energia. 0 trabalho 6 um exemplo surpreendente do 
casamento da biotecnologia com a nanotecnologia... ...o cientista Cario Montemagno, da 
Univemidade da Califórnia em L03 Angeles, usa a natureza na0 com0 fonte de ideias, mas 
como matéria-prima para suas experiencias. No passado, ele criou nanomotores rotativos a 
partir de protefnas geneticamente modificadas. Agora ele criou tecido muscular dentro de 
minúsculos esaueletos robotizados. A equipe de Montemagno usou Células cardíacas de ratos 
para criar um aparelho muito pequeno que se move sozinho quando as &lulas se contraem. 
Um segundo aparelho se parece com um par de pernas de sapo minúsculas. '0s ossos que 
estamos usando &o ou de plástico OU de Silicio', diz 0 cientista. 'Então fizemos estas 
estruturas realmente finas que mecanicamente tem articulaçbes que as permitem se mexer e 
se dobrar.' 'E entao, por meio da manipulação em nanoescala da superftcie química, o 
músculo recebe a deixa para dizer, Ei, eu quem me ligar a este ponto, e ndo e 0 .  E então 
as células se juntam e passam por uma mudança, e de fato fornem um músculo.* 'Dai v o d  
tem um aparelho que possui um esqueleto e músculos que lhe Pemitem se mexer.' Com a 
ajuda de um microsc6pio 6 p ~ ~ l v e l  ver o aprefho se mxer  Com seus dois '@SI. 

Montemagno diz que  músculo^ mmo estes poderiam ser usados em uma M e  de 
equipamentos micros&picoç Mas serã que as .lulas anexadas a0 sillcio estão vivas? 'Elas 
estão totalmente vivas1, diz o cientista. 'Quer dizer, as Células na verdade se desenvolvem 
multiplicam-se e se juntaml formando Uma esbutum. Enao 0 apadho est8 vivo'. A iddia & 
tudo para desagradar aqueles que já tem um pB atrás com relaç80 nanotecnologia. Mas 
Montemagno diz que faz sentido integrar as soluWs que a natureza encontrou apds bilhbs 
de anos de processo evoiutivo aos últimos avanços tecno16gicosn. (CIENTISTAS 
AMERICANOS, 2005, P. 1) 

154 U~ Universidade de Stanford se p r o ~  injetar &lulas humanas no feto de um rato, criando assim 
Uma variedade de ratos human6ides em 1%.-. 
Por outro lado, tal como infama Der Spiegel. cientistas do Instituto Phnd<, da &manha tem 
implantado &lulas maes humanas em drebros de com a finalidade de desenvolver 
posslveis tratamentos genktims de algumas enfemidades neudegenerativas. 
. . . na Universidade de Reno, Estados Unidos, tal como Business Week, há um rebanho com 
cinquenta ovelhas que possuem f m o s  wrcialmente W m w s  com c6lulas humanas e 
inclusive c&ebros vestlgios humanos. 0 pnmeim rebanho de animais 'humanos' de que se tem 

conhecimenton. (MART/NEZ. 2005. P. 1 traduflo 
"La Univemidad de Stanford se propone in~ectar &lulas humanas en e1 feto de Un ratón, creando as, 
una variedad de ratón humanoide en Un I%... 



Alys?al Renato Muotri, apontedo como o primeiro pesquisador 
brasileiro a manipular células-tronco embrionhrias humanas, criou, 
juntamente com sua equipe no Instituto Salk (Calif6mia), 
camundongos com neurônios humanos. A partir desse estudo, ficou 
demonstrado, pela primeira vez, que as primitivas células do homem 
s%o capazes de se diferenciar em neurdnios em animais e a 
funcionais'*. (CAMUNDONGOS, 2004, p. 1) 

Cientistas transplantaram um cromossomo humano quase inteiro para 
ratos, em um feito médico e tecnico que pode trazer novas 
jnformaws sobre a slndrome de Down e outras doenças. 

0s  ratos geneticamente modificados carregam uma Cópia do 
cromosomo humano 21, o menor dos 23 pares de cromossomos 
humanos, com cerca de 225 genes. 

Crianças com slndrome de Dow~, um dos distúrbios gendticos mais 
comuns herdam tr&s Cópias do Cromossomo ao invds de duas. 

A experiência culmina 13 anos de pesquisas no Instituto de 
Neurologia e no Instituto Nacional de SaQde Médica, de Londres... 

A çfndrome de Down, que afeb cerca de um a cada 800 bebes 
nascidos vivos, provoca retardamento mental e no desenvolvimento 
flsico. Os portadores tambem podem sofrer problemas cardl-s e 
auditivos e tem maior propensão à leucemia e ao mal de Alzhejmer 
precoce. 

'Esçes distúrbios para OS quais as pessoas com Down &o mais 
propensas também afetam todos 0s humanos. I! inteiramente passlvel 

(i que, se entendermos o que ocorre de emdo com as pessoas com 
Down, iremos também entender 0 que ocorre de errado durante esses 
distúrbb entre o resto de nós', acrescentou. 

~lizabeth Fisher, do Instituto de Neurol~gia, disse que a tecnologia 
os cientistas a determinarem quais genes causam diferentes 

Por otro lado, tal anx, informa Der Spbgel, d@~tificoS de1 Instituto Max Plank de Alemania han 
implantado &lulas madre humanas en e1 cerebro de monos, con Ia finalidad de desarrollar posjbles 
tratamimtos genbtims de alg unas enfermedades neudegenarativas- 
... en Ia Unjvemidad de Rena, Estados Unidos. ta1 como Busines Week. hay un rebaflo de 
cincuenta ovejas, que poseen higados v r d a h e h  humanos, COmoneS COn c81ula~ humanas e 
incluso cerebros con huellas humanas. Es e1 primer rebafio de animales 'h~manos' de1 que se tlene 
constancian. (MARTINEZ, 2005, P. 1) 

Anteriormente, em 2002, o jornal The New Yofk Times, havia divulgado a notfcia que cientistas 
norte-americanos e canadenses estavam desenvolvendo uma exyri&nda Pela qual injetarbm Mlulas 
tronco humanos em um embriao de rato. "Alta Claro, vi~e-rêitorâ da Faculdade de Direito da 
Universidade de Wisconsin e especializada em bioetica, disse que as questbes fundamentais ~ 8 0  
onde ser& injetado o material genktico humano. quanto inJebdo e Sê começa a se bmar confusa 
a diferenw entre o animal e o ser humano ... O dilema btico em tomo desta experi8ncia aponta pare o 
centro da mntrovkrsia sobre o abodo. Alguns pensadores opinam que o ser humano 6 o material 
geneoco e po*anto com- com a concepÇg0, enquanto outros acham que a humanidade radica na 
consciênci~ de si mesmo. Para a segunda Corrente, d a  ~ r e o c u y t e  se o ex~nment0 fizesse com 
que as c&lulas humanas se desenvoiveSSem no drebm do rato e o animal Percebesse a si mesmo 
de foma diferente que um animal faria'. declarou Claf'O. A p m ~ s s o ~  afirmou que uma fomw 
extremamente simples de evihr 0s problemas apresentados pela cdaH0 de Um hlbfido de um 

ser humano e um 6 matar o embn80 antes que eb QUEREM CRIAR 



aspectos da slndrome de Down e a suscetibilidade a outras 
doenças1. (CIENTISTAS IMPLANTAM CROMOSSOMO, 2005, p. 1 ) 

b) a espécie humana podendo ser modificada por animais; 

Uma pesquisa realizada por cientistas israelenses mostrou que 
&lulas retiradas de embriões de porco podedo um dia ser usadas 
para substituir órgãos danificados do corpo humano. 

0s  pesquisadores do Instituto de Cidncias de Weizmann, em Te1 Aviv, 
descobriram que Cêl~las-bnCO retiradas do 6rgao de um animal 
podem crescer e formar 6rgaos normais em outms es-. 
O estudo, publicado na revista Nature Medicine, sugere uma 
alternativa mais vantajosa do que outras técnicas de transplante, 
como a que transfere órgãos inteiros de porcos ara seres humanos, 
deixando-OS mais vulneráveis à r e j e i ~ ' ~ ~ .  (C$LLA TRONCO DE 
PORCO, P. 1) 

c) a espécie humana modificando sua própria esp6cie1%. 

''13 "Em artigo na revista Science, os peçquisad0.s descreveram com0 retiraram o cromossomo das 
células humanas... 0 cromosomo humano foi misturado 8s dlulas-tronco embrionarias dos ratos, e 
uma rea@o química provocou sua fud0. AS dlu1as-b.o que absorveram O cromossomo humano 
21 foram enao injetadas em um embMo de rato, que foi reimplantado na mae. O resultado foi ratos 
com uma &pia de um cromosomo humano. Embora 0s ratos P a W m  nomais, eles tem varias 
caracteristicas associadas à slndrome de Down". (CIENTISTAS IMPLANTAM CROMOSSOMO, 2005, 

1) ' tbcnica de Rejsder e sua equipe utiliza dlubs de fetos de porco com apenas quatro semanas 
de idade. Nesse momento, o feto contém Uma dlula chamada de."Pmu~son do rim", uma &lula- 
tronco que se multiplica e d~ origem às diferentes dlulas n e c d n a s  formar um rim cofnpkb. 
Os pesquisadores usaram versões desças Precursoras vin* de fetos h~manos abortados e de fetos 
de porco e as transplantaram em ratos. As duas 8s- desenvolveram 6480s perfeitos e no 
tamanho normal para um rato. Albm diso. na0 houve imuno16gica perigosa, o que 0s 
cientistas atribuem ao fato de as células terem sido retiradas em um est8gio inicial, quando &lulas do 
sistema imunolbgico ainda na0 estâo presentesn- (CéLUm TRONCO DE PORCO. P 1 ) 
lJ8 A formaflo de uma quimera humana pode 0w.r Por um Pocesso natural, 6 O que mostra o caso 
a seguir. "Médicoç de ~a~çachu&b ,  Estados Unidos, descobriram uma mulher que possui dois tipos 
de c&ulas geneticamente difarentes.A paciente. identificada apenas como Jane. foi examinada no 
Centro Médico Beth Israel Deaconess, em Boston, quando precisou de um transplante de rim, mas 
seus filhos, que foram concebidos nat~ralmente. na0 puderam fazer a dwç80. Jane. de 52 anos, e 
seus filhos eram biologicamente relacionados. Exames mostraram que a paciente era uma 
quimera: a m&e de Jane ficou grávida de gemeos na0 identicos que acabaram Sê fundindo no atem 
durante a gestaçdo, fomando uma única pessoa-.. Segundo a revista New Scbntist, a quipe m&dica 
em Boston examinou os tres filhos de Jane Para saber se eles poderiam doar um dos rins para Jane. 
Mas os exames geneticos mostraram que dois dos filhos pvenam ser de Jane. Analises mais 
detalhadas mostraram que a paciente era uma quimera Lebagam6bw* uma p m  Wm dois opos M, 
célula, geneticamente diferentes... Jane, segundo os exames, tinha células de um dos gemeos em 
seu sangue e tambem em outros tecidos. Mas 0s testes realiados em outros t ~ i d o ~ ,  inclusive nos 
ov&ios, mostraram a domin8ncia de &IulaS do outro gbmeo. A andiF8o da paciente foi revelada por 
acaso e 0s cientistas afirmam que muitas oums P-s com essa anomalia gen6tica levam uma 
vida nomal sem saber de sua condiçao.AlgunS ate mostram alguns sinais mais visiveis como olhos 
de cores diferentes. Em outros casos, há problemas no sistema reprodutivo da pessoa, sendo 
enmntrados orgaos reprodutores maswlinos e femininos. pois estas pessoas possuem &lulas dos 
dois sexos em seus corpos. Cerca de 30 Casos de quimerismo fwam ?latados cientificamente... 
MBdims sugerem que essa mdiÇgo pode se tomar cada vez mais wmum por causa da 
popu,arizafl0 da fe~ilir@o jn vitm, que trabalha com a implant%80 de varias embriões no útero das 



A Sociedade EuroMia de ReproduçBo Humana e Embriologia, em 
Madri, Espanha, causou imensa constemaça0 em meio à comunidade 
cientifica ao apresentar a polemica experiência gendtica do norte- 
americano Dr. Norbert Gleicher. Gleiiher, que dirige uma cllnica 
particular especializada em fertilidade humana nos EUA, criou 
deliberadamente Um embMo humano hermafrodita. Com a ajuda de 
colegas, extraiu células de embribes masculinos com 3 dias de idade 
e as implantou em 21 embribes femininos no mesmo estsgjo de 
desenvohrirnent0. Com0 resultado, obteve um embriao hermafr&ita 
(metade masculino e metade feminino) que tinha tudo para cremr e 
virar um feto 'saudável'. Gleicher pretendia contribuir para com o 
desenvolvimento de tratamentos para dish5rbii genbticos, mas a 
maioria dos cientistas do ramo Se revelou contrária a iniciativa. 
(QUIMERA CRIADA, 2003, p. 1 ). 

pacientes. Em 1998, por exemplo, médicos na Unive~idde de Edimburgo. E-ia, relataram um 
Caso em que dois embriões, um masculino e outro feminino se fundiram para fomar uma Onica 
criança. A a d i @ o  foi descobe- no menino quando 0 testfcub esquerdo na0 desceu normalmente 
Cirurgióes descobriram no lugar Um 0váflO e M'i'la trompa de ta16pi0- mesmo. gesta-s naturais 
podem ocasionar esses casos. Durante a gravidez. algumas celulas da m8e " e a M m "  o feto e 
vice-versa. Mais de 90 % das mulheres podem ter no sngue células ou DNA de Seus filhos durante a 
gravidez e mais de 50% continuam assim depis do nafcimento- Esta condição 6 conhecida 
como microquimerismo. Se a mulher tem 0utmS filhos depois d i s ~ ,  as c8lulas do irma0 mais velho 
tambem &em ser passadas de volta para O filho mais novo durante a gravidez". (MCDICOS 
DESCOBREM MULHER, 2003, P. 1) 
"Se dois embfl&s humanos fundem-se ~n fater um 56 MganiSmO*.aq~eIe organismo nao 6 um ser 
humano. Ele teria 92 cromossomos. qualquer que foT tipo be animal que Prdu~iSSe isto! Ambos 
0s embriões originais teriam morrido. Se esse organismo quimbm fosse submetido 4 regula@o, 
ejetaria todo o excesso de cmm0SSOmOs e redmiria nIimem e a mmbinaH0 adequada de 
CrOmO~sOmOS masculinos e femininos a '46'. O que poderia. teoricamente, resultar na hnaçao de um 
novo embrião humanon. (IRVING, 2003, P- 'O) 



As técnicas de clonagem, OU seja, de re~rodu!$o/muRiplicação a s s e ~ u a d ~ ' ~ ~  

podem ser realizadas por: 

a) transferência nuclear'60 

0s procedimentos mais utilizados em animais e que começam a ser 
usados em clonagem de humanos &o dois: um deles consiste em 
utilizar o material genético (núcleo) extrafdo de uma &lula na0 
reprodutiva ou somática (diferente do óvulo Ou espermatozbide) de um 

'" Em 1996, o cientista lan Wilmut e sua equipe clonaram uma ovelha; substiiulram o núcleo de um 
óvulo de uma ovelha (célula reprodutiva, gameta feminino, am metade de cromossomos), pelo 
núcleo de uma &lula mamária de outra ovelha (portanto soma?, Wm todos Os cromossomos), 
nascendo a ovelha, que recebeu o nome de DollY, no Roslin Institute, de Edimburgo/~-i~ em 
associaMo com a empresa PPL Therapeutics. Com tknica, O gameta masculino 
(eçpermatoz6ide) não é necesdrio para a reproduCã0. (MALUF, 2002, P. 4) 
Em 2000, o cientista Gerard Schatten, da Universidade de Ciencias da Saúde do Orqon, 
Portland/EEuU, comunicou a clonagem de um nlacaco mesusl com a utiliza@o de outro tipo de 
técnica pela qual há a quebra de embribes em quatro pedaços; 0 dane recebeu o nome de Tetra. Esta 
eçpecie de macaco tem semelhantes às humanas, sendo nelas que se descobriu o 
fator RH no sangue hhano. (MALUF. 2002. P. 86) 
''O "A ideia de clonagem surgiu em 1938 quando Hans S ~ m a n n .  v b r i o l ~ g i ~ b  alemão (Nobel de 
Medicina, 1935) prop& um experimento que consistia em transferir 0 nÚdéo de uma &lula em 
esMgio tardio de desenvolvimento para um 6vUlo- Em 19521 Robert Briggs e Thomas King, da 
Filadélfia, realizaram a primeira clonagem de sapos a partir de cé1u.s embnondrias. Em 19&4, Steen 
Willadsen da Universidade de cambridge CI~nou uma ovelha a Partir de dlulas embrionarias jovens. 
Um grupo de pesquisadores da universidade de m n s i n  Fonou uma Vaca a Partir de &lulas 
embrionaias jovens do mesmo animal (1986). Em 19951 'an Wimut e Kelm Cam~bell, da esta@o de 
reproduflo animal na Escócia, partiram de &lulas embnondnas de 9 dias Para ~10nar duas ovelhas 
id&nticas chamadas de 'Megane e 'Morag'. No ano seguinte surgiu 'DolIy', cionada pelas m8os destes 
mesmos pesquisadores a partir de células congeladas de uma ovelha. Esta foi a grande inova@o - e 
que criou a grande repercu&o do caso -9 um clone originado nao de uma célula embrionaria, mas 
sim de uma &lula mamária. Em 1997, DOI!)' teria Seu nascimento anunciado, sendo O marco de uma 
nova era biotmol6gica. posteriormente a ovelha mais famosa do .mundo surgiram ctones de 
bezerros, cabras, camundongos, porcos e macaco rhesus . Hoje a comda tecnolbgica da clonagem 
tem como ~aises lideres 0s Estados Unidos, Escócia, Inglatemt J a ~ a o ~  Nova Zelandia e Canada". 
(CLONAGÉM~ÁINDA É TÉcNICA, 2001, P- 1) 
"No Brasil, o primeiro mamlfem clonado foi a bezerra w6fla~ da simental (leiteira), fruto de 
experiencia conduzida por Rud0lf0 R u ~ P ~  pesquisador da Brasikra de Pesquisas 
Agropecuarias (EMBRAPA), de Brasllia. 0 anúncio do nasimanto da bezem foi fdt0 em março de 
2001, oito meses antes, de a empresa amedna Adva- Cell T d n o l o g ~  anunciar o sucesso de 
seus experimentos com bovinos... (cLoNAGEM TEM AMPLO USO NA AGROPECUARIA, 2007, p. 
1-2) Vitória viveu 4 meses. 
"Na Faculdade de Medicina Veterinária e ~ootecnia da UniveFdade de S y  Paulo (USP), em sao 
Paulo as pesquisas em clonagem animal tamMm vem Fd0 fe'.fas bovlnost mas da raça nelore 
(Wodi;tora de carne), sob a ~ r d e n a ç b o  de Jose Antonn Vl~~nhn - (CLONAGEM TEM AMPLO USO 
NA AGROPECUARIA, 2001, P. 2-31 



indivíduo e inseri-lo em um óvulo cujo núcleo com DNA tenha sido 
retirado. Essa &lula pode ser dginada de um embriao, feto OU adulto 
que estejam vivos, mantidos em cultura em um laboratdrio ou de 
tecido que esteja congelado. 

A outra tecnica consiste na fusâo de uma célula inteira com um 6vulo 
sem material gen6tico. Foi essa justamente a técnica utilizada em 
~011~. Sua fase critica - em que o exparimento pode n80 dar certo - 
se da na etapa de fusão das células, feita atrav6s de corrente elebica 
ou com um vlrus chamado Sendai. (CLONAGEM AINDA E TECNICA, 
200 1, p. 1-21 

Dianne N. Inring menciona que quahuer célula dipl6ide diferenciada, cujo DNA 

foi objeto de 'fechamento' ('zippad up'). pela t6cnica de clonagem pode ter seu DNA 

'desfechado' ('zipped down'), 

... revertendo aquela célula a Um zigoto humano totipotente de 
uma única &lula, tal como o 6 O produto imediato da 
reproduçao humana sexuada (fecundaçao). Nao hA nenhuma 
dúvida de que os embri- nomais resultantes de um tal 
processo de clonagem poderiam ser novos seres humanos 
clonados. Ate os proponentes da clonagem humana admitem 
isso. Expressando descrença de que haja alguem que negue 
que a clonagem humana produza um embriao, Van Blerkom, 
embriologista humano na Universidade Colorado, ironizou: 'Se 
isto nao 6 um embriao, então 0 que e?', e adicionou que 0s 
esforços dos pesquisadores em evitar a palavra 'ernbri80t 
neste contexto servem a 'propósitos pessoais'. 

importante observar, entretanto, que na clonagem por meio 
de transferência nuclear, o em- humano &nado 

não seria 'virtualmente geneticamente identico a 
&lula doadora'. I?:? dP1 0 embnao humano clonado teria um 
genoma diferente devido a Presença no embriao de DNA 
mitocondrial estranho, juntamente com a falta do DNA 
rnitocondrial da célula doadora. (IRVING, 2003, p. 9) 

Esta tecnjca162 dispensa a figura masculina. Assim. em relação a clonagem 

humana reprodutiva, uma mulher pode ter um filho, a partir de um embflao 

proveniente de uma &lula somáiica de qualquer Pessoa, inclusive outra mulher163 e, 

mesmo pode ter um filho, a partir de um embrigo proveniente de uma célula 

somática própria (autoclonagem). 

"' O ganoma humano na0 e definido apenas em temos de genes nuclear=. mas em termos do DNA 
total na c&ula, incluindo o DNA encontredo no citoplasma (IR"ING. 2o03~ p. 32) 

Interessante sobre esta t6cnica que a r e ~ F u ç 8 ~  Se realua. mas ser vivo que nascel ja na- 
Com a mesma idade do clonado. AO que tudo indl@l Os cromoçsomOs m u e m  um timer (marcador 
de tempo de ,,ida), que apresenta o mesmo valor tanto no clone como no cionado. 
1 63 Duas mulheres podem ter um filho em comum. a p d r  de um embnao? obtido m a  inmufl0 do 
núcleo de uma celula somati@ de Uma mulher (no papel mamlino)~ em um ( ~ V U ~ O  sem núcleo, de 
outra mulher (no papel feminino). 



b) divisão gemelar - pela quebra de embrióes; no inicio. os embrims sao 
monocelulares, mas a seguir as células se multiplicam por um procasso de 

divisa0 celular, em duas, quatro, oito. dezesseis. assim por diante; estas 

células sao geneticamente id8nticas (clones) e, sua separação gera embri(les 

idênticos1", pelo processo de regulaF80; esta tecnica 6 muito utilizada nas 

clínicas de reproduflo in ~i t rn '~~.  podendo ser utilizada inclusive para fomecer 

"um estoque ilimitado de novos embrim h~manos Somente para finalidades 

de pesquisa" (IRVING, 2003, P- 10); 

c) outras formas de clonagem, como por exemplo: 

- pela transferhcia nuclear de células germinai~'~; 

- por meio de espermatozóides. 6vulos e embrides artificialmente 

con~truídos'~'; 

Isto ocorre de um dodo natural Com OS gemeos identicos (univitelinos). '" 'Como cada célula embrionária 6 totipotente, isto 6, tem a capacidade de e produzir 
um adulto nomal, a multiplicação embrionhna 6 t ~ ~ ~ ~ m e n t e  ~sslvel... A rem-o do embriao de 
um número de &lulas menor do que a metade em seres humanos tem sido documentada. Nenhum 
efeito adverso foi reportado quando de Um oitavo a um quarto de blast6meros foram removidos de um 
embriao de 3 dias apbs inseminaç80 ... Evidencias adicionais sustentando a viabilidade e o 
Crescimento, de partes de embriões humanos parciais a o  obtidas pela cdopreSer~aç80. Depois de 
descongelar embrides de quatro dlulas, algumas C ~ I U ~  podem na0 sobmviver, deixando embriões 
de uma, duas ou tr& &lulas. Esses ernbribes parciais sobrevivem e chegam a temio, mas a uma taxa 
inferior à de embri&s inteiros ... Com base em resultados observados em mamfferos de ordens 
inferiores, o periodo crftico de desenvolvimento para assegurar su.sso na seParaç80 de blast6meros 
humanos deveria ser na ocasião da gen&a emqnonafla, o que 4 reportado como estando 
entre o estagio de quatro a oito dlulas (divido gemelar por se~raç80 de blast6meros8) ... O segundo 
metodo potencial de multiplicaç80 embhnaria 6 o da sukhWSao de w @ i t ~ . . .  Para Casais, que 
produzem menos do que tds embriões de qualidade Para Mns%nr~ a sePamç80 de blast6mems pode 
ser benkfica'. (ERENUS apud IRVING, 2003, p. 36) 

'Como todas as &lulas som&-, isto 6, &lulas germinais, as C6l~ías geminai8 primordiais 
contem 23 pares de cromosumoS. OU Um total de 46. e1 portanto poderiam Ser clonados por um 
!;f'yplante nuclear' (LARSEN apud IRVING. 20033 p. 37) 

... em 1gg7, os pesquisadores do laborat6rio PPI Them~eub.  que financia as pesquisas do 
Instituto Roçlin, produziram por clonagem uma ovelhas a Polly, Par' pmduzir a protelna sangulnea 
alpha-lantripsina, usada no tratamento da fibmw cfstica~ uma doença gen6tia incu~vel que akta 
uma em cada ,600 crianças de origem ~auasiana. Como matena-~rima, OS bi6logos usaram uma 
@luia tirada de um embrjao de uma ovelha. No núcleo <.ta, enxertaram um pene humano. A seguir 
usaram um ~>vulo de outra ovelha, descartaram 0 seu r ~ ~ o  e o subsQtu!?m com O núcleo da 
geneticamente modificada. Criaram assim, uma &lula cionada do feto onglnal, que foi introduzida no 
liter0 da mae substituta (de aluguel). Outras ovelhas! be POll~~ foram Programadas para produzir 
fibnnogeno e protelna ativada C, dWas usadas para lmWir a -gulaç8o do =nguen. (CLONAGEM 
TEM AMPLO USO NA AGROPECUARIA~ 20011 p- 



- por transferencia nuclear de c6lulas estaminais (c6lulas-tronco) 

ernbrion~rias'~~; 

A partenog&-tese'" B uma tdcnia de repmduç80hnultiplicaçBo humana sui 

geneds, pois náo é realizada através de Processo de fedlizaç80 Ou de t6cnicas de 

''13 Esta técnica funde uma célula-tronco embrionária com células de pele e osso adultas, por exemplo, 
eliminando o uso de óvulos. Este procedimento foi implementado pela equipe dos especialistas Kevin 
Eggan e Douglas Melton, da Faculdade de Medicina de Ha~ard. Esta técnica ainda n a  pode 
utilizada em seres humanos, visto que as &lulas-tronco, produzidas por esta fuso contem DNA de 
ambas as células, portanto sao geneticamente incompatlveis com o doador da célula adulta. 
"A equipe fundiu celulas-tronco embrionárias a células de pele adultas, reprogramando-as, de tal 
forma que ambas passaram a se comportar como se fossem dlulas de embriões. As novas &lulas 
agiram como celulas-tronco, formando tumores ct-mmados teratomas quando injebdas em ratos - um 
teste clássico para detectar se uma &lula 6 realmente uma dlula-tronco embrion8ria. T a m m  
apresentavam atividade em genes ativos exclusivamente nas células-tronco. As diulas resultantes 
parecem ser capazes de sobreviver indefinidamente em laborat6rio. outro teste por que precisam 
rgssaf. (CIENTISTAS CRIAM CCLUIAS-TRONCO. 2005. p.1) 

"Cientistas da Ga-Bretanha anunciaram ter desenvolvido uma t k n i ~ a  para &ar e m b r i b  
humanos sem necessidade de fertiliZag0 ou clonagem. A equipe pertence ao Instituto Roslin, da 
Escócia, o mesmo onde foi criada a ovelha 'Dolly'. 0 Wmeim mamlfen, donado a partir de uma &lula 
adulta. 0 s  pesquisadores usaram óvulos doados Por vánas mulheres e 0s estimularam com impulsos 
elbtricos e substancias qulmicas. As &lulasl enao. comeram a se multiplicar como um embriao 
sem a adi@o de materiais gendticos de es~matoz6ldes ou de clones. 0s embriões resultantes 
dessa tbcnica foram cflamados de partenotos, da palavra grega PaFn~genis ou 'conwpç8o virgem9. 
Foram criados seis partenotos dos quais OS cientlshs esperem extrair dulas-bonC0. 'Neste momento 
n6s ainda na0 conseguimos obter Cdlulas-WCO desses embdMSt mas a f'm8sa ambição continua 
sendo esta', afirmou um dos autores do estudo. Paul de Sousa... A W f i e n o g e n ~  (desenvolvimento 
de um ser vivo, a partir de um 6vulo n80 fecundado) ocorre IlatlJmlfllente em pequenos animais. 
Insetos m o  abelhas e fomigas da0 0flgem assim a seus m?g<s. Algumas esWes  de lagartos 
tamMm se reproduzem dessa forma. embora ma$ raro. Clenf~stas j0 haviam tentado inboduzir 
partenotos em criaturas como ratos e ma??, mas a maio* dos experimentos resultou em 
anomalias. Para que uma &lula-tronco embnbnla =)a d=envolvida. um embrião precisa ter cerca 
de cem celulas. A equipe de cientistas de Edimburgo conseguiu cerca de metade disso ... A quiw da 
Esdcia utilkou cerca de 300 6vulos para obter seis bbt6cMs (&lulas embrion8rias que ainda na0 
apresentam diferencjaÇ80). Em uma íeprduç(k normal. Os 6niks perdem metade do Seu material 
genetico na prepa-o para receber O complemento m a ~ ~ ~ ~ l i n o  (mnpdo no espemiatmbide). Na 
paflenogenese induzida, os ~ V U ~ O S  pnd.sm wr tmwOs em Iaborat6ro de fOrf7Ia a reter todos 0s 
seus cromosomoç. Um impulso e@trico 61 ena01 usado P ra  iniciar 0 PrOCesW de diviso 
embridnica". (CIENTISTAS BRITANICOS, 20°5, p. ') 
[Ci=ntisbs apontam pn a possibilidade da W h e n ~ e n w  humana -r, mediante um p-880 
natural]. 
"Cientistas demonstmmm pela primeira vez a existenda de uma quimera humana: um garoto de tas 
anos e meio que tem células com origens gendbm dibrentm. A quimera, cwidi~60 rarlssima em 
hmens e outros mamlfems, 6 a mistun. num mesmo ogani~mo. de.&Iulas de diferentes origens. 10 
primeiro caso dese tipo (em seres humanos) 6 descrito Lisa Swin e seus mlegas'. diz O cientista 
M. Azim sunni em na última ed@o da =vista 'Natu= Geneth'. NO WSO do garoto. 
algumas cejujas vdm apenas da ma.. e ouws 680 rsut$dO de mndaç80 nomia1 entre 6vulo e 
eSpermatoz6ide. h, acordo com OS w~uU<. b8 UnnrefsMede de Edimbu~0 (E.c6cia, Reino 
Unido), o garoto, identificado apnaS pelas lnrrais FD9 nao tem apenas du las COm origens 
diferentes. ~k tamMm mmepu a Ser formado anteS mesmo da entrada do.wpemator6ide no 6 ~ ~ 1 0 ,  
por meio de um mecanismo que OS pesquisadoras chamam de auto-abva-. Esse mecanismo 
acontece num tipo de reprdu@O chamado ~ r t e n ~ b ~ ~  - Ou reproduç80 sem sexo -. usado pelas 



clonagem, visto que neste caso, óvulos são estimulados, mediante impulsos eldtricos 

e substâncias químicas, com a finalidade de iniciarem um processo de m~ltiplicaç8~. 

As tbcnicas de ~10nagefI-I h~mana e a Padenogbnese podem ter finalidade 

reprodutiva ou terapêutica e/ou experimental, mas sempre levam formaç8o de um 

embrião humano. 

abelhasíainhas para p d m i r  as opârdras sem a do rsngao. Por i=. OS cientistas 
britânicos dizem na 'Nature GenetiCS' que FD 6 um caso único do que chamam 'quimera 
mrtenqMneticas. Devido 9 mistura de c8hilaS. 0 gamto possulI por exempk. &lulas =ngUlnas com 
O mesmo material genMco da m8e. mas seus tendes têm &Iuks q m  nIesckJm material g e n b t i ~  da 
m8e e do pai. Segundo a equipe de Strain. 0 Iado dimo de teu 6 floml. Mas O kdo esquerdo 
é deformado e assimétrico. Os cientistas dizem que o garoto .prece.ser canhoto. Nascido de parto 
nomal, ele tamwm demonstra ter um c~mp~rtamento agrwwo e dificuldades de aprsndhdo. os 
pesquisadores sb conseguiram identificar 0 poique o garoto foi descrito com0 um caso de 
reversao de sexo: 6 um menino, mas &lulas suas tbm cromossomos sexuais femininos. OS cientistas 
cOnclu[ram que o garoto sd poder ter *Ias com carga genbbca a m a s  materna se tiver havido 
partenogeneseW. (EQUIPE ACHA PRIMEIRA QUIMERA HUMANA '995. P. 1) 



7.4.1 CLONAGEM REPRODUTIVA 

Na clonagem reprodutiva, o objetivo 6 a reproduç80 da espécie. 

0 s  defensores da donagem reprodutiva agmPam-Se basicamente em dois 

grupos: 

a) aqueles que defendem a clonagem como tecnica de reproduçao assistida para 

tratamento da infertilidade1"; 

b) aqueles que almejam com a clonagem obter a imortalidade, oferecendo 

'clones de si próprio' aos interessados em aderir a uma 'nova religido'171. 

(QUEM DEFENDE A CLONAGEM, 2001. p.1) 

1 70 Entre estes, podem ser citados: 
a) Panayotis (ou Panos) ZaVOS, bi61ogo cipnob dicado nos EUA - presidente da Human 

Cloning Foundation - HCF, uma Organiza@o Na0 GoWnamental- ONG sem vlnculos com 
univerçidadeç ou centros de pesquisa; a ONG tem como ' b m ~  cientlfiw', a Reproductjve 
Cloning Network, cujo po*-Va 6 RandOlfe H. Wicker, que fundou.um gnip0 prbclonagem 
(The Clone ~ ish ts  United Froflt) e conta com apoio estmt8gia da animadora Shauna, do chat 
'Clone 4 life', mantido semanalmente, na AOL; 

b) Severino Antinori, ginecologista italiano - conseguiu levar a engravidar uma mulher de 62 
anos; 

c) Jan Tesa& bibogo - conseguiu fâZer na- uma h a n v l  a PaMr de células geminativas 
masculinas cultivadas em laboratbrio; em 2000, publicou um artigo na revista da Sociedade 
EumpBia de ReprduçBo Humana sobre Uma *nica de fusão de dois bulos; 

d) Rjchar G. Se&, ffsico - defende a clonagem tanto como mmen to  Para infertilidade, tanto 
para substituir um ente amado; embom  afiliado^ 6 r ~ n h ~ i d o  Pela Human Cloning 
Foundatjon, ONG de panayotis ZaMs; (QUEM DEFENDE A CLONAGEM, 2001, p. 1-3) 

e) w d u k  Hwang, Corkja do Sul e Gerald P. Schaeen. blblqlo da Univemidade de Phburgh - 
chegaram a publicar a ctonagem de &lulas humanas na revista Sabnce; painel da 
Universidade Nacional de  eu^ desmentiu o evento (PAINEL, 2008, p. 1) 

'Zavos disse que teve bxito ao combinar 0 -e1 gendtim de Pessas moas com 6vulos 
bovinos para obter embriões que eram uma d p a  lddnbca dos Mas eSpeCialistas da Royal 
S ~ j e t y  - uma respeitada academia bmnica-para pmmover ah w a o  m u i S 8 ~  cientlficas - 
disseram que 'faltam provas' do que ZaVOs disse ter mn~udo- .Zavos acusado ainda de explorar 
a vulnerabilidade de pessoas que pedemm entes qued?... Rl*ard Qrdner. presidente do grupo 
de trabalho sobre &lulas-tronm e clonagem da Royal Societyt afirmou: 'O trabalho Utilizando material 
genético humano e 6vulos bovinos que dK ter .Iirad0 n80 pmitido Pias leis brimnicas 
e 6 tanto question&el &ntificamente quanto i n a ~ ~ v e l  em tem 6tiw'. 'C escancaradamente 
enganoso sugerir que v& pode mpmduzir um ente quemo~ como U m  dança moita em um 
acidente de carro. ~roduzindo Uma Pe- clonada com o mesmo material genbtico'." (CIENTISTA -- 
FIZ TER CRIADO CLONE. 2004, p. 1) 

O bi610go Marc Rivard, de ~ontreaucanda, ints(lrante *o Movimento Religioso Rae(janl fundou 
uma empresa chamada Clonaid, nas Bahamast com y.obJetivo. OnreCe a t e  ser~iç0 por 200.000 
d61ares (MALUF 2002, p. 90) A seita dos melianos mada em 1975 por um ex-jornalista hn* 
~ l a ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  lque reside em Quebec e se fa chamar de 'Rael'; este recebeu uma de ui 
e*a-tenestre que lhe "djsa 'N6S soma 0s criadores de toda a v U ~  na tena; VO&S nos mnfundiram 



poucos cientistas se declaram favoráveis 4 clonagem reprodutiia humana, 

entretanto seus argumentos referem-se a falta de desenvolvimento tecnoI6gico para 

o feito, desse modo, quando "... a pesquisa tiver avançado suficientemente para 

garantir a efidcia ao processo, na0 mais se Justifica& a o~osiç80 clonagem 

reprodutivan (QUEM DEFENDE A CLONAGEM,2001, p.1) 

A técnica de clonagem ainda estd em aperfeiçoamento. A alta taxa de 
mortalidade em experimentos com animais - cerca de 90% -, 
diagnósticos pré-implantacionais (antes do útero) e p*natais, ainda 
em definição, alarmam para O fato de ninguem saber deteminar a 
normalidade dos embri-. (CLONAGEM AINDA c TÉCNICA, 2001, 
P 4) 
A principal dificuldade 6 a baixa eficiência com que o ovo reconsf&fdo 
se desenvolve COmplebnIente em Um embriao normal. Um animal 
clonado nascido com sucesso 6 ecluivalente a mais de 100 6vulos 
anu&&os reconstituldos, i. e., 0 P r m  possui apmxímadamen@ 
0.5% de eficiencia ... O outro argumento contrdrio a clonagem 
reprodutiva 6 a alta freq0bnúa de anomalias e sérios defeitos que tem 
sido obsetvados no desenvoivimento dos pouqufssimos animais 
clonados nascidos com vida. Cerca de 113 dos rnamlferos clonados 
apresentaram um tamanho excessivo ao nascer, tiveram 6 ~ 6 0 ~  
internos desproporcionais, problemas respiratórios e circuleu*, 
alem de envelhecimento precoce, como descrito na ovelha ~o l ly ,  o 
primeiro animal donado. ouh teW dos animais nascidos tiveram 
somente alguns dias de vida. (VEM AI O CLONE, 2002, p. 1-21 

Nenhum cientista de renome defendeu, ate agora, a clonagem de 
seres humanos, mas quem estuda a histbria da ciência sabe que, 
cedo OU tarde, uma cópia em carne e osso brotará num laboraMrio. 'E 
rjdlculo pensar que não é posslvel cbnar seres humanos', afirmou o 
americano Don Wolf, dedicado a ~Wu isas  de cionagem no Centro de 
primatas do Oregon. 'Se 6 que jB n h  foi feito, disse Wolf ao jornal O 
Globo. 
A rigor, a cionagem já foi feita, na0 com a cenografia espetacular da 
ovelha, mas como o recato de uma expefl6n~ia até hoje confinada ao 

deuses; n6s estavamos na origem de todas as grandís mligides Agora que VMS es#o 
maduros o suficiente para entender isto, gostarlamos de qnmr em Fnbto oficial atraves de uma 
embaixadas. 0 objetivo dos raelianos 8, seguindo os preoee de E!~hlm (do hebraim. 'aquele que 
vejo do c.u*, normalmente traduzido por Deus. mas que 0s raelia?os Identlficam com0 O criador e m -  
terrestre da vida na Tem), chegar 'wavemente a uma nova visao do univem, na qual podemos 
achar a chave para despertar o n0- po tencial, assim como valores para revolucionar a sociedadet. 
Trata-se, segundo eles, de uma nova lfilosOfia', onde a 'es~intualidade e a cibncia Se <eúnernS. Como a 
cionagem enba nisso? Como o primeiro p s s  Vra garantir a vida eterna. considerada uma evoluç8o 

para o ser humano... IA &nagem vai permitir humanidade a 1 - n ~  a vida eterna. O próximo passo 
como fez ~ l ~ h i ~  ani 25 mil anos de vantagem, 0 de cionar direbmente um adulto, sem ter que 
passar pelo proceso de transferindo sua mem6na e  emn na lida de a essa pessoa (O 

cionel.  ta^ depois da morte em um *v totalmente ?Ow. ?mo depois de uma boa 

noite de sono, " (QUEM DEFENDE A CLONAGEM, 2W1* p- 3-5) B ~ ~ , B o ~ l i e r ,  qufmi~a dirige a 
empresa Clonaid, ~ h ~ o u  a anunciar em 2002. o nascimento de Eva primeiro bebe cionado. 
(RAELIANOS, 2002, p. 1) 



laboratório. Em 1992, dois biólogos da Universidade George 
Washington, Jeny Hall e Robet Sillman, clonaram 48 embrim 
humanos, mas lhe deram apenas seis dias de vida. OU seja, 0s 
criadores exterminaram a criatura antes que ela se tomasse um feto. 
(MALUF, 2002, p. 88-89] 

Este tipo de reproduÇ80, em especial. a realizada atrav6s da bica de 

transferência nuclear, quebra totalmente com 0 modo natural de transmissa~ do 

patrimbnio genético, baseado na sexualidade, deixando de ter objetivos 

eugênicos. 

A clonagem humana insere-se no projeto do eugenismo e, 
portanto, está sujeita a todas as obsenraçtbs U i s  e jurldi-s 
que o condenaram amplamente. Com0 escreve Hans Jonas, a 
clonagem humana A, 'no mAtod0, a mais desp6tica e ao 
mesmo tempo, na finalidade, a mais escravizadom forma de 
manipulação genAtica; o seu objetivo não A uma mod- 
arbitrária da subsancia hereditária, mas precisamente a sua 
fixação, igualmente arbiiria, em contraste com a estrategia 
predominante da natureza' ... 
e a manipulação radical da relacionaç80 e complementaridade 
consütutiva, que está na origem da procriaç8o humana, tanto 
no seu aspecto biológico como na sua dimens8o propriamente 
pessoal. .. 
O projeto de 'clonagem humana' demonstra o desnorteamento 
terrlvel a que chega uma cibncia sem valores, e A sinal do 
profundo mal-estar da nossa civilizaç80, que busca na ciencia, 
na t&nica e na 'qualidade de vida' os suced4neos do sentido 
da vida e da ~a l~aç80  da existência. 

A proclamaçáo da 'morte de Deus', na v8 esperança de um 
lsuprhomem', traz consigo um resultado evidente: 'a morte do 
homem'. De facto, n8o se pode esquecer que a negaMo da 
sua dimensão de criatura, longe de exaltar a liberdade do 
homem, gera novas formas de escravid80, novas 
discriminaçbes, novos e profundos sofrimentos. A donagem 
corre o risco de ser a trr?igd Paródia da omnipotencia de 
Deus. (CORREA; SGRECCIA, p. M) 



7.4.2 CLONAGEM TERAPÊUTICA E/OU EXPERIMENTAL 

0 objetivo da clonagem tera~dutica'" 6 a obt~Ç40 de &lulas-tronco, 

extraídas de um embrião para serem implantadas em um paciente. As &lulas-tronco 

embrionarias (TE) ou &lulas estaminais somdticas, que S ~ O  pluripotentes ou 

multipotentes, sao retiradas do ernbriao, quando atinge a fase de blastdcito, ou seja, 

a partir de 32 - 64 células. 

AS &lulas-tronco trazem a possibilidade de regenerar partes 
debilitadas do corpo e de Curar doenças que ainda desafiam 
0s tratamentos com drogas. Os pacientes se enchem de 
esperança com os relatos das propriedades quase 
miraculosas dessas C6lulas, mas muitos dos estudos 
cientlfiw~ mais cot'nemorados foram refutados 

- -  

"* 'NO dia 25 de novembro de 2001, um domingo, foi feito o an~ncio.públiw de que uma emp- de 
biotecnologia norte-americana - Advanced Cell mnolo9Y (ACT) - tinha conseguido fazer o primeiro 
clone humano a partir de &lulas somdticas, utilizando fibmblastos. A publicaç40 dos dados foi feita 
em uma revista cientffica eletrdnica - E-biomed: The Joumal of Regenerative Medicine - com data de 
publicaçao de 26 de novembro de 2001. A equipe de ~esquisadoms tem ex~n8ncia na Brea, ja tendo 
realizado clonagem & bovinos. Todos 0s autores sao apresentados na publicaç80 corno mndo 
vinculados a empresas privadas (Advü~ed Cell TechnolOg~ e. Duncan Holly Biomsdical) e na0 a 
instituiç~e~ academicas. O artigo apresenta, de forma sumdna~ alguns dados sobre os mdtodos 
utilizados e sobre 0s resultados obtidos. 0s  .ursos financeiros utilizados na pesquisa foram todos 
de origem privada.., A revista utilizada Para dlvulgaç80 - í3lomsd: The Joumal of Regenerative 
Medicine - na0 6 indexada nem catalogada em regist!'Os inFmacionais. A indi-O de que o material 
é todo eletdnico, inclusive a revisa0 por com! edltoflal de!xa algumas dúvidas quanto qualidade do 
processo de seleflo e a=ita@o de materiais Para ~ub!l?ç80. O Dr. Michael D. West, p ropne~ f i ~  
da Advanced Cell Technology, 6 membm deste comM editorial-.. De acode com 0 amg0 publicado, o 
projeto foi aprovado pelo m i t 6  ConSu1tOr de $tias vincukdo a Advanced Celi Technolqym Este 
Comitb é coordenado pelo Prof. Ronanld Greenl que tem na Brea de aspectos Aticos em 
pesquisas e usos de embribes. Chama a atenqo que dois pesquiS?doms (Ann A. Kiessling e 
Michael D. West) sgo membros do referido Comite. Da mesma m a .  dois artigos foram publicados 
pelos pesquisadores em a-autoria Wm 0 coordenador do msaltando a adquaç80 da 
pesquisa em embrnes para fins de clonagem tera~8utim, umana rev!sb Science e outro no JAMA. O 
Prof. Oreen publicou um aago no mesmo número da Rev!sta Scienmc American ~ustificand~ 0s 
aspectos éticos da pesquisa. O nome da Pmf- Kiessllng foi ornitidO da reportagem quando bram 
listados 0s membros do Comit8. O principal questio?amento que se refere independdncia de um 
com& com estas caracterfçticas e vlnculos. O comite h'nitou projeto.* Pesqu i~  impondo um prazo 
máximo de 1 dia p6s20n~p@o para O desenvolvmento embflondno... NOS artigos da revista us 
~ e w ~  e da Scientib Amerimn, escrito pelo res~nsdveI do Comith de Etica, existe uma de 
justifimtiVas para a utiliza~ao de embriões como fonte de &lulas-tmn~- O Pmf. Ronaldo Green utiliza 
O termo 'entidade humana1, e na0 ser humano OU P ~ S ?  ao se referir aos embribs, caracterizando- 
0s como um novo tipo de ser atd agora ainda na0 existente e desta forma merecedor de um novo 
status... ~~d~~ os embriões SupoStamente por donagem Se inviabilizaram em ehpas 
muito precoces 4 a 6 cbhlas. Inúmeros pesquisadores, inclusive Pr~f .  lan Yhut ,  chegaram a supor 
que, de fato nao houve clonepem, mas sim uma ativaç80 dos Ovulos devida a manipuiaçfio. Caso 
tivesse havido clonagem neste mesmo perldo de tempo de deveriam ter sido 
geradas 60 celulas e na0 apenas 4 OU 6 &lulas". (GOLDIM, 2001t p.14) 



posteriormente, e Outros dados foram distorcidos em debates 
não sobre a thnica, mas sobre a moralidade de retirar essas 
&lulas de embriões humanos'". (LANZA; ROSENTHAL, 
2004, p. 1) 

'73 U M ~ i t ~ s  ob~táculos técnicos precisam ser superados e muitas quesths sem resposta precisam ser 
Solucionadas antes de podermos utilizar as dlulas-tronco com Segurança. Por exemplo, a simples 
identifica~o de uma celula-tronco verdadeira pode ser complicada. Precisamos primeiro mber se as 
células em estudo realmente possuem a Capacidade de atum como a fonte, Ou como o 'tronco', para 
outros tipos de célula, enquanto pemianecem em estado genenco. Mas, mesmo com exames 
minuciosos e exaustivos, nao é possível distingui-las .r sua apaencia. c seu comportamento que as 
define. As mais versáteis são as células-tronco embnonanas (TE), isoladas pela primeira vez em 
camundongos h& mais de 20 anos. AS ~6luks TE vem da regi. de um e m b w  muito jovem que, no 
desenvolvimento normal, forma as três camadas geminativas distintas de um embriao mais maduro e, 
em última análise, todos os diferentes tecidos do corpo. Celulas TE retem esse potencial para produzir 
qualquer tipo de celula no organismo, O que as foma ~lunPten?s. A mer ia  das linhagens de &lulas 
TE humanas existentes no mundo foram derivadas de embnbes cnados por v ~ ~ .  
Descobriu-se que elas podem se diferenciar em diversos tipos de &lula em uma placa de cultura, mas 
estCi cada vez mais claro que nem todas as linhagens de Células TE humanas são iguais. Algumas 
linhagens se diferenciam em apenas certos tipos de &lulas; outras CWSCem lentamente no meio de 
cultura. A fim de garantir que essas &lulas sejam ~lun~otent. antes de utilizá-las em pesquisas, um 
grupo de bi6logos americanos e canadenses P ~ O W S  dois de teste, que jB são comuns em 
estudos de &lulas TE não-humanas. Um deles envolve a !n~eçBo de &lulas TE no tecido de um 
animal; caso se forme um teratoma (um t~mor caracter[stiw, contendo dlulas de todas as tds 
camadas embrionarias), fica comprovada a sua ~luri~osncla. Outra forma de testar supostas &Iular 
TE consiste em marcá-las e depois injetd-Ias em um embfl8o em desenvolvimento. Quando o animal 
nasce, se as &lulas marcadas aparmrem em todos os seus tecidos. a linhagem 6 considerada 
piuripotente. O teste be ceiuiapbonm embrionanas hUn~anas dessa M a .  enbetanto, criaria um 
animal quimérico, com DNA humano espalhado Por seu oganismo, ~e"Ve*iva que muitos acham 
eticamente desconfort&el. E mais: O fato de as &lulas passarem esse Último teste nem sempre 
garante que ino se diferenciar em labomt6rio-.A fim de descobrir ma-dorc~ mais wnfiaveis, 
realmente capazes de distinguir células TE plun~otentes. PWuisam quais genes a o  ligados ou 
desligados em diversos momentos nas &lulas TE de cultura. Tal ~ f i l  de expressBo g&ica nao 
apenas garantiria uma maneira de identifmr células TE pluri~otentes, mas tambBm daria uma visão 
das pmpriedades que lhe conferem a caraderlstia de 'tronco'. Infelimiente. até agora 0s pfi8 de 
expressa0 genica das &lulas TE geraram apenas resultados mnflitantes* e a busca por uma 
assinatura clara, que caraderire as células TE, continua... QUANDO SAO SIMPLESMENTE 
LARGADAS em uma placa de cultura, as cblulas TE se diferenciam espontaneamente em uma 
miscelânea de tecidos. Com produtos qulmicos, frequentemente conseguimos leva-las a se 
transfonar em um tipo especlfim de &lula. Mas elas Pamwm preferir ~ R O S  tecidos - viram 
facilmente aglomerados de &lulas cardlacas que batem* por exemplo -1 enquanto OU~IDS muito 
mais diflceiS de Mas derivar &lulas 6 apnas metade da batalha. CBlulas TE podem 
produzir com facilidade plaas cheias de neurdnios, exemplo, mas eles S6 terao utilidade se 
puderem ser inseridos em um cérebro vivo. cflando mnexhs e %onveisando' com 0s neuidni0s a seu 
redor. Em 200j, 0s pesquisadores acmdiFnm ter um grande avanço quando Ronald 
McKay, dos Institutos Na4onajs de Saude. relatou ter gerado &lulas prdutoras de insulina 
(importante objetivo na pesquisa de c81ulas-tron.) a ?aror de TE de camundongos. No ano 
passado, no entanto, Douglas A. Melton. da UnlvefSidade Harvard. reproduziu O experimento de 
M ~ K ~ ~  e descobriu que as &lulas haviam abaorv.0 insulina do meio de cuhura. em vez de pmd~zi-1~. 
0 ideal seria injetar cblula~ TE na parte do organlS?o que n ~ s s i t a  de regeneraç80. deixando que 
elas as infomams necess&ias do ambiente. A plurlPo@ncia das células TE, no entanto, 
torna essa alternativa perigosa demais PaR terapias em seres humanos. As au las poderiam fomar 
um teratoma, ou se diferenciar em um tipo de tecido indese~avel~ ou ambos. Em experimentos 
animais, existem diversos relatos de teiatomas dentes totalmente formados. Em vez de , 
arriscar a criar um tumor ou um dente no drebm w v0 ?*H0 de um paciente com injeçbs diretas 
de &lulas TE, ou de tentar produzir tecidos fUfEfOnais es~ í f i cos .  Pesquisadores vem 



A utilizaç8o de células-tronco adultas ou c6lulas estaminais somdticas adultas, 

para substituir células de áreas danificadas em um organismo adulto na0 esa 

relacionada com o processo de cloflagem terap9utica. 

A PELE COMEÇA A SE CONSERTAR 1090 depois de sofrer 
qualquer dano. O figado humano b capaz de regenerar ate 
50% de sua massa em semanas, similar ao que acontece com 
a salamandra, que cria Um novo rabo para substituir o pedido. 
NOSSOS g16buloS vermelhos &O substituldos a uma taxa de 
350 milhões por minuto. Sabemos que as prollficas células- 
tronco devem estar trabalhando em tecidos com capacidade 
de regenemçh t8o rápida. Mas h& questões quanto a outros 
orgaos, como o drebro e o cora@o. serem capazes de auto- 
reparo significativo, principalmente porque células que 
aparentam ser células-tronco tambem foram recentemente 
descobertas naqueles tecidos. As células-tronco mais 
conhecidas do organismo adulto são as hematopoietlcas, 

na medula bsea, fontes de mais de meia dOzia 
de tipos de &lulas sang0lneas. Sua capacidade de gerar essa 
variedade, pelo menos dentro de uma famllia especifica de 
tecido, explica por que jB foram descritas como multipotentes. 
Existem grandes esperanças de que células-tronco 
multipotentes similares. encontradas em outros tecidos do 
organismo, possam ser induzidas a reparar danos, sem que 
seja necesdria a utilização de embribes - ou, melhor ainda, 
que uma &lula-tronco adulta com maior versatilidade, pbxima 

buscando um meio-temo. Ao forçar as &lulas TE a avumir um esMgio progenitor mais estdvel, mas 
ainda flexlvel antes de usa-las, somos -Pazes de evitar a dfferqnclação descontrolada, ao mesmo 
tempo em conseguimos tirar vanlagem das infomaws ambientas P?n a gera@o das &lulas 
desejadas. Mesmo quando esss c8lulaS pm~enltoms conseguem se ambientar e, iniciar a g e w o  
de novos tecidos, ainda sujeibs ao ataque do P ~ P ~ O  ?rganismo do paciente. Elos Ym a 
mesma probabilidade de rejeiç8o de Um 6rgao transplantado! pois possuem protelnas de supeme, 
ou ant,genos, que pemitem que o sistema imune r m n h W  invasores... NO momento. a única fom 
segura de evitar o probkma da Meiç8o imunpl6gica 6 a cria?o de Uma linhagem de células TE 
material genetico do pr6pfi paciente. meto de tmnsfedncla nuclear. ou clonagem... Os cientista. 
ainda na0 sabem se a repmgrama@O OU abum outro aspecto da  manipula@^ desses embr i b  
poderiam introduzir mutações genbti-S. que predisponham as dulas TE ao envelhedmento ou ao 
ancer... A sa(ide das celulas TE derivadas de e m b n e  cionados tambth 6 questionada. uma vez 
que experiencjas desse tipo esbarram em Uma taxa n luh  elevada de deformidades e mortalidade. No 
entanto, quando o potencial de uma linhagem de dlulasTE.clonadas 6 testado, abavbs da i n j w o  
das &lulas em um blast&ito em desenvolvimento. 0s animam resubntes 880 normais. ISSO sugeri, 
que, embora a clonagem reprodutiva seja im~revislvel demais para ser usada em SeiW humanos, as 
&lulas TE derivadas por meio de transfedncia nuclear ?ulvalen@s a &lulas TE normais, w 
menos para fins terap8utic0s. problemas de segurança pareudos tambêm precisam Ser S~lucionado~ 
em outra tecnica que produz células TE- ~ r n  um processo chamado partenogenese (em grego, 
'concepçao virgeml) um dvulo nao-fefllizad~ pode ser quimicamente induzido a iniciar divisâo celular. 
~s~~~ pseudo-embh6es, ou pafienotas s80 consideravelmente ma!S f8cels de cultivar que embn- 
criados por transfergncia nuclear... O tempo para que qualquer t W  de terapta de dIula TE seja 
testado em determinado nao somente questbf)s cientlficas ainda sem resposta, 
mas tambem por questbes pollticas-.. Enquanto isso, o extraordinc?rto potencial das &lulas-tronco 

r células similares que possam estar envolvidas no 
embrionárias vem intensifi-rido a bu? RoSENTHA', 20M, p. 
PrOCesso normal de cura do corpo adulto - 



da pluripotência das c6lulas embriondrias, possa ser 
de~coberta"~. (LANZA; ROSENTHAL, 2004, p. 4) 

O processo de rejeiç8o de Células-tronco 6 O mesmo que ocorre em 

transplantes de órgaos. As células-tronco adultas. quando retiradas do prbp* 

paciente, dispensam a utilizaçáo de d r ~ a s  imunossu~resmas'". Atualmente, 

'" "A id6ia de que certas células-bOnW adultas podem ter esse Potencial surgiu depois de 
transplantes de medula óssea em humanos, quando &lulas doadoras foram encontradas em uma 
vasta gama de tecidos dos receptores. Assim, sob condiçbes adequadas, as &lulas-tronco da medula 
óssea poderiam contribuir com vimialmente qualquer p* do organismo. (Alegações par-das 
foram feitas sobre as chamadas células-tronco fetaisl enFntradas no sangue do corao umbilical, 
similares a &lulas-tronco hematopid~s.). 0s  testes feitos diretamente em organismos vhm, no 
entanto, mostraram pouca evidencia de tal plasacidade. Em maW, relatos da equipe de  em 
Balsam, da Universidade Stanford, e de outra liderada por Charles E. M ~ v ,  da Universidade de 
Washington, descreveram a utilizaçâo de potentes metod0s.de mstrmmento a fim de deteminar se 
as céiulaç-tronco hematopoidticas seriam inmrp~mdas a musculos mrdlacos danificados, um tecido 
n8o-hematopoiético. Nenhum dos gnipOS detectou p-nw de anhgas &lulas-tronco nos novos 
tecidos. O que se nota com freqDAncia cada vez maio 6 a fu* de &lulas-bonco da medula 6ssea 
com células do cora do flgado e do cérebro, sugerindo uma ex~llaç80 alternativa para a suposta 
bansdiferencja@o. $'estudos fWW.  ma c ~ c i a l  descartar a podbilidade de as &lulas-tronco 
Simplesmente se fundirem Bs &lulaS do local tratado, em vez de gerarem novas. Ainda assim, 
Células-tronco de tecidos especlfims Jd produziram resultados encoyjadores. NO estudo alemb 
Topcare-Ami, com pacientes com Severo dano mu.do por infam do mi~cárdio, -lulas 
progenitoras cardlacas dos próprios paciente9 forem in)etadas diretamente na d m  danificada. Quatro 
meses mais tarde, o tecido danificado havia diminuldo quase 36% em tamanho, e a Capacidade 
cardlaca dos pacientes, aumentado 10%. O Pequen0 numem de *lulas-bnco que pode Ser i!301ado 
em qualquer tecido adulto mntinua a 0 nlaior entrsve t6cnico. Na medula 6- de camundongos 
c6lulas-tronco sao raras, apenas uma em 10 mil, e pmp0@0 pode ainda menor em 
humanos, O cultivo de &lulas-tronco adultas tambem 6 sabidamente lento e trabalhoso. Assim como 
as células embrionárias, sabemos tão pouco sobre 0s btores que podem controlar seu 
d e s e n v o ~ ~ i ~ ~ ~ t ~  que ainda nao temos Wmo Prever se um prlOdO prolongado em cultura pode 
causar danos A sua capacidade de restaurar twdos. Em vez de a w r  as c8lulas-wnco de um 
paciente para removê-las, cultivslas e reimp~n~-l-lsl talvez POS=mm utilhr suprimentos ocultos do 
organismo. Evidencias sugerem que as c61~1a~--mm, tal como as d u k s  de tumores metasutiw, 
respondem a sinais qulmiws comunsv levando-os at6 O local danificado. Um de M s  (Rwn(hal) 
recentemente demonstrou em camundongos que as *lulas-bonco =pazes de vhjai grandes 
distancias para chegar a um fenmento*. com o auxflio de Uma pr~telna chamada IGF-1. usar a 
capacidade do prbprio corpo de dar inqo ~ n e r - 0  de &idos vai exigir uma melhor 
wmpreensao dos papéis de tais sinais qufmlms. A equipe de Rosanthal 16 d e m s h  que a EF.1 
ajuda a convocar as células-tronWl mas suspeibmOS que essa molécula tamMm possa 
desempenhar na de algumas das dan'Cadas para um estado multipotente, 
com subsequente diferencia@o nos tecidos n e ~ s s ~ ~ s ,  O fendmeno* conhecido com0 mgenewo 
epimórfca 6 a base para a inc~lvel capacidade de salamandys e certos P & ~ S  de gerar membros e 
6rgaos para reposigo. O ideal da mediciv regenerativa enwntmr uma forma de ativar 
esse tipo de desdiferenciaç80 controlada de tecido - em essOncia, transformar Uma @lula 
teminalmente dikrenCi& em c81~1a-tronm' (LANZA; *OSE"~L,2004~ p. 4) 
175 u~eVemOs ter cuidado mesmo mm OS transplantes Com CT pois muitos pesquisadoms 
acham que elas esm na origem dos t~mores~. (TEIXEIRA1 *Ow* p'4) 



inúmeras doenças v6m sendo tratadas Com Cblulas-tf~nco adultas17e, inclusive no 

~ l i m  Teixeira vincula o interesse pela clonagem teraMutica. ao fato do Projeto 
Genoma Humano refutar o determinismo genetico e, a interesses econbmjcos de 

Pesquisadores, de biotecnólogos e de empresas de biotecnologia. 

Assim como eu, muitos pesquisadores brasileiros e da ~umpa 
nao nos deixamos levar pelos Pmjetos de genomas. Tínhamos 
certeza que os resultados seriam Plfios, pois trabalhando com 
animais transgenicos obtlnhamos resultados inesperados, e 
mais, para um mesmo gene tinhamos expressas varias 
proteinas (a proteina que estudwos tem 11 isoformas, todas 
com atividades e açbes celulares diferentes). Nos EUA, R. 
Lewontin e Evelin Fox Keller jB colocavam em descwito a 
ideologia do determinismo gendtico. 

1 76 'Doenças tratadas com &lulas estaminais - aplica* de estaminais adultas: tumor cerebral, 
retinoblastoma, tumor nos ovdrios, Câncer neurwndocm da pele! tumor nos testlculos, l i n h a ,  
leucemia linfoblastica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemra mieloide crbnica, leucemia 
mieIomonociti~ jovem, linfoadenopatia angioimunoblastia dispmtidemia. mieiorna m(iltiplo, 
mioIodisplasia, tumorpo seio, neumblastoma, linfoma nao-Hodgkin. IinfOma de Hodpkin, -minoma 
renal, vdrioç tumores &lidos, sarcoma do twido mole, eeemm. ixede~~ esclerose múltipla, mal de 
Crohn, artitre reumatbide, artitre jovem. lupus en temav  s!st8mico~ poliyndMe m n t e .  vasculite 
sistemica, slndmme de Sjdgren, doença de Behce~ miasten!a gmve. a p F i a w i f i a  das Células da 
série vermelha citopenia autoimune, slndrome autOifTlune Ilnfo~mlhmbva. i ~ e ~ m ~ n o g k b u l i n ~ ~ i ~  D, 
imunodeficiencia combinada grave das .lulas Tsl anemia faldfome. anemia ~ideroblasti~, 
macroglobuiinemia de Waldenstrom, anemia aplas!a1 MbOCbWnia amqaariodtia, i n ~  
do vlrus de ~ ~ ~ t e i n - ~ a r r ,  anemia de Falconi, anemia de Diamond-BIackfsn. iassemia major, ims, 
osteogenesi imperfeita, doença de sandhoff, d ~ e n e m  da dmm,  l infoi~ti~~itosi emofagockk,a, 
amiloidosi pimaria gangrenas nos membros, mbment? de fendas su~efidais, danos cardlacos, mal 
de Parkinson, lesb=s da me&$ espinhal. escIerOdemal sfndrome de Huffer" (Monitoring Stem Cell 
Research: A Report of the presidentts C0uncil on BiwthiF aPud ADuLTE~ 2005, P. 1, tmdu@o nossa) 
"Malattie trattate com cellule staminali - applicazioni da staminali adulte: tumore a( cewello, 
retinoblastoma, tumore alie ovaie, CBnCr0 neumnd6ain0 pell* tumom ai bsticoli, Iinfwns, 
leucemia linfoblastim acub, leucem& miel"de acutal leucemia mieloide cmnica, kucemia 
mielomonocitica giovanle, linfoadenopatiâ angioimmumblastia con dispmtidemia, mieloma multiplol 
miolodisplasia, tumore al seno, neuroblastorna, linfoma non-Hodgkin, linfoma di Hodgkin, carcinoma 
renate, vari tumori soMi, s a r m  de1 teilsuto molle, scbmmixedema, SclefOsi m~ltipla, morbo di 
Crohn, artitre reumatoide, arütre giovaniJel lupus eriternatoso s i sbm i~ ,  policondrlte ricorrente, 
vasculite sjstemica, sindr~me di sjogrefl, malaFa di Beh% miasterlia grave, aplasia SWclfia delle 
cellule della serie rossa, 

citopenia autoimmune, sindmme autoimmune IinfopmlifemtivB, 
iperimmunoglobulinemia D, immunodeficienZa ~ m b i n d a  g m e  delle yllule T-B, anemia falcifome, 
anemia sideroblastioa, macwlobãnemia di Waldenstmm* amstiat bwnbocitopenia 
amegacariocitia infezione da vinis di Epstein-Ban. anemia. di Falmni. anemia di Diamond-Bleckfan 
talassemia majo; ictus, osteogenesi imq*? 

malattia di Sandhoff, degenerazione delia comes,' 
~i~~oistioc~tosi em~fagocitichel amiloido~i pnmana. <ngme agli aro; cura deite ferite superficiaíi, danni 
cardiaci morbo di pa*inson, lesioni al midollo splna? scleflenia. slndmme di Huh f  (Monitoring 
Stem c=ll Research. A ~~~~d of the presidenfs Councll on Bioethi*I a ~ u d  ADULTE, 2005, p. 1) 

177 Em cidades 
Campinasl çao José do Rio Preto, RecifeI Sakdor, Rio de Janeiro, Ribei& 

Preto, Porto Alegre. 



O Prof. Or. Sergio Ferreira aqui, no Brasil, jB dizia que 35 
milhões de dólares era um preçú muito caro para uma capa na 
Nafure. Foi o que custou o genoma da X.fasadiosa (a do 
amarelinho) e que nao deu soluç8o aos laranjais. O nosso 
caipira ~4 t?$ uma solu@o mais barata: três poda eliminam o 
amarelinho . 
Enquanto a moda era o genoma, os pesquisadores da b i o h k  
celular na Itália, Alemanha, França descobriram ar, celulas- 
tronco adultas e suas potendalidades. Em setembro de 1999 
ocorre o esdndalo da terapia ghica, onde a morte do jovem 
Jesse Geisinger leva B descoberta de que 691 eventos 
&versos &rios haviam ocorrido e nâo haviam sido 
mmunicados ao NIH'? e que este jovem n8o fora a primeira 
pessoa a ser morta por tal terapia. Juntando-se a faldncie da 
perspectiva do genoma, que era Mo grande que levava a uma 
absurda corrida de obten- de Patentes para genes de 
fun@o desconhecida, a t80 promissora terapia genica foi 
abolida. Os pesquisadores que estavam envolvidos nestes 
projetas perderam assim o 'trem da Hist6ria'. Vendo os bons e 
inesperados resuitados dos biologistas celulares com as 
&lulas-tronco adultas voltam-se agora para as &lulas-tronco 
emb&n8fbS HUMANAS ... 
00 ponto de vista econ6mic0, 6 um absurdo querer investir 
tanto dinheiro em avenfuras como a clonagem teramuaca, 
risco que as empresas nofte-americanas n8o querem mmr.  A 
Naturie de 8 de julho narra O impasse que est4 acontecendo 
na Califórnia: querem um financiamento público de 3 bilhbs 
para 10 anos para os projetas de Pesquisa com as CT 
embrion4riaS humanas ... 0 ~nCerol0giSta Rex Greene afirma 
que os que terão lucro imediato s8o os pesquisadores 

e os bi-nologistas que Ihes vendeao 0s 
aparelhos. Nós jB vimos este filme quando a FAPESP gastou 
35 mjlh&s de dólares no genoma da X.fastidiosa. Este 
dinheiro seria muito mais bem empregado no combate da 
tuberculose, pesquisando a vacina genial como 6 feito pelo 
pessoal de Ribeirão Preto, jd que a moda em genes. 

Aqui também quem saiu ganhando foram os biotecn610gos e 
os pesquisadores envolvidos no projeto, que na0 

seus laboratdrios, como eSt80 ganhando dinheiro 
empresas que mntaram mm verbas do projeto... 

(TEIXEIRA, 2004, P. 1-41 

destrui@o de embribes humanos e, a aplicapo do principio da precau~o, 
obietivando o "ao exteminio de vidas humanas, o Prof. €doardo 8oncinellil de 

biologia e genktica da UniversY Via-Saiute. de Milao afirma que, 

1 78 X.fastidjos 6 uma bact&ia que causa a doença do amarelinho nas laranjeiras. 
1 79 NIH - Instituto Nacional de WJdel dos EUA, respondvel pelo financiamento pdblico das 
Pesquisas em saúde. 





células diferenciadas em ordem a procedimentos terapeuticos 
há muito esperados, pode justificar tal intervenç40. Um fim 
bom na0 faz boa uma a@o que, em si mesma, é má. 
(CORREA; SGRECCIA, 2000, p. 4) 



7.5. TÉCNICAS DE ENGENHARIA GENÉTICA E O DIREITO 

Celeste Leite dos Santos Pereira Gomes e Sandra Sordi afirmam que "o 

genoma humano se insere dentro dos direitos da personalidade, representando a 

própria identidade do ser humano". (LEITE SANTOS (Org), 2001, p. 171) 

Estas autoras, citando Maria Doiores Vila Coro, mencionam que. 

O genoma humano é parte constitutiva de todos e cada um 
dos seres humanos, passados, presentes e futuros. . (CORO 
apud LEITE SANTOS (Org), 2001, p. 1 72) 

A espécie transcende ao indivíduo e à humanidade. É um 
pnus antropológico e etico no que o homem se reconhece a si 
mesmo pelo cardter transpessoal do genoma. A espdcie 
humana pela sua própria dignidade convem a condição de 
sujeito de direito para preservar a identidade e inviolabilidade 
da essência do humano. A espécie é o vinculo que permite 
proteger os direitos das gerações presentes e futuras. (CORO 
apud LEITE SANTOS (Org), 2001, p. 173) 

Assim, O genoma humano está inserido no contexto dos direitos de 

personalidade, quer enquanto homem como pessoa individual, quer como homem, 

de todos os tempos e lugares, enquanto espécie humana. No caso, o Direito tem 

como meta, a proteção da espécie humana. 

Dada a relevtncia da questao e, as possibilidades, que a determinaçáo do 

código genetico humano pode engendrar, no próprio ser humano, enquanto espécie, 

sob a coordenação da UNESCO, especialistas internacionais discutiram questões 

éticas e jurídicas e aprovaram, por consenso, a DECLARAçAO UNIVERSAL SOBRE 

GENOMA HUMANO E DIREITOS HUMANOS, em 11 de novembro de 1997. 

Este documento contempla aspectos como: 

a) quanto à dignidade humana (Título I) - O genoma 6 considerado a base da 

identidade humana, patrimonio da humanidade, reconhecendo-se sua 

dignidade e diversidade; como ~0nseqÜên~ia nenhum homem pode ser 

reduzido a caracteristicas genéticas e nem sofrer qualquer discriminação em 

funçáo destas características e, muito menos, ser objeto de benefícios 

pecuniários; 



b) quanto aos direitos de pessoas interessadas (Título II) - necessidade de 

permissão das pessoas para investigago e diagnóstico de códigos genéticos 

e mesmo, sua apresentação ou divulgação; exceção a esta regra, mas em 

caráter restrito, é quando isto beneficia a saúde de outras pessoas; além 

disso, estabelece a necessidade de proteção legal da confidencialidade do 

código genético de pessoa determinada, para evitar qualquer tipo de 

discriminação genética, que possa atentar a dignidade e liberdade humanas; 

estabelece ainda o direito à reparação do dano, da vítima de intervenção 

genética; 

c) quanto a investigação (Título III) - estabelece que nenhuma investigação pode 

prevalecer sobre a dignidade da pessoa humana, seus direitos individuais, 

embora defenda a liberdade de investigação na busca do saber, que objetive 

o alívio do sofrimento, a melhoria da saúde do individuo e da humanidade; 

d) quanto as condiçóes de exercício da atividade científica (Título IV) - 
estabelece a necessidade rigorosa de prudencia, probidade intelectual e 

integridade tanto na realização de investigaçóes, como na sua divulgago; 

menciona a necessidade dos Estados promoverem e controlarem estas 

atividades científicas; 

e) quanto à solidfriedade e cooperação internacional (Título V) - necessidade de 

cooperação internacional na difusão do saber científico, da diversidade 

humana e investigação genética; 

9 quanto ao fomento dos princípios desta declaração (Título VI) - estabelece a 

necessidade dos Estados promoverem a divulgação destes princípios, 

mediante atividades educativas interdisciplinares. 

Existem outros documentos que tentam controlar a investigação científica 

nesta Area do conhecimento'". Entretanto, esta declaração, em virtude de seu 

183 Entre estes podem ser citados: 
a) CÓDIGO DE NUREMBERG, 1947 - cuidou da rela@o ser humano, objeto de pesquisa e 

pesquisador; 
b) DECLARAÇÃO DE HELSINQUE, 1964 (revisada em 1975,1983 ,1989 ,1996~2~~~)~  
c) RELATORIO BELMONT, 1978 - consagrou os principias da Bioética; 



caráter universal, emanada de um órgão com esta magnitude, tenderá a influenciar 

as práticas científicas, jurídicas e, leg islaç6es dos Estados nacionais1@. 

Entretanto, mais do que o genoma humano, que se vincula à herança genética 

humana, o próprio homem, seu fenótipo, o ambiente em que vive, enfim, seu próprio 

ser, como pessoa e, pessoa humana, dotada de corpo e esplrito, sujeito do Direito, 

de todos os tempos e lugares, sempre será objeto de proteção do Direito, que busca 

a justiça e o bem comum. 

Assim, as técnicas de engenharia genética são licitas, necessárias, 

descobertas científicas de grande valor, na exata medida em que contribuem para 

valorizar o próprio homem, que as engendrou. O Direito protege o homem e as 

técnicas de engenharia genética, que lhe dá0 valor e dignidade. 

Francis Fukuyama alerta para perigos, que o ser humano corre, advindos de 

práticas de engenharia genética que podem ser legais, ou seja, podem estar em 

consonancias com normas de direito ~ositivadas, mas que podem comprometer a 

vida humana em sua totalidade. 

As pessoas que não vêm prestando atenção à discussão em 
torno da biotecnologia humana talvez pensem que a principal 
questão em pauta nesse debate diga respeito ao aborto, já 
que os adversários mais veementes da clonagem, até agora, 
têm sido os chamados defensores do direito à vida (ou seja, 
adversários do aborto), que se opõem à destruição de 
embriões. Mas existem razdes importantes para que a 
clonagem e as tecnologias genéticas que a seguirão sejam 
motivo de preocupação para todas as pessoas, religiosas ou 
não, e, sobretudo para aquelas que se preocupam em 
proteger o ambiente natural. Pois a tentativa de dominar a 
natureza humana por meio da biotecnologia será ainda mais 
perigosa e repleta de consequencias do que os esforços feitos 

d) DECLARAÇAO DE VALENCIA, 1990; 
e) DECLARAÇAO DE BILBAO, 1993; 
f) CONVÉNIO DO CONSELHO DA EUROPA, SOBRE DIREITOS HUMANOS E BIOMEDICINA, 

1997; 
g) CONVENÇAO EUROPÉIA SOBRE DIREITOS HUMANOS E BIOMEDICINA, 1997; 
h) DIRETIVA 98/44 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO DA EUROPA, 1998; 
i) DECLARAÇAO IBERO-LATINO-AMERICANA SOBRE ETICA E GENÉTICA, 1996 (revisada 

em 1998); 
j) CONVENÇAO DE STRASBOURG, 1999; 
k) DECLARAÇAO BlOGTlCA DE GIY~N, 2000 - Espanha; 

I* No Brasil, o Conselho Federal de Medicina pela RESOLUÇAO n. 671175 adotou a DECIARAÇAO 
DE HELSINQUE, também adotada pela Associação Médica Mundial, como referdncia da classe 
medica para pesquisa cllnica. 



pelas sociedades industriais para controlar a natureza nao 
humana por meio de geraçbes anteriores de tecnologia. 

Se há uma coisa que o movimento ambientalista nos ensinou, 
nas duas Últimas gerações, é que a natureza é um todo 
complexo. As diferentes partes de um ecossistema são 
mutuamente ihterdependentes, de uma maneira que 
frequentemente não conseguimos compreender, e os esforços 
humanos para manipular certas partes dele vão gerar uma 
multidao de consequencias nao-pretendidas que vao retornar 
para nos assombrar ... 
Se o problema das consequencias não-pretendidas e &rio no 
caso dos ecossistemas não-humanos muito pior no campo da 
genética humana.. . 
Acredito que o ser humano é em grau ainda maior do que os 
ecossistemas, um todo natural, complexo e coerente, cuja 
origem evolutiva nós nem sequer começamos a compreender. 
Mais do que isso: possuimos direitos humanos exatamente 
em função dessa natureza especificamente humana. Como 
disse Thomas Jefferson no final da vida, os americanos 
gozam de direitos pollticos iguais porque a natureza humana 
nao fez com que determinados seres humanos nascessem 
com uma sela nas costas, prontos para serem cavalgados por 
seus superiores. Uma biotecnologia que procure manipular a 
natureza humana não apenas correrá o risco de desencadear 
conseqWncias imprevistas como solapar a própria base dos 
direitos democráticos iguais. (FUKUYAMA, p. 1-2) 

Com a mesma preocupação de ProteMo do ser humano e, analisando o 

aspecto económico da biotecnologia, Jeremy Rifkin menciona que empresas 

multinacionais estão investindo em pesquisas biotecnológicas, com o objetivo da 

comerciaIiza@o genética, alterando profundamente a economia global, que tende a 
n 

tornar-se bioindustrial. 

Nossos futurólogos definiram demasiado restritivamente o 
século XXI como a era da informação. Porém o que é certo é 
que estamos vivendo uma transformação muito profunda, que 
afeta a economia mundial em seu conjunto. Da utilização 
simultânea da informática e da genética estâ surgindo uma 
poderosa força tecnológica e econ8mica que será o eixo do 
século biotecnológico. Recorre-se, cada vez mais, a 
computadores para decifrar e organizar a enorme massa de 
informações genéticas que constituem a matéria prima da 
nova economia global. As empresas multinacionais tem 
empreendido a criação de gigantescos complexos de 
investigação sobre as ciências da vida, que configurarao o 
mundo bioindustrial de amanha. 

AS vantagens, em curto prazo, desta revoluçao S ~ O  
consideráveis: vão aparecer novas plantas, novos animais, 
novos produtos farmacêuticos, novas fontes de energia. 
Porém seria ingênuo acreditar que, como contrapartida, não 
haja um preço que pagar ... 



... desde a revolução neolitica nunca temos deixado de 
modificar a natureza. Porem os novos m6todos de 
recombinaçáo genética são radicalmente diferentes. Com as 
técnicas clássicas de reprodução, só o cruzamento de 
espécies biologicamente afins era possivel. Hoje temos 
derrubado esta barrei ra...Ie5 (RIFKIN, 1998, p. 1, tradução 
nossa) 

Estas empresas globais, comercializando produtos e serviços de origem 

genética tendem a promover a eugenial? nao social como aquela promovida pelo 

nazismo, mas econômica. 

... empresas gigantes, como os grandes grupos qufmicos, que 
tem começado a fechar seus departamentos de qulmica pura, 
para concentrar-se nas ciencias da vida. Estão passando da 
era da petroquimica para aquela da genetica comercial. Os 
genes serao no século MI o que o petróleo, os minerais e os 
metais foram na era colonial e industrial: uma matéria prima. O 
que está em jogo neste comercio tem um nome: 'patentes' ... 
(RIFKIN, 1998, p. 3, tradução nossa) 

A nova ordem eugênica na0 ser8 social e sim econ8mica, e 
estar8 regida pelas leis de mercado. Muito cedo, os futuros 
pais poderão programar o futuro biológico de seus filhos, 
inclusive antes de sua concepção. A pressão social os 
empurrará, a querer eliminar em sua prole, certos 'caracteres 
indesejdveis'. . .I8' (RIFKIN, 1 998' p. 2, tradução nossa) 

"Nuestros futur6logos definieron demasiado restrictivamente e1 siglo XXI como Ia era de Ia 
informacibn. Pero lo cierto es que estamos viviendo una transformacibn mucho más profunda, que 
afecta a Ia economia mundial en su conjunto. De Ia utilización simultánea de Ia informática y Ia 
genética está surgiendo una poderosa fuerza tecnológica Y económica que será el eje de1 siglo 
biotecnológico. Se recurp cada vez más a Ias computadoras Para descifrar y organizar Ia enorme 
masa de informaciones genéticas que consatuyen Ia materia prima de Ia nueva economia global. Las 
empresas multinacionales han emprendido Ya Ia creacibn de gigantescos wmplejos de investigacidn 
sobre Ias ciencias de Ia vida, que configurarán e1 mundo bioindustrial de1 mafiana. 
Las ventajas a corto piazo de esta revoluci6n son considerables: van a aparecer nuevas plantas, 
nuevos animaies, nuevos productos farmacéuticos, nuevas f~entes de energia. Pero seria ingenuo 
creer que, como contrapartida, no habrá un prmio que Pagar-.. 
... desde Ia revolucibn neolltica nunca hemos dejado de modificar Ia naturaleza. Pero 10s nuevos 
métodos de recombinacibn genética son radicalmente diferentes. Con ias técnicas clásicas de 
reproducción só10 el cruzamiento de espmies biológicamente afines era posible. Hoy d[a hemos 
echado abajo esa barrera ..." (RIFKIN, 1998, P. 1) 

Embora, o próprio Projeto Genoma Humano tenha refutado 0 determinismo genetico, a tecnologia 
que esta proposição engendrou, está em pleno funcionamento, metamorfoseando-se em estudos 
baseados em hipóteses experimentais, na busca da função dos genes e, na manipulação genética, 
em especial de células-tronco. 

"...empresas gigantes, como 10s grandes grupos qulmicos que han empezado a cerrar suç 
departamentos de quimica pura para concentrarse en Ias ciencias de Ia vida. Están pasando de ia era 
de Ia petroquímica a Ia de ia genética comercial. Los genes serán en e1 siglo XXI io que ei petróleo, los 
minerales y 10s metales fueron en ia era colonial e industrial: una materia prima. Lo que esM en juego 
en este comercio tiene un nombre: 'patentes'... (RIFKINt 1998, P. 3) 
El nuevo orden eugenésico no será social sino económico, y estará regido por Ias leyes de1 mercado. 
MUY pronto 10s futuros padres podrán programar el po~enir  biológico de sus hijos, incluso antes de su 



Os cidadãos não estão sendo adequadamente informados, pelas publicações 

científicas e econ&micas, pelas indústrias da área de biotecnologia e, pelos 

cientistas, cada qual tentando preservar seus interesses particulares, vinculados ao 

poder econbmico e político, dentro de uma ecònomia capitalista neoliberal global. 

A maioria dos periódicos cientlficos e econ8micos tem 
abordado o tema de forma anedótica, contentando-se em 
anunciar o nascimento de uma nova variedade de planta 
cultivável ou um descobrimento da medicina. Muitos autores 
cientlficos não querem por em perigo as relações 
privilegiadas, que mantém com os microbiólogos e as 
empresas. Tão pouco se sentem suficientemente seguros, 
para desafiar aos especialistas no seu próprio terreno. Porém, 
sobretudo, os meios de informaçáo não tdm entendido, 
todavia, a verdadeira transcenddncia dessas questões, pois 
esta0 obscurecidos pela revolução da informação. 

Simplesmente, as portas do mercado se abrem com muita 
rapidez e os dirigentes das grandes empresas de 
biotecnologias se precipitam na obsessão de obter os maiores 
lucros e ampliar sua carteira de ações a toda velocidade. Nao 
Ihes interessa, em absoluto, que um debate público freie o 
movimento. Isto coincide com o pensamento liberal, que 
supõe que o mercado é o árbitro definitivo e, que 6 este o que 
decide qual tecnologia tem de explorar-se e a melhor maneira 
de fazê-lo. 

0s cientistas dão mostras de certa arrogância. E isto ocorre 
especialmente quando se trata de uma cidncia que se estd 
consolidando. J& aconteceu assim com os qulmicos e depois 
com os flsicos. Agora cabe aos biblogos. Esta arrogancia 
encontra suas raizes na velha concepçao da ciencia 
enunciada pelo filósofo ingles Francis Bacon e que se baseia 
no poder. Para ele, a natureza é uma 'vulgar mulher 
devastadora, insociável, que tem de ser domada, submetida, 
moldada e formada'. Dizia também que 'o conhecimento é 
fonte de poder' e que 'podemos ser donos do nosso destino'. 
para numerosos microbi6logos - se bem que nem todos - 
Ihes é excitante, a idéia de serem capazes de controlar o 
destino, de julgaram-se Deus. São os Únicos que podem não 
só decifrar o código da vida, como tamMm utilizá-lo. 
Imaginam, que se f8ssemos capazes de entender seus 
trabalhos, os aprovarlamos, sem vacilar. Porém, para eles, 
estar informado significa entender as coisas como eles as 
entendem, e por fim, compartilhar sua moral. Esses cientistas 
não crêem realmente no principio democrático, como já se 
tem visto no caso da contaminação petroqulmica e da energia 
nuclea+". (RIFKIN, 1998, p. 5, tradução nossa) 

- - -  

concepción. La presión social 10s impulsará a querer borrar en su progenitura ciertos 'caracteres 
indeseables'. .." (RIFKIN, 1998, p. 2) 
Ia8 'La mayorja de 10s periodistas científicos y econbmicos han abordado el tema de forma anecdótica, 
contentándose con anunciar el nacimiento de una nueva vatiedad de planta cultivable o un 
descubrimiento de Ia medicina. Muchos autores cientlficos no quieren poner en peiigro Ias relaciones 



Questões, referentes a biotecnologia envolvem fatos econ8micos, sociais, 

políticos, jurídicos, religiosos e, filos6ficos. 

As sociedades humanas, de todos os tempos e lugares atribulram a normas, 

em especial jurídicas, o dever-poder de sua autopreservação. 

Atualmente, normas juridicas estão sendo esvaziadas de conteúdo, de 

valores, que as vinculam ao transcendente ou ao transcendental, para legalizarem a 

imanência, ou seja, o próprio fato, enquanto fato, que se esgota em sua prdpria 

imanência, vazio de qualquer sentido OU raiz80 de existir. É o processo de 

'trivialização dos direitos humanos'. 

Desse modo, as técnicas de engenharia genética, que estão submetidas a 

normas jurídicas, em muitos países e são objeto de declarações de direitos de 

cardter universal, não apresentam eficácia e, nao atingem o objetivo primeiro, a 

proteção da dignidade da pessoa humana. 

A biomedicina já 6, claro, fortemente regulamentada, mas 
existem brechas enormes nos órgaos federais americanos 
cuja autoridade se estende à biotecnologia. A Food and Drug 
Administration, dos EUA s6 pode regulamentar alimentos, 
medicamentos e outros produtos m6dicos com base em sua 
eficácia e sua segurança de uso. Ela é proibida de tomar 

- 

privilegiadas que maMenen con 10s microbi6logos Y Ias empresas. Tampow se sienten 
suficientemente seguros para desafiar a 10s especialistas en su propio terreno. Pero, sobre todo, 10s 
medios de infomación no han entendido todavia Ia verdadera trascendencia de esas cuestjones, pues 
están obnubilados por Ia revolución de Ia información. 
Sencillamente Ias puertas de1 mercado se abren Wn suma rapidez y 10s dirigentes de Ias grandes 
empresas de biotecnologlas se precipitan con Ia obsesión de obtener Ias mayores gananciaç y de 
ampliar su cartera de acciones a toda velocidad. NO les interesa en absoluto que un debate público 
frene el movimiento. Esto coincide Wn el pensamiento liberal que estima que e1 mercado es e1 árbitro 
definitivo, y que es éste el que decide que tecnologias han de explotarse y Ia mejor manera de 
hacerlo. 
Los cientlficos dan muestras de cierta arrogancia. Y m.Jrre espe~ialmente cuando se trata de una 
ciencia que se está consolidando. Ya sucedi6 as1 con 10s q u l m i ~ s  y despu6s w n  10s ffsicos. Ahora 
les toca a 10s biólogos. Esta arrogancia encuentra sus ralces en Ia vieja concepción de Ia ciencia 
enunciada por e1 filósofo inglés Francis Bacon Y que se basa en e1 poder. Para 61, Ia naturaleza es una 
'vulgar mujerzuela, huratía, que hay que domar, someter, moldear y formar'. Decia tambien que 
conocimiento es fuente de poder' y que 'podemos ser amos de nuestro destino'. A numerosos 
microbiólogos - aunque no a todos - les resulta excitante ia idea de ser capaces de mntrolar e1 
destino, de jugar a ser Dios. Son 10s Únicos que pueden no só10 descifrar e1 código de Ia vida, sino 
también utilizarlo. Imaginan que si fu6ramoS caPaces de entender SUS trabajos, 10s aprobarlamos siri 
vacilar. Pero, para ellos, estar informado significa entender Ias cosas como ellos Ias entienden, y por 
ende compartir su moral. Esos cientficos no Creen realmente en ei principio democrático, como ya se 
ha visto en e1 caso de ia contaminación petroqulmica y de Ia energia nuclear". (RIFKIN, 1998, P. 5) 



decisões com base em considerações 6ticas e possui 
jurisdição fraca ou inexistente sobre procedimentos médicos 
como a clonagem, o diagnóstico genético prévio à implantação 
(pelo qual os embriões sáo testados para averiguação de suas 
caracterlsticas geneticas, antes de serem implantados no 
Litero) e a engenharia de c4lulas da linhagem geminativa (na 
qual os genes do embrião são manipulados de maneira a 
serem herdados pelas gerações futuras). 

Os Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH) criaram 
diversas regras cobrindo a realização de experiencias com 
seres humanos e outros aspectos da pesquisa cientlfica, mas 
sua autoridade abrange apenas as pesquisas realizadas com 
financiamento federal, deixando livre a indústria da 
biotecnologia privada. Só as empresas americanas de 
biotecnologia gastam US$ 10 bilhões anuais em pesquisa e 
empregam 150 mil pessoas. (FUKUYAMA, p. 2) 

Em uma economia capitalista neoliberal global, que se caracteriza pela 

tomada de decisões políticas, dentro das grandes empresas multinacionais, 

desvinculadas dos Estados nacionais, dependentes economicamente de recursos 

externos e, que passam a exercer atividades meramente administrativas e de 

segurança interna, a perda da eficácia e abrangência de normas juridicas é uma 

realidade. 



8 BIOTENCOLOGIA E DIREITO NO BRASIL 

As técnicas de engenharia genetica relacionam-se diretamente com o 

patrimônio genético da pessoa humana, que é protegido através de nomas 

constitucionais, que configuram direitos fundamentais, em especial, pelos arts. 1°, 111 

e sO, caput, da Constituição Federal, podendo também, ser destacado, o art. 225, 

CF'~'. 

O caput deste último artigo fala em "sadia qualidade de vidan, e o dever da sua 

proteção por todos e pelo Estado, tanto para gerações presentes como futuras. 

Interessante neste texto é que a meta 6 a qualidade de vida humana, enquanto que, 

o objeto protegido é o ambiente ecologicamente equilibrado. 

Ora, ao proteger-se o meio ambiente necessário à vida humana, muito maior 

proteflo, tem a própria vida humana. 

Sob esta ótica pode ser interpretado todo o texto do art. 225, CF, em especial 

os incisos do parhgrafo 1°, seguintes: 

a) inc. lqgO, que menciona a proteção 'dos Processos ecológicos essenciais" e do 

"manejo ecológico das espécies e ecossistemasn, tambem se aplica à própria 

especie hum8na, inserida em um contexto ecológico e com ele interagindo 

sob a forma de ecossistemas; 

b) inc. I I~~ ' ,  que fala na prese~ação da "diversidade e integridade do patrimbnio 

genético" e da fiscalização de entidades, que pesquisam e manipulam material 

genético, inclusive, material genbtico humano; 

u ~ ~ d o ~  têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras geraçbesn. (art. 225, caput, CF) 
IQ0 "preservar e restaurar os processos ewldgicos essenciais e prover o manejo ecoldgico das 
esp6cies e ewssistemas". (art. 225, 1. CF) 

"Preservar a diversidade e a integridade do patrimonio gen6tiCO do Pais e fiscalizar as entidades 
dedicadas pesquisa e manipula@o de material genéticon. (art 225, 11, CF) 



c) inc. V''*, que estabelece a tarefa de controlar a produção, a comercializaç80 

de substâncias e serviços, que comprometam a vida humana, a sua qualidade 

e o meio ambiente. 

Este modo de interpretar o art. 225, CF vincula-se ao art. 1°, 111, CF, que 

estabelece como principio fundamental da ordem jurídica brasileira, "a dignidade da 

pessoa humanan e, ao art. 5 O ,  caput, CF que assegura aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no Brasil, "a inviolabilidade do direito à vida". 

Este é apenas um modo de interpretar, visto que, o patrimônio genético da 

espécie humana, de modo explícito, não é protegido pela Constituição Federal. 

Na realidade, este modo de interpretar, auxilia na delimitação da questão do 

patrimônio genético humano, de sua ~roteção, enquanto patrimônio da humanidade, 

mas ao mesmo tempo, é uma forma reducionista de conceber o ser humano, como 

se este fosse equivalente ao seu genoma. 

Além disso, a vincuiação do ser h~n~ano  a0 art. 225, CF não deixa de colocar 

no mesmo patamar, o ser humano, todas as demais espécies animais, vegetais e, 

inclusive os minerais. 

0 ser humano relaciona-se consigo mesmo e com seu meio ambiente, 

constantemente se transforma e é transformado, mas diferentemente de tudo, tem 

dignidade e, dignida8e humana, que 0 distingue de tudo O que o cerca, de tudo onde 

está inserido e, ainda de seu próprio corpo, visto que esta dignidade somente existe 

e é valorizada, na medida em que está vinculada ao transcendente ou ao 

transcendental. 

Este modo de pensar conflita com o positivismo filos6fico imanente, que cada 

vez mais tenta se impor como positivismo jurídico, através do seu 'dever ser'. 
A alma é uma das mais belas metáforas jamais produzidas 
pelo genero humano, mas é apenas uma metáfora. Ela é 
insubstitu[vel na hora de fazer poesia, mas, quando o assunto 
é biologia, trata-se de um grande estorvo, que serve apenas 
para confundir, fazendo as pessoas procurarem por um 
suposto imaterial quando o que importa são fenomenos físico- 
químicos ... 

Ig2 UC~ntr~)ar  a produç.80, a comercialização e 0 emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente" (ar'. 225, V, CF) 



... o STF, contudo, para conservar-se nos limites de uma 
justiça republicana, precisa saber colocar fatos biológicos à 
frente de crenças e raciocinios juridicos à frente de profissões 
de fé. Num mundo livre de dogmas, como deve ser o mundo 
democrático e plural, o direito é pura positividade e a alma não 
passa de uma metáfora. (SCHWARTSMAN, 2005, p. 1) 

Cabe ainda destacar que a proteção do patrimbnio genético da pessoa 

humana relaciona-se com o avanço do progresso cientifico e tecnológico (art. 218, 

CF) e, mesmo, com a livre iniciativa, principio fundamental (art. 1°, IV, CF), pois 

neste campo de ação, ou seja, dentro de uma economia capitalista, que são 

desenvolvidas atividades de engenharia genética, na espécie humana, no Brasil. 

A regulamentação infraconstitucional dos incisos II, IV e V, do parágrafo 1°, do 

art. 225, CF cabe a LEI n. 1 1.105, de 24-3-2005Ig3, que revogou a LEI n. 9.974195. A 

lei atual está sendo submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, 

através de açdes diretas de inconstit~cionalidade'~, que foram promovidas pelo 

Procurador Geral da República e, estão aguardando julgamento. 

Ig3 ~ s t a  lei foi aprovada pela Camara dos Deputados por 352 votos favoráveis, 60 desfavohveis e 
uma abstenção. 
IQ4 ES@O sendo promovHas as seguintes açbes diretas de inconstitucionalidade: 

a) ADln n. 3510-0 - questiona 0 art. 5' e parágrafos, da LEI n. 11.105, com fundamento no art. 
10, 111 e art. 5O, caput, CF; "afirma que a vida humana acontece na, e a partir da fecunda@on e 
que o artigo questionado "inobserva a inviolabilidade do direito à vida, porque o embrião 
humano e vida humana, e faz ruir f~ndamento maior do estado democrático de direito, que 
radica na preservação da dignidade da pessoa humanan; esta açâo solicita a realizaM0 de 
audiência pública, com o depoimento de profeSS0res (Alice Teixeira Ferreira, Claudia Mada de 
Castro Batista, Eliane Elisa de Souza e Azevedo, Elizabeth Kipman Cerqueira, Lílian Pifiero 
~ p ,  Dalton Luiz de Paula Ramos, Demival da Silva Brandao, Herbert Praxedes, Rogério 
Pazetti) e, pede a declaração da inconstitucionalidade de referido artigo, não havendo pedido 
de liminar; distribulda em 31-05-2005, tendo WmO relator o Ministro Carlos Britto; foram 
aceitos na qualidade de AMICUS CURIAE: MOVITAE - MOVIMENTO EM PROL DA VIDA, 
CONECTAS DIREITOS HUMANOS, CENTRO DE DIREITOS HUMANOS - ANPR; 

b) ADln n. n. 3526-6 - questiona os artigos seguintes: art. 6', VI; art. 10; art. 14, inciços IV,VIII, 
xx e paragrafos I', 2'. 3O, 4'5' e 6'; at-t. 16, par@rafo 1'. inciso Iil e paiágr- 20,30,40, 50, 
60 e 70; arts. 30, 34, 35, 36, 37 e 39. Tem como fmdamento os arts. 23, VI e, 225, caput, 11, IV 
e V, CF; pede a declaração de inconstitucionalidade e, solicita liminar, que tambem aguarda 
julgamento; distribuida em 20-06-2005, tendo com0 relator o Ministro Celso de Mello; foram 
aceitos na qualidade de AMICUS CURIAE: ASSOCIAÇAO CIVIL GREENPEACE, INSTITUTO 
BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- IDEC, ASSOCIAÇA0 NACIONAL DE 
PEQUENOS AGRICULTORES - ANPA, TERRA DE DIREITOS, ASSOCIAÇAO NACIONAL 
DE BIOSSEGURANÇA - ANBIO; 



8.1 COMENTANDO ASPECTOS DA LEI N. 11 .I 05/05 

No Brasil, a LEI 1 1.105/05 disciplina qiuestdes referentes ao uso de tecnicas 

de engenharia genética relacionadas a  organismo^'^^ geneticamente modificad~s'~ 

e seus derivadosig7, cria o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), reestmura 

a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e, dispõe sobre a Política 

Nacional de Biossegurança - PNB. 

O art. l0 delimita o objeto normativo desta lei (organismos geneticamente 

modificados e seus derivados) e vincula este objeto a diretrizes constitucionais. 

Ao estabelecer seu objeto, organismo geneticamente modificado - OGM e, 

seus derivados, esta lei trabalha com normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização, relativas às atividades seguintes: 

a) a construção de OGM; 

b) o cultivo; 

c) a produção; 

d) a manipulação; 

e) o transporte; 

f) a transferência; 

g) a importação; 

h) a exportação; 

i) o arrnazenamento; 

j) a pesquisa; 

Ig5 "Organismo: toda entidade biol6gica capaz de reproduzir ou transferir material genético, inclusive 
virus e outras classes que venham a ser conhecidas". (art. 3O, I); 

uOrganismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo material gendtico ADN/ARN tenha 
sido modificado por qualquer técnica de engenharia genétican. (art. 3O, V); 
Ig7 'Derivado de OGM: produto obtido de OGM e que na0 possua capacidade autbnoma de 
ou que nao contenha forma viável de OGMn. (art. 3O,VI); 



I) o consumo; 

m) a liberação no meio ambiente; 

n) o descarte de OGM. 

Como organismo toda entidade biológica, o ser humano, enquanto entidade 

biológica insere-se neste contexto de pesquisa, construção, produção e 

comercialização, podendo ser como os animais e vegetais, um organismo 

geneticamente modificado ou, um seu derivado? 

O art. 1°, parágrafo 1°, define como sendo atividade de pesquisa, aquela 

realizada em laboratório ou em regime de contenção de campo, para 

obtençáo/construçáo de OGM e seus derivados ou, para avaliação de sua 

segurança. 

O art. 1°, parágrafo 2O, define 0 que deva ser considerado "atividade de uso 

comercial de OGM e seus derivados", Por ~ X C ~ U S ~ O ,  OU seja, aquela que na0 6 de 

pesquisa. 

As diretrizes constitucionais apontadas no art. l0 são: 

a) "0 estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia" - o 

art. 218, caflt, CF estabelece que o "Estado promoverá e incentivará o 

desenvolvimento científico, tecnológico, a pesquisa e a capacitação 

tecnológicas"; este artigo tambem faz a distinçáo entre pesquisa científica 

básica e pesquisa tecnológica, nos parágrafos l0 e 2', com a primeira 

objetivando "o bem público e 0 PrWressO das ciénciasn e, a segunda, 

"preponderantemente para a solu@o dos problemas brasileiros e para o 

desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional" IQ8; embora esta 

'88 Embora a ConstituiMo mencione o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional, este 
sistema no momento, 6 global e paulatinamente esta Constituição e, toda a legislação 
infraconstitucional vem se adaptando, a esta nova realidade econdmica e social. pode-se citar a titulo 
de exemplo, as alteraçbes dos arts. 170 e 171 da Constitui@o, em 1995. 

a& 170, C<, da CF, que trata dos princl~ios da ordem econdmica Previa tratamento favodvel para 
as empresas brasileiras de capital nacional. Com a modificação trazida pela EC n. 6, de 15 de agosto 



distinção não seja necessariamente excludente, trata-se da pesquisa pura e 

da pesquisa aplicada; neste aspecto, a LEI n. 11.105, relaciona-se 

preponderantemente, com a pesquisa tecnológica ou aplicada, vinculando-se 

ao desenvolvimento do sistema produtivo, ou seja ao mercado nacional'sQ ou 

regional, mas que no momento, é mercado mundial, dentro de uma economia 

capitalista; 

b) "a proteção a vida e à saúde humana, animal e vegetaln - relaciona-se ao art. 

225, caput, CF, no que diz respeito ao "direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de USO comum do povo e essencial à 

qualidade de vida", embora nao deixe de relacionar-se com o art. 5 O ,  caput, CF 

(direito à vida humana) e, Com O art. 196 e seguintes, CF (direito à saúde 

humana); 

c) "a observância do princípio da Precaução para a prote@o do meio ambiente" 

- principio vinculado a normas de direito ambiental, que impõe o dever ao 

Estado e a coletividade, de defender e preservar o ambiente ecologicamente 

equilibrado para as gerações presentes e futuras (art. 225, CF); cabe 

acrescentar que a noma de direito ambiental tem característica 

antropocêntrica, ou seja, o ambiente é visto tendo como figura central o 

pr6prio homem, sujeito do Direito; entretanto, aqui, o homem tamb6m 6 objeto 
0 

do Direito; 

de 1995, O dispositivo passou a prever tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituldas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no Pais. 
O art. 171, que definia empresa brasileira de capital nacional como aquela cujo controle efetivo 
estivesse em caráter permanente sob a titukridade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e . 
residentes no Pais ou de entidades de direito público interno, foi revogado pela referida emenda. 
Com a revogação do art. 171, acabaram as vantagens concedidas à empresa brasileira de capital 
nacional, entre elas: 

a) o recebimento de proteção e beneficias especiais Para desenvolver atividades estratégicas 
para a defesa nacional ou imprescindíveis a0 desenvolvimento do Pais (art. 171, parágrafo 10, 
1); 

b) a preferência na aquisição de bens e serviços pelo Poder Público (art. 171, parágrafo 20); 
c) ser-lhe reservado mercado sobre atividades definidas em lei (art. 171, parágrafo 10, 11); 
d) a exclusividade, mediante autorização OU concessao da Uniao, na forma da lei, em relação 

pesquisa e à lavra de recursos minerais e 21 exploração dos potenciais de energia hid&ulican. 
(CHIMENTI et al, 2006, P. 516) 

lS9 0 mercado interno 6 considerado patrimbnio nacional, devendo ser "incentivado de modo a 
viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econbmico, 0 bem estar da população e a autonomia 
tecnológica do Pais,...". (art. 219, CF) 



O artigo 3O define pela primeira vez, termos utilizados pelos cientistas, que 

passam a compor a ordem jurídica, como: organismo, &ido desoxirribonucléico - 
ADN e ácido ribonuciéico - ARN~OO, moléculas de ADNIARN recombinante20', 

engenharia genética, organismo geneticamente modificado - OGM, derivado de 

OGM, &lula germinal humana202, - para fins reprodut ivo~~~ e 

terap~uticos205, células-tronco  embrionária^^^. 

A lei ao definir o termo engenharia genética "como a atividade de produção e 

manipulação de moléculas de ADNIARN recombinanten (art. 3O, inc. IV), permite esta 

atividade, nos termos da própria lei, proibindo "engenharia genética em organismo 

vivo ou o manejo in vitm de ADNIARN natural ou recombinante, realizado em 

desacordo com as normas previstas desta Lei". (art. 6O, 11) 

O art. 3O, parágrafos l0 e 2' e o art. 4' delimitam, de modo mais preciso o 

objeto desta lei. 

Assim, esta lei exclui de modo explicito, da categoria de OGM, as fornas de 

manipulaç80 ou intervenção, que na0 Penetram na estrutura molecular. (art. 30, 

paragrafos l0 e ZO) 207. Portanto, niío se aplica a estes casos. 

2w "ACido desoxirribonucléico - ADN, ácido ribonucléico - ARN: material genbtico que contém 
informaçbeç determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à descendêncian. (art. 30, 11); 
201 s i M ~ I é ~ ~ ( a ~  de ADN/&flN recombinante: as IIIoléculas manipuladas fora das células vivas mediante 
a modifica@o de segmentos de AIINlARN natural ou sintético e que possam multiplicar-se em uma 
célula viva, ou ainda as mol&ulas de ADNlARN resultantes dessa multiplicação; consideram-se 
também 0s segmentos de ADNIARN sintéticos equivalentes aos ADNIARN naturaln (art. 301 111); 
202 UCéI~la germinal humana: célula-mae res~onsável pela formação de gametas presentes nas 
glandulas sexuais femininas e masculinas e suas descendentes diretas em qualquer grau de ploidian 
art. 3O,Vll); lo3 'Clonagem: processo de teprdução assexuada. prduzida artificialmente, baseada em um onico 
atnm6nio genético, com ou sem utilização de técnicas de engenharia genétican (art. 3°,~lll); 
L ucionaeem para fins repmdutivos: clonagem com a finalidade de obtenção de um individuon (a*. 30, 

"'nclonagem teraputica: clonagem com a finalidade de ~rOduç80 de células-tronm embrionbrjas 
E r a  utiiizaçáo terapeutican(art. 3'. )o; 

uCélulas-tronco embrionárias: células de embnao que apresentam a capacidade de se transformar 
em células de qualquer tecido de um organismo" (art. 301 XI); 
207 U ~ a o  Se inclui na categoria de OGM o resultante de técnicas que impliquem a introduçao direta, 
num organismo, de material hereditário, desde que ng0 envolvam a utilizaç80 de mol&ulas de 
ADNIARN, inclusive fecundação in vitro, conjuga@ol transdução, transformaçao, induHo polipl6ide e 
qualquer outro processo natural" (art. 3OI parágrafo 1') 
". . .trans~u@o/transforrna@0 [. . .] consubstancia, Por exemplo, O processo de transformação de ADN 
em protelna, para o qual tem sido criadas técnicas que possibilitem otimizar seus resultados, seja 
quanto ao grau de apuramento, seja quanto à intensidade da Produção. Uma aplicação mais 



O art. 4 O ,  também exclui da aplicabilidade desta lei, as modificações genéticas 

obtidas por tkcnicas que não utilizam um OGM, como receptor elou doado?! 

conhecida desça técnica consiste na produ@o de insulina, obtida com a sele@o de um ADN (para 
produ@o de insulina humana) que 4 posteriormente injetado em uma bactéria (atualmente a E.COI~, 
possibilitando a obtenç4o da materia desejada... ConJuga@o, Por Seu turno, 6 a técnica que envolve a 
transferencia de material genetico de uma &lula doadora Para Uma &lula receptara. Esse processo 6 
encontrado na natureza, espontaneamente, como meCaIkm0 de realiZa@o S ~ a l  entre as bactérias; 
6 a forma como uma bactéria injeta genes em outra e que, desde 1946, já vem sendo utilizada em 
laboratório para experimentos de resistencia do organismo a certas drogas". (MINAHIM, 2005, p. 116) 
" N ~ O  se inclui na categoria de derivado de OGM a substancia pura, quimicamente definida, obtida por 
meio de processos biológicos e que na0 contenha OGM, ~roteina heteróloga ou ADN recombinanten. 
art. 3O, pardgrafo 2') 

Modifica@es genéticas obtidas atraves das seguintes técnicas: mutag8nese (pelo emprego de 
Raios-)(, outros tipos de radiações, mutágenos quimicos, etc); fomia@o e utilização de células 
somáticaç de hibridoma animal; fusão celular, incl~sive a de protoplasrna, de células vegetais, que 
possa ser produzida mediante mktodos tradicionais de cultivo e, autoclonagem de organismos nao- 
patogénicos que se processe de maneira natural. (MINAHIM, 2005, p. 117) 



8.1.1 SUJEITO QUE EXERCE ATIVIDADES VINCULADAS A ORGANISMOS 

GENETICAMENTE MODIFICADOS E SEUS DERIVADOS 

Esta lei estabelece, que atividadeslprojetos relacionadas a OGM e seus 

derivados, somente, podem ser exercidas por pessoas jurídicas de direito publico ou 

privado (entidades), proibindo expressamente, que pessoas físicas, de modo 

autônomo ou independente, ainda que vinculadas a pessoas jurídicas, realizem-nas 
0 209 (art. 2O, caput e parágrafo 2 ) . 

A LEI 11.105/05 define as atividades e projetos no ambito das entidades, 

como sendo aqueles, "conduzidos em instalações próprias ou sob a responsabilidade 

administrativa, técnica ou cientlfica da entidaden. (art. 2O, parágrafo 10). 

Estas atividadeslprojetos m ~ e n t e  podem ser exercidas mediante autorizaçao 

da CTNB~O~''; esta lei também estabelece a responsabilidade solidária, das pessoas 

jurídicas que desenvolvem estas atividadeslprojetos e das entidades financiadoras 

ou patrocinadoras ("organizaçoes públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou 

internacionaisN), por "eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta Lei ou 

209 'AS atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, relacionados ao ensino com 
manipulação de organismos vivos, h pesquisa cientlfica, ao desenvolvimento tecnológico e à produçao 
industrial ficam restritos ao ambito de entidades de direito público ou privado, que seao responsáveis 
pela obediéncia aos preceitos desta Lei e de sua regulamentação, bem como pelas eventuais 
consequencias ou efeitos advindos de seu descumprimenton. (art. 2 O ,  caput) 

atividades e projetos de que trata este artigo d o  vedados e pessoas flsicas em atua@o 
autonoma e independente, ainda que mantenham vínculo empregaticio ou qualquer outro com 
pessoas jurídicasn. (art. 2', paragafo 2') 
I o CTNBio - Comissão Tecnica Nacional de Biossegumn~ - colegiado, multidisciplinar, de 

carater consultivo e deliberativo, integrado ao Ministdrio da Ciencia e Tecnologia, composto de 27 
membros, sendo 12 de notório Saber científico e tecnico das áreas de animal, de vegetal, de meio 
ambiente e de saúde humana, 8 representantes de Ministbrios (da Ciencia e Tecnologia, da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento &&rio, do 
Desenvolvimento, Indústria e Com6rcio Exterior, da Defesa, das Relações Exteriores), 1 representante 
da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República e, 6 especialistas em 
defesa do consumidor, na área da saúde, em meio ambiente, em biotecnologia, em agricultura 
familiar, em saúde do trabalhador indicados respectivamente pelos Ministros da Justiça, da Saúde, do 
Meio Ambiente, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento Agrário e do Ministério 
do Trabalho. Este órgão presta "apoio técnico e de assessoramento ao Governo Federal na 
formula@o, atualização e implemenbção da PNB de OGM e seus derivados, bem como no 
esbbelecimento de normas técnicas de W u m W  e de Pareceres tknicos referentes B 
para atividades que envolvam pesquisa e Uso comercial de OGM e seus derivados, ..." (art. 10 e 
seguintes) 



de sua regulamentação", caso as primeiras n8o possuam o Certificado de Qualidade 

em Biossegurança - CQB~! I, emitido pela CTNBio (art. 29 parAgrafos 3O e 4O). 

%I1 peosose tfsicas ou jurfdiees envolvidas em clualcluer da8 fases do processo de produçao 
agrlcola, comerciaiiza@o OU transporte de produto geneticamente modificado que tenham obtido a 
liberação para uso comercial estão dispensadas de aPresentaç80 do CQB e constituiç80 de CIB~~,  
salvo decisao em contrário da CTNBio" (art. 14, Parágrafo 6"); 
"Toda Instltul@a que utiii2ar t6cnla8 8 m&d08 de engenharia genbtica ou realizar arpesquisas com 
OGM e seus derivados dever8 criar uma ComisrQo Interna de Biossegurança - CIBIO, albm de Indlar 
um tbcnico principal respons8vel para cada projeto especlficon (art. 17); 



8.1.2 PERMISSÕES LEGAIS 

AS permissões implicitas desta Ièi estão vinculadas, a todas as 

atividades/projetos, que envolvam organismos geneticamente modificados e seus 

derivados, aprovadas pela CTNBio OU pelo CNBS~'~, nos casos em que tiver 

avocado os "processos relativos a atividades que envolvam o uso comercial de OGM 

e seus derivadosn (arts. 8O, 111). 

Esta lei permite explicitamente a utilização de células-tronco embrionárias 

humanas para fins de pesquisa e terapia, oriundas "de embriões humanos 

produzidos por fertilização in vitm e, na0 utilizados no respectivo procedimenton (art. 

sol caput), nas condições alternativas ("OU") seguintes: 

a) os embriões (art. 5O, 11) a serem utilizados são: 

- aqueles congelados hd 3 (trb) anos ou mais. na data da publicaçgo da 

lei; 

- aqueles congelados na data da publica@o da lei, a partir do momento 

que completarem 3 (três) anos de congelamento; 

b) 0s embribes inviáveis (art. sol 1) - 0s embribs inviáveis não estão submetidos 

ao limite tem&ral de congelamento, de 3 anos. 

As outras condições necessárias para utilizaçgo de &lulas-tronco 

embrionárias humanas são as seguintes: 

a) necessidade de consentimento dos gW&xe~ para sua utiliza@o (art. 50, 

parágrafo 1 O); 

b) necessidade de aprovação desses projetas, também pelos comitês de btica e 

pesquisa das pr6prias institui~ões de pesquisa e serviços de saúde, que 

realizarem pesquisa e terapia, mt'n &lulas-tronco embrionárias humanas (art. 

sO, parágrafo 2'). 

*I2 CNBS - Conselho Nacional de Biosseguranp - 6rgão vinculado à Presidencia da República, 
responçGvel pela formula@o e implementa@o da ~OlMca Nacional de Biossegurança - PNB. (art. 80 
e seguintes) 



Ao permitir a pesquisa e terapia com a utilização de células-tronco 

embrionárias humanas, permite implicitamente a clonagem terap8uti~a~'~. Sobre esta 

questão Maria Auxiliadora Minahim se expressa do seguinte modo: 

O uso de células-tronco embrion8rias para fins terapeuticos e 
de clonagem terapêutica é, no entanto, repudiado pela maioria 
dos palses de forma que o Brasil, pals onde ainda se morre de 
tuberculose e diarr&ia, passou a fazer parte de um 
reduzidissimo time, integrado, pela Inglaterra, Japão, 
Finlandia, Espanha, Dinamarca e Austrália (tão somente 
quanto ao uso de células-tronco e a Inglaterra apenas, 
admitindo a clonagem). Na verdade, mais de 50 palses 
desejam um acordo internacional que prolba o uso de células 
embriondrias para clonagem sob a consideração de que este 
6 um ser humano. (MINAHIM, 2005, p. 160) 

Desde dezembro de 2005, o laboratbrio, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, coordenado por Stevens Kastrup I3ehen2l4 esta desenvolvendo a primeira 

colhia de celulas-tronco embrionárias humanas (CTEHs), obtidas de embriões pelo 

grupo Douglas Melton, da Universidade de Harvard. Outros cientistas brasileiros, 

como Lygia da Veiga pereira2I5, da Universidade de SBo Paulo, tarnb6m receberam 

&lulas-tronco embrion8rias humanas, da mesma procedisncia. (UFRJ, 2006, p. I) 

Rehen, ao lado de Pereira, é o responsável pela criação do 
Instituto Virtual de Cblulas-Tronco (www.ivct.com.br), que tem 
por objetivo disseminar padrbes e técnicas de cultivo de 
CTEHs por laboratbrios nacionais. 

Os dois laboratórios fazem parte do grupo de 45 que 
receberam financiamento do CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico) para pesquisar 
&lulas-tronco, mas sb o de Rehen recebeu a primeira parcela, 
de R$ 100 mil. Ele vai agora empregar o dinheiro e as células 
obtidas para pesquisar alternativas de meios de cultura para 
as CTEHs, na tentativa de simplificá-los e barateá-los. 

Em paralelo, o grupo da USP e o da UFRJ estão colaborando 
para estabelecer as primeiras linhagens de CTEHs criadas no 
pais, a partir de embriões congelados em cllnicas de 
reprodução assistida. (UFRJ, 2006, p. 1) 

- 

*13 Cada embriao humano, na fase de blastbcito f0mece cerca de 100 e 150 &lulas-tronco 
embrionarias e hB necessidade de muitos embriões para a realiza* de terapia. Por exemplo, na 
terapia autotransplante de &lulas-tronco adultas provenientes da medula bssea, 6 necessdrio um 
total de 40 milh@~ de células-tronco. (MARTINS, 2005, P. 1) 
214 Trouxe estas &lulas em junho de 2005, quando retomou a0 Brasil, a@s sua peman&nc)a de 5 
anos, nos EUA, realizando p6sdoutorad0, na Universidade da Califdmia, em San Diego e no Instituto 
de Pesquisa ScrippS. 
215 Importou cdlulas em 2004, chegando a ser convocada para prestar esclarecimentos polícia, visto 
que, na0 havia deci&o no pais, sobre a permiss80 de PexluiSaS com embriões. (USP, 2004, p. 1 ) 



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através de Resolução RDC n. 

33/06, facilita esta atividade, pois organiza o sistema de captação e atendimento da 

demanda, ou seja, colocaçiio no mercado, de células e tecidos germinativos, em 

bancos (BCTG), vinculados a estabelecimentos assistenciais de saúde, 

especializados em reprodução humana assistida. 

Uma das obrigações de fazer, dos BCTG consiste em enviar relatbrios 

semestrais de dados quantitativos, de sua produção, ao 6 r g ~ o  Federal de VigilBncia 

Sanitária, nos quais devem existir informações, inclusive sobre o "número de pr6- 

embriões, produzidos, não utilizados, por tempo de armazenamento" e o "número de 

pré-embriões disponibilizados para pesquisa com células-tronco embrionárias, por 

serviço que a realizará". (RDC n. 33/06, C, 5, j) Outra obrigação, que pode ser citada, 

refere-se a "liberar o material presemado, para a sua utilização conforme a legislação 

vigente" (RDC n. 33/06, C, 5, g), inclusive, Portanto, a projetos de pesquisa e terapia. 

Portanto, enquanto 0 Supremo Tribunal Federal - STF não se manifesta sobre 

a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, do art. SO, da LEI n. 11.105, a 

pesquisa, com ~6lulas-t~onco embrionhas h~manas 6 um fato e, um fato jurídico 

legal, ou seja, em conformidade com a lei vigente. Caso, no futuro, o STF se 

pronuncie de modo a declarar a inconstitucionalidade deste artigo de lei, muito 

provavelmente, este pronunciamento terli efeitos ex nunc, visto que, a concretização 
# 

deste fato não admite desfazimento. 

Cabe destacar, que a lei não define 0 que deva ser entendido como 'embriões 

humanos inviáveis'. Esta inviabilidade Passa Por decisões, que envolvem a escolha 

dos embrióes que apresentam maiores condições conhecidas de desenvolvimento e, 

provavelmente tambbm, pela sua viabilidade econbmica, visto que, sua 

criopreservapo envolve um elevado custo. 

Pode estar relacionada também, com 0 desinteresse dos genitores desses 

embriões, nao mais dispostos a aceitar Sua implanhH0 no útero feminino, que 

poderia levar ao nascimento de seres humanos com vida. 

O conceito de viabilidade deve ser biológico, qual seja, deve 
tratar-se de embriao que não tem condições estruturais - 
físicas - de desenvolver-se em processo gestacional para 



alcançar outros estádios de desenvolvimento. Conceitos de 
inviabilidade, como o pretendido pela sentença 116l1999 do 
Tribunal Constitucional espanhol que considera inviáveis não 
apenas o que não pode ser implantado, como também aquele 
embrião que n8o vai ser implantado em útero, ampliam 
excessiva elasticidade à expressão. Ê bem verdade que, 
priorizar a importância de obtenção do maior número posslvel 
de embriões, atravh das técnicas de FIV, do que em 
preservar a vida, e evitar a gera@o de embriões 
excedentários, contribuiu para a existbncia de milhares de 
'inviáveis' nesse sentido. Limitar o número de embriões que 
podem ser produzidos e implantados por ciclo denota mais 
respeito com a vida do que a legitimação daquela prática com 
conceitos puramente normativos ou juridiws. A manutenção 
dos embriões em tanques de nitrogdnio (criopreservados), [...I 
é, todavia dispendiosa e a superpopulação de embriões, nem 
sempre, é suportada por genitores ou donos de cllnicas. O uso 
legal de embriões para terapia genica cumpre desta forma, 
múltiplas funç6es. (MINAHIM, 2005, p. 162-163) 

Interessante notar, que a lei exige a permissão dos genitores, para que as 

c&lulas de embriões congelados Possam ser utilizadas para fins de pesquisa e 

terapia. Portanto, a própria lei reconhece que estes embriões tem genitores, co- 

respons&veis das atividades de re~roduç80 humana, pois permitiram seu 

desenvolviment~ in v i h  e, seus resPonsAveis legais, na medida em que estes 

embri(les podem ser considerados, como sendo absolutamente incapazes. Ao dizer 

que são absolutamente incapazes significa dizer, que no momento, n8o tem as 

condições legais de exercerem atas da vida civil (art. 39 CC) e mesmo, que embora 

ainda náo tenham pfrsonalidade, adquirida ao nascer com vida, recebem proteção 

legal desde a concep@o (art. 2'. CC), visto que Wncepção h vjtm tamb4m 6 

concepçáo. 

outro aspecto desta questao se vincula aos genitores que fazem doação de 

&lulas geminais sem interesse próprio, ou seja, fazem uma doapo incondicional, , 

deixando que os BCTG e 0s brgaos competentes tomem as decisUes que 

considerem mais adequadas para sua utiiizaç80 OU descarte, inclusive dando todas 

as autorizações exigidas por lei. 

Na realidade, a autorização OU não de utilização de células e tecidos 

embrion&rios para fins de pesquisa e terapia 6 colhida obrigatoriamente, no momento 

da doa@) destas c6iuias, quer se trate de doação para USO prbprio, quer nao, A 





8.1.3 PROIBIÇÕES LEGAIS 

O art. 5O, parágrafo 3O veda a comerciaiizaç%o de células-tronco embrionárias 

humanas produzidas in vitm, visto que esta prhtica implica em crime tipificado2I6. 

As proibições legais apontadas no art. 6O podem ser consideradas infrações 

administrativas217, mas também, podem constituir crime ou contravenção, ou lesão à 

Fazenda Pública ou ao consumidor, cabendo à autoridade fiscalizadora realizar a 

representação junto ao órgão competente, para apuração de responsabilidade 

administrativa ou penal (art. 23, parágrafo 4'). 

A proibições diretamente relacionadas com o objeto de estudo são: 

a) "implementação de projeto relativo a OGM sem a manutenção do registro de 

seu acompanhamento individualn (art. 6O, 1) - esta proibição relaciona-se com 

situações vinculadas a autorizaçóes de projetos e atividades dadas pela 

CTNB~O*'~, bem como, com seu registro e fiscalização pelo 6rgao 

~ompetente~'~; 

*I6 "Comprar ou vender tecidos, órgãos ou Partes do corpo humano. Pena - reclusão, de tres a oito 
anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa. Parágrafo único. borre na mesma pena quem promove, 
intermedeia, facilita ou aukre qualquer vantagem com a transaçáon. (art. 15, Lei n. 9.434197) 
*I' 'Considera-se infração administrativa toda a@o ou omissão que viole as normas previstas nesta 
Lei e demais disposições pertinentesn. (art. 21, caput) "... independentemente das medidas cautelares 
de apreensão de produtos, suspensão de venda de produto e embargos de atividades ..." (art. 21, 
parágrafo único), as sançbes administrativas previstas sao: 

a) advertência, multa, apreensão de OGM e seus derivados; 
b) suspensão da venda de OGM e seus derivados; 
c) embargo de atividade, interdiçao parcial ou total do 

estabelecimento/atividade/empreendimento; 
d) suspensão da venda de OGM e seus derivados; 
e) embargo da atividade; 
9 interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento; 
g) suspensão do registro, licença ou autorização; 
h) cancelamento de registro, licença ou autorização; 
i) perda ou restrigo de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo; 
j) perda ou suspensao da participação em linha de f~m'Iciament0 em estabelecimento oficial de 

crédito; 
k) intervenção no estabelecimento; 
I) proibição de contratar com a administração pública, por perlodo de ate 5 (cinco) anos. (ad. 21, 

l,ll, 111, IV, v, VI, VII, VIII, IX, x, XI, XII) 
218 A CTNBio autoriza, cadastra, acompanha atividades de pesquisa (art. 14, VIII), emite Certificado de 
Qualidade em Biossegurança - CQB, tanto para atkidades de pesquisa como de uso comercial (art. 





d) "liberar ou descartar OGM no meio ambiente, em desacordo com as normas 

estabelecidas pela CTNBio e pelos 6rgãos e entidades de registro e 

fiscalização", pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa (art. 27); 

Esta lei ao proibir a prática de engenharia genética em célula germina] 

humana, zigoto humano ou embrião e definir o crime de engenharia genética (art. 

25), acaba proibindo a eugenia através da utilização de tecnicas de engenharia 

genética, a hibridação e a clonagem humana para fins reprodutivos, esta última 

inclusive, definida como crime (art. 26). 

Por outro lado, 

As condutas experimentais de hibridação n80 s3o proibidas 
pela Lei 1 1.10512005 que disciplina, na realidade, organismos 
geneticamente modificáveis, sua produç8o e descarte. Se a 
hibridação for obtida ou outros meios que nao atraves de 
engenharia genética, envolvendo humanos, nCSo existe tipo 
penal que a preveja e, portanto 6 lícita. (MINAHIM, 2005, 
p. 176) 

Destaque especial d que esta lei proíbe as pessoas físicas220, a prhtica de 

tbcnicas de engenharia genbtica; somente entidades públicas e privadas podem 

desenvolver estas atividades, respondendo estas, pelos eventuais danos causados. 

Portanto, o sujeito ativo (autor) de eventual crime, é uma pessoa juridica, a qual não 

pode ser punida com penas privativas de liberdade, como as estipuladas nesta lei. 

n Na verdade, como nao hB dispositivo admitindo, 
expressamente, a responsabilidade penal da pessoa juridica, 
a regra a ser aplicada 6 a da responsabilidade pessoal. Deste 
modo, se o crime 6 praticado dentro de uma organizaflo 
regularmente licenciada para a prática dos atos regulados 
pela lei, a responsabilidade deve ser individualizada para que 
possa ser oferecida a denúncia. Tendo em vista os interesses 
afetados, mais comumente serão as pessoas morais 
(sobretudo laboratbrios e grandes cllnicas de FIV), que 
cometerão os crimes com maior lesividade, mas ainda assim, 
os mesmos motivos, que autorizaram o legislador 
ambientalista a incnminar os entes coletivos, foram 
esquecidos. (MINAHIM, 2005, p. 158) 

220 A proibi@o de pessoas fisicas realizarem atividades de manipula@o genética tende a ser indcua, 
por au&ncia de objeto, visto que a manipulação genética somente é posslvel em labor&&ios 
especializados, que exigem altos investimentos de capital, aos quais pessoas flsicas tendem a não ter 
acesso. 





8.1 A OBRIGAÇÕES LEGAIS 

As obrigações de fazer explícitas no art.'7O são: 

a) investigação de acidentes e envio de relatório à autoridade competente, até 5 

dias após o evento (art. 7O, 1); 

b) notificação de acidentes a CTNBio e a outras autoridades (art. 7 O ,  11); 

c) utilização de meios necessários para plenamente informar a CTNBio, a 

autoridades, a coletividade, a empregados sobre os riscos a que estão 

submetidos, bem como, os procedimentos necessários a serem tomados, em 

caso de acidentes. 

~ s t a s  obrigações de fazer demonstram que as atividades de biotecnologia silo 

atividades de risco, dentro de uma c%onomia capitalista (art. 1°, IV, CF), ou seja, em 

uma economia em que as atividades que envolvam organismo geneticamente 

modificado - OGM e seus derivados, sao realizadas por entidades de direito público 

ou privado. 



8.2 RESPONSABILIDADE CIVIL 

Tendo como pressuposto o fato que qs atividades de biotecnologia são de 

risco, a responsabilidade civil pelo cumprimento de preceitos legais e por eventuais ! 

danos envolve os seguintes sujeitos: 

a) as entidades que desenvolvem atividades de pesquisa e atividades de uso I 
comercial; 

b) as entidades financiadoras e patrocinadoras; 

c) os profissionais liberais envolvidos; 

d) O Estado, mais especificamente a Uniao, que estabelece normas de 

biotecnologia, autoriza o implemento destas atividades e fiscaliza-as de modo 

interministerial. 

Envolve também a questão, desta atividade poder ser considerada lícita ou 

ilícita, no caso como sinanimo de legal e ilegal e, aquilo que deva ser considerado 

dano. 

0s  fundamentos legais da responsabilidade civil encontram-se na Constituiflo 

Federal, na própria LEI n. 11.105/05, no Código Civil e no Código de Defesa do 

~onsumido?~'. n 

A ConstituiçBo Federal não protege de modo explícito o patrimdnio gen6tim 

da humanidade e também, nada menciona sobre a responsabilidade civil relativa a 

este patrimonio. Entretanto, estabelece que "as condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarao 0s infratores, pessoas fisicas ou jurídicas, a 

sançes penais e administrativas, independentemente da obrigaçtio de reparar 0s 

danos causadosn (art. 225, parágrafo 3'). Portanto, a responsabilidade 6 

administrativa, penal e civel. A responsabilidade civil 6 objetiva e solidsiria e, tende a 

221 O C6dig0 de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 3O, caput, que "fornecedor 6 toda 
pessoa física ou jurldica, publica ou privada, nacional ou estrangeira, bem como 0s entes 
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, cria@o, conçtmção, 
transforma@o, importação, exportação, distnbui@o ou comer~ialização de produtos ou prestação de 
serviçosn. Atividades que envolvem organismos geneticamente modificados - OGM e seus derivados 
podem colocar no mercado consumidor produtos OU ~ervips. 





Desse modo, as entidades de direito público ou privado, que desenvolvem 

atividades com OGM e seus derivados têm responsabilidade administrativa, penal e 

civil. 

A LEI n. 11.105/05 vincula as entidades que realizam atividades de OGM e 

seus derivados, com aquelas que, as financiam ou patrocinam, no Brasil. Entretanto, 

as organizações financiadoras ou patrocinadoras das atividades e projetos de 

engenharia genética ficam isentas de responsabilidade no que diz respeito aos 

"efeitos decorrentes do descumprimento desta lei ou de sua regulamentaçãoJ1 (art. 2 O  

caput e, parágrafo quando as entidades financiadas ou patrocinadas tiverem 

apresentado, ou seja, possufrem o Certificado de Qualidade de Biossegurança - 
CQB, emitido pela CTNBio. 

Assim, com a existência do CQB, as organizaçíies financiadoras ou 

patrocinadoras das atividades de engenharia gendtica ficam isentas da 

responsabilidade solidaria, no que diz respeito ao descumprimento de preceito legal 

ou de sua regulamentação, mas não em relação aos eventuais danos advindos do 

seu descumprimento, ou seja, deixam de ter responsabilidade administrativa e penal 

e não, civil. 

Ainda, a lei silencia em relaç80 a responsabilidade civil por dano, pelos efeitos 

adversos, das prãtiys licitas efetuadas, de entidades legalmente constituidas e 

devidamente fiscalizadas, podendo neste particular, ser invocada a responsabilidade 

solidária e objetiva, das entidades financiadoras e patrocinadoras com as entidades 

prestadoras de serviços. visto que, a atividade é de risco. Este entendimento na0 6 

pacífico, como segue, 

A lei estabelece a solidariedade legal entre as organizaçdes 
públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, 
financiadoras ou patrocinadoras de atividades e projetos que 
envolvam OGM considerando que parte dos recursos que os 
financiam 6 originada de laboratbrios estrangeiros. Na forma 
do pardgrafo 4O, do art. 2O, as empresas patrocinadoras só 

AS organizaçOes públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou 
patrocinadoras de atividades Ou de projetas referidos no Caput deste artigo devem exigir a 
apresentação de Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido pela CTNBio, sob pena de se 
tornarem co-responsáveis pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta Lei ou de 
sua regulamentação (art. 2O, parágrafo 4') 





em conformidade com o art. 5 O ,  LEI n. 11.105105), tendo sido respeitados os 

princípios éticos, a responsabilidade é objetiva, visto que a atividade é de risco. 

Entretanto, cabe destacar que a responsabilidade civil em caso de perda, 

altera@o do patrimbnio genético da humanidade tem característica pecunidria e, 

assim sendo, não reconstitui o homem desconstituído. 

Atraves de vArios exemplos, a difusão crescente da 
biotecnologia coloca o homem em uma situação radicalmente 
inédita na histbria. A tbcnica faz com que o homem possa 
modificar não apenas as espécies vegetais e animais, mas as 
suas pr6prias caracterlsticas genbticas. Transformar a espécie 
humana: que responsabilidade vertiginosa! Por outro lado, o 
homem estaria praticamente sendo reduzido a um banco de 
drgãos, uma máquina, um objeto infinitamente reproduzível e 
capaz de ser vendido, manipulado ... 'Concluindo seu domínio 
total do real', analisa Jean-Claude Guillebaud, 'o homem se 
toma possuidor e manipulador de si próprio. Em outras 
palavras, ele triunfa abolindo a sua pessoa'. Se nao tivermos 
cautela, amanhã poderemos tudo, mas não seremos mais 
nada. (THÉVENON, 2003, p. 3) 

Desse modo pode-se concluir que a tutela do patrimdnio genetico da pessoa 

humana 6 um tipo de tutela vinculada a direitos difusos e coletivos, em especial, pois 

se trata da proteção da espécie humana, que está em constante simbiose com o 

meio ambiente, sendo protegida Por nomas constitucionais e infraconstitucionais 

ambientais, bem como, por todas as demais normas de Direito, que protegem a vida 

e, a dignidade da pessoa humana. 
n 

A vida e, vida digna é objeto do Direito, imerso e produzido por uma cultura 

humana.' Entretanto, esta prote@o jurídica na0 elimina o risco e, muito menos, o 

descumprimento da norma. 

N ~ O  apenas isto, a norma positivada pode ser cumprida e a vida humana, a 

dignidade humana pode estar em perigo. 



9 DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS, A TUTELA DA 

VIDA 

Jean-Jacques Rousseau, em sua obra. Do contrato social, de certa forma, 

justifica os direitos humanos e fundamentais, ao tratar da liberdade, da força e da 

ordem social, ao dizer que "o homem nasceu livre e se encontra em toda parte sob 

ferros. Acredita-se de tal modo senhor dos outros, que não deixa de ser seu 

escravo". (ROUSSEAU, 2005, p. 29) Assim, conclui que 

A ordem social é, porém, um direito sagrado, que serve de 
sucedaneo a todos os demais. Este direito, contudo, na0 
provem da natureza, está fundamentado nas convençbes (da 
famllia, do estado, do direito, com legitimidade e não derivado 
da força, que leva à escravidao e jamais h liberdade). 
(ROUSSEAU, 2005, p. 29) 

Para JeanJacques Rousseau, 0 pacto social consiste em "encontrar uma 

forma de associação, que defenda e proteja de toda a força comum, a pessoa e os 

bens de cada associado, e pela qual, cada Um, unindo-se a todos, s6 obedeça, 

portanto, a si mesmo e permaneça ta0 livre como antesn. (ROUSSEAU, 2005, p. 29) 

Jean-Jacques Rousseau fala em Pacto social ou contrato social com o objetivo 

de assegurar ao homem, seus direitos naturais, pois para ele, o homem 6 bom por 
n 

natureza. Esta 6 uma vis80 contratualista, que Se contrapóe B visao de Giorgio 

Agamben, anteriormente exposta, que coloca como elemento de formaç8o do 

Estado, o abandono ou a exceção, da vida humana. SBo diferentes visões de mundo 

e explicaçães da realidade, mas que buscam o mesmo objetivo, valorizar a vida 

humana. 

Atualmente, em geral, a busca da efetividade dos direitos humanos e 

fundamentais passa pelas reflexões de Jean-Jacques Rousseau, ou pelo "...controle 

a partir de baixo, o poder de todos, a democracia participativa, o Estado baseado no 

consenso, a realidade no limite do ideal rousseauista da liberdade como 

autonomia...". (BOBBIO, 2004, P. 158) 



O Estado tem sua origem no poder e, o fundamento do poder do atual Estado 

brasileiro e de todo Estado democrático é o povo, enquanto titular do Direito, que o 

exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente (art. 1°, parágrafo único, 

CF). O povo age através de seus representantes e. tamb6m. diretamente, pela 

iniciativa popular de projeto de lei, pelo plebiscito e pelo referendo (art. 14.CF). Na 

verdade, a Constituição do Brasil, enquanto contrato social, não apenas conforma o 

Estado brasileiro como Democrático, mas também como de Direito, ou seja, 

submetido &s leis, lato sensu. 

O princípio do Estado Democrático pode ser entendido como 
resultado da conjugação de duas exigencias básicas, da parte 
dos integrantes da sociedade brasileira, dirigida aos que 
atuarem em seu nome na realização de seus interesses, e que 
podem ser traduzidas no imperativo de respeito à legalidade, 
devidamente amparada na legitimidade. (GUERRA FILHO, 
2005, p. 60) 

A Constituição do Brasil, logo em seu início aponta seus princípios 

fundamentais e, logo a seguir, indica 0s direitos e garantias fundamentais, 

ordenando-os em cinco espkcies como segue: direitos e deveres individuais e 

coletivos, direitos sociais, direito à nacionalidade, direitos politicos e direitos 

referentes a partidos políticos (art. 5' a 17, CF). 

Esses direitos e garantias, conforme Sua positivação na histdria humana, ou 

seja, conforme sua incorporaç80 histórica ao ordenamento jurídico, em especial 
n 

Constituição dos Estados, classificados, como sendo de Ia geraç8o ou de 

liberdade (direitos civis), gera@o ou de igualdade (direitos sociais e econdmicos) 

e, 38 geraçáo ou fraternidade (direitos coletivos e difusos). Atualmente, autores têm 

ampliado esta classifica@o, mencionando 0s direitos fundamentais de 4 geraçao 

para proteger o patrimonio genético dos indivíduos e, de 5a geração, relativos 8 

protege do homem, seu trabalho e a tecnologia. 

Para Norberto Bobbio, esses direitos são histdricos, nascendo "no inicio da 

era moderna, juntamente com a concepção individualista da sociedaden e, são "um 

dos principais indicadores do progresso hist6ncon. (BOBBIO, 2004, p. 22). 

No plano histórico, sustento que a afirmação dos direitos do 
homem deriva de uma radical inversão de perspectiva, 
característica da formação do Estado moderno, na 



representação da relação política, ou seja, na relação 
EstadolcidadBo ou soberanolsúditos: relação que é encarada, 
cada vez mais, do ponto de vista dos direitos dos cidadãos 
não mais súditos, e n8o do ponto de vista dos direitos do 
soberano, em correspondencia com a visão individualista da 
sociedade, segundo a qual, para compreender a sociedade, 6 
preciso partir de baixo, ou seja, dos indivíduos que a 
compõem, em oposição à concemo orgânica tradicional, 
segundo a qual a sociedade como um todo vem antes dos 
indivíduos. A inversão de perspectiva, que a partir de então 
se toma irreversível, é provocada, no início da era moderna, 
principalmente pelas guerras de religião, atravb das quais se 
vai afirmando o direito de resistência $I opressão, o qual 
pressupde um direito ainda mais substancial e originário, o 
direito do indivíduo a n80 ser oprimido, ou seja, a gozar 
algumas liberdades fundamentais: fundamentais porque 
naturais, e naturais porque cabem ao homem enquanto tal e 
não dependem do beneplácito do soberano ... Essa inversão 6 
estreitamente ligada à afirmação do que chamei de modelo 
jusnaturalista ... (BOBBIO, 2004, p. 24) 

Este autor aponta para os direitos de 3. e 4. gera@ozz3 do modo seguinte: 

Ao lado dos direitos sociais, que foram chamados de direitos 
de segunda geração, emergiram hoje os chamados direitos de 
terceira geraçtio, que constituem uma categoria, para dizer a 
verdade, ainda excessivamente heterogenea e vaga, o que 
nos impede de compreender do que efetivamente se trata. O 
mais importante deles é o reivindicado pelos movimentos 
ecológicos: o direito de viver num ambiente não poluído. Mas 
já se apresentam novas exigencias que só poderiam chamar- 
se de direitos de quarta geração, referentes aos efeitos cada 
vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá 
manipulações do patrimdnio genético de cada indivíduo. Quais 
são os limites dessa possivel (e cada vez mais certa no futuro) 

<t manipulação? (606610, 2004, p. 25-26) 

Embora para efeito deste estudo, 0 termo geraç8o de direitos seja utilizado, 

cabe destacar que existem juristas, que preferem utilizar o temo dimensão de 

direitos, visto que, a0 surgir uma nova geração de direitos, esta não exclui a anterior 

e, colabora para reinterpretar OS direitos anteriomente estabelecidos. Isto 6 um fato, 

que pode ser exemplificado pelo direito de liberdade e livre iniciativa (1. gerago), 

pois a partir do momento em que surgem OS direitos sociais (2. geraflo), a livre 

iniciativa passa a ser balizada pelo valor social do trabalho. 

223 Nem todos os autores atribuem este conteúdo aos direitos humanos e fundamentais de 48 geração 
como por exemplo, Paulo Bonavides, que Ihes dd um conteúdo de direito B democracia, a informa& 
e ao pluralismo. Sua origem atribui ao processo de globalizaçilo do Estado neoliberal, visto que a 
sociedade globalizada expbe o iridivíduo a0 domínio de outros POVOS, pois até abala a soberania dos 
Estados. (CHIMENTI et ai, 2005, P. 47) 



Que ao invés de 'geraçóes' é melhor se falar em 'dimensões 
dos direitos fundamentais', nesse contexto, na0 se justifica 
apenas pelo preciosismo de que as gerações anteriores ngo 
desaparecem com o surgimento das mais novas. Mais 
importante é que os direitos 'gestados' em uma geração, 
quando aparecem em uma ordem jurldica que jB tr&s direitos 
da geração sucessiva, assumem uma outra dimendo, pois os 
direitos de geração mais recente tornam-se um pressuposto 
para entendê-los de forma mais adequada - e, 
consequentemente, também para melhor realizá-los. 
(GUERRA FILHO, 2005, p. 47) 

Particularmente, importantes para o tema em estudo, além dos direitos de 4a 

geraçao si30 os direitos civis de Ia geração, em especial, o direito à vida, à liberdade, 

a segurança e h propriedade (art. sO, caput, CF), direito h intimidade, à vida privada, 

à honra e à imagem (art. sO, X, CF), direitos estes, que a Constituição do Brasil Ihes 

concede expressamente, o caráter de inviolabilidade e de estabilidade, por força do 

ar[. 60, parágrafo 4O, IV (direitos individuais não podem ser objeto de emenda 

constitucional, cláusula pétrea). 

Os direitos e garantias, quanto a forma, podem ser expressos, quando escritos 

em texto constitucional ou equiparado e, impilcitos, quando baseados na 

principiologia constitucional. Interessante notar, que a ConstihiiÇgo brasileira 

estabelece, de modo explícito, certos direitos e garantias, mas também deixa muito 

claro, que adota outros, não explicitados no momento de sua elaboraflo, mas que 

decorrem "...dos princípios por ela adotados, OU dos tratados internacionai~~~~ em 
n 

que a República Federativa do Brasil seja parte" (art. sO, paragrafo 2O, CF). Portanto, 

0s direitos e garantias constitucionais brasileiros não são numenrs clausus, estando 

inúmeros outros direitos .., e garantias positivados, ou seja, plenamente incorporados 

ao ordenamento jurídico. 

0 s  principias constitucionais brasileiros estão expressos em seus diversos 

dispositivos, mas o artigo l0 estabelece a soberania225, a cidadania226, a dignidade 

224 Como regra, os tratados internacionais entram no ordenamento jurídico brasileiro como leis 
ordinárias. Entretanto, aqueles sobre direitos humanos, "... aprovados em dois turnos, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, Por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes &s emendas constitucionai~" (art. 5', parágrafo 3', CF). A exigência deste quonrm de 
aprovação para a incorporação ao texto constitucional foi estabelecida pela EMENDA 
CONSTITUCIONAL n. 4512004. 
225 'Soberania é o caráter supremo de um poder, que na0 admite outro que lhe seja superior ou 
mesmo concorrente dentro de um mesmo terMri0. Pela 'doutrina Drago' (Luís Maria Drago era 



da pessoa humana227 e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa2**, como 

princípios fundamentais ou superprincípios do Estado brasileiro. No texto 

constitucional, estes superprincipios estão relacionados e configuram o Estado e a 

sociedade brasileira, embora, sempre se po& afirmar que o principio da dignidade 

da pessoa humana seja o único absolutamente necessário, pois este é o principio 

que dá sentido e razão de ser a toda e qualquer atividade ou nOo atividade, material 

ou imaterial. 

O direito à vida é inviolável e permite o exercício dos demais direitos. 

O direito à vida é o direito de não ter interrompido o processo 
vital, senão pela morte espontanea e inevitável. É considerado 
o direito fundamental mais importante, condição para o 
exercicio dos demais direitos. Observe que, sem vida, não há 
de se falar em liberdade, propriedade, segurança, etc. 'Como 
dizia Impallomeni, todos os direitos partem do direito de viver, 
pelo que, numa ordem lógica, o primeiro dos bens é o bem da 
vida'. 

O direito à vida abrange o direito de não ser morto (direito de 
não ser privado da vida de maneira artificial; direito de 
continuar vivo), o direito a condições mínimas de 
sobrevivência e o direito de tratamento digno por parte do 
Estado. (CHIMENTI et a/, 2005, p. 56) 

O principio da igualdade (isonomia) garante que os direitos e garantias 

fundamentais sejam iguais, para todos 0s brasileiros e estrangeiros residentes no 

Ministro das Relações Emriores da Argentina em 1902), n40 cabe a cobrança armada (inva-s 
militares) de palses inadimplentes, tese que 8 época vis0u impedir a invasão da Venezuela (que havia 
repudiado a divida externa) pelos credores Alemanha, [ l i a  e Inglaterraw. (CHIMENTI et a/, 2006, p. 
34) 
226 "cidadania, como principio fundamental, 6 O direito de participar dos destinos do Estado (em 
especial participar de forma livre e consciente de suas decisbes pollticas) e, mais, o direito de usufruir 
dos direitos civis fundamentais previstos na Constituição". (CHIMENTI et a/, 2006, p. 34) 
227 U~ dignidade da pessoa humana 6 uma referdncia constitucional unificadora dos direitos 
fundamentais inerentes à espécie humana, ou seja, daqueles direitos que visam garantir o conforto 
existencial das pessoas, protegendo-as de s~ff'hentos evitáveis na esfera social". (CHIMENl-I et a/, 
2006, p. 34) 
228 110~ valores sociais do trabalho e da livre iniciativa foram C~nsignedo~ de forma conjunta a fim de 
que haja uma relação de harmonia e coo~eraç80 entre a maode-obra e os detentores do capital, 
explicitando assim um dos elementos socioideológicos da Constitui@o. O valor social do trabalho 
integra o rol dos direitos sociais, que a o  aqueles que eXt€?I'iorizam liberdades positivas (poder de 
exigir prestaws positivas do Estado). Espalhados por diversos dispositivos da  constitui^^, em 
especial nos ads. 6 O ,  7 O  e 193 a 230, os direitos sociais tem por objetivo o bem-estar e a justiça social. 
sao direitos metaindividuais, que visam proteger O todo, ainda que assim, por vezes, tamMm 
protejam os direitos individuais. Com o objetivo de proteger a livre iniciativa, ao tratar dos pnncipios 
gerais de atividade econ6mica o,a& 173, parágrafo Ao, da CF traz que a lei reprimirá o abuso do 
poder ewn&mico que vise à dominação do mercado, A eliminaçilo da concorrencia e ao aumento 
arbitrário dos lucrosn. (CHIMENTI et al, 2006, P. 34-35) 



Brasil (art. 5 O ,  caput, CF). Este dispositivo preve que "todos s8o iguais perante a 

lei,...". 

O principio da isonomia deve ser considerado sob duplo 
aspecto: o da igualdade na lei e o da igualdade perante a lei. 
Igualdade na lei constitui exigéncia destinada ao legislador, 
que, na elaboração da lei, não poderá fazer nenhuma 
discriminação. Alias, a lei punir4 qualquer discriminaç80 
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (art. 5O,  

XLI). A igualdade perante a lei pressupóe que esta já esteja 
elaborada e se traduz na exigencia de que os Poderes 
Executivo e Judiciário, na aplicação da lei, não façam 
qualquer discriminaçao. A igualdade perante a lei não 
compreende a União e demais pessoas jurídicas de direito 
público, em cujo favor pode a lei conceder privilbgios impostos 
pelo interesse público, desde que preservando os demais 
direitos constiiucionais. 

Doutrina e jurisprudéncia jd assentaram o princípio de que a 
igualdade jurldica consiste em assegurar As pessoas de 
situações iguais os mesmos direitos, prerrogativas e 
vantagens, com as obrigações correspondentes, o que 
significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais, nos limites de suas desigualdades, visando garantir 
sempre o equilibrio entre todos. (CHIMENTI et a/, 2005, p. 59- 
60) 

Desse modo, 

Pode-se até sustentar que existe um amplo espaço, onde o 
direito vigente coincide com a vontade do mais forte, mas 
existe um espaço, em que nenhuma vontade humana 
(individual ou coletiva) prevalece; neste espaço até os mais 
fortes tem que obedecer e os mais fracos tém seu direito 

rr absoluto. São os direitos fundamentais da pessoa humana do 
individuo. (MARCHETTI, 2002, p. 36) 

Diversas denominações são conferidas aos direitos humanos, tais como 

direitos naturais, direitos inatos, direitos originários, direitos públicos subjetivos (que 

não seriam aplicáveis 2is relações entre particulares), liberdades fundamentais ou 

públicas (mais ligados aos direitos de 1' gera@o), direitos morais (termo utilizado por 

John Stuart Mil1 e amplamente aceito na cultura anglo-saxão) e direitos fundamentais 

(OS direitos humanos positivados, com vigencia efetiva em ordenamentos jurídicos). 

Ao nível internacional, como na DECLARAÇÁO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS (ONU) e no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos os temos direitos 

humanos e direitos fundamentais são utilizados indistintamente. Entretanto, entre 

especialistas, as distintas denominaçbes manifestam distintas concepçdes, sendo 



que, autores positivistas tendem a utilizar o termo, direitos fundamentais e, 

jusnaturalistas, o termo, direitos humanos. 

Por trás destas denominações está a questão de que para os  positivistas os  

direitos fundamentais são aqueles reconhecidos e m  um ordenamento jurídico, visto 

que para eles, as leis determinam os  direitos das pessoas, enquanto que, para os 

jusnaturalistas, a origem do Direito está na natureza do homem, na sua razao, na 

sua moral ou em qualquer outra realidade superior à própria lei positiva. 

Portanto, distinção existe entre as expressões direitos humanos e direitos 

fundamentais, pois a primeira está ligada dignidade da pessoa humana e, dada sua 

fundamentação essencial, independe de  positivação, enquanto a segunda estd 

relacionada a direitos humanos positivados, o u  seja, objeto de lei e m  sentido amplo, 

e m  dado ordenamento jurídico. 

De um ponto de vista histórico, ou seja, na dimensão empirica, 
os direitos fundamentais sao, originalmente, direitos humanos. 
Contudo, estabelecendo um corte epistemológico, para 
estudar sincronicamente os direitos fundamentais, devemos 
distingui-los, enquanto manifestaçdes positivas do Direito, com 
aptidao para a produçao de efeitos no plano juridico, dos 
chamados direitos humanos, enquanto pautas B t i i l l t i c a s ,  
'direitos morais', situados em uma dimensão supra-positiva, 
deonticamente diversa daquela em que se situam as normas 
jurídicas - especialmente aquelas de direito interno. 
(GUERRA FILHO, 2005, p. 44) 

n As expressões 'direitos do homem' e 'direitos fundamentais' 
são freqllentemente utilizadas como sinônimas. Segundo a 
sua origem e significado poderlamos distingui-las da seguinte 
maneira: direitos do homem são direitos vdlidos para todos 
os povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista- 
universalista); direitos fundamentaii são os direitos do 
homem, jurldico-institucionalmente garantidos e limitados 
espacio-temporalmente. 0s direitos do homem arrancariam da 
prbpria natureza humana e da1 o seu carácter inviolável, 
intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os 
direitos objetivamente vigentes numa ordem jurldica concreta. 
(CANOTILHO, 2002, p. 391) 

A dignidade humana, que justifica a exist6ncia dos direitos humanos est8 

intrinsecamente, ligada B natureza do  pr6prio homem. E assim 6, porque o homem, 

devido a essa sua condição humana, é ser racional e livre, capaz de tomar decisaes. 

Por isso mesmo, afirmam os  humanistas e outros filósofos como Kant, o homem 6 

ser valoroso, que n8o pode ser reifcado, o u  seja, equiparado a uma coisa, que na0 



possui aqueles atributos humanos. Eis o motivo pelo qual se diz que o homem não 

pode ser nunca, tomado como meio. O homem é sempre fim ou objetivo de todas as 

ações. 

É este fato, que marca a presença da dignidade do ser humano, idéia 

relevante para essa exposição. Por ser humano, por ser racional, por ser livre, por 

ser fim de todas as ações, o homem pode ser dito digno. Como instrumento, da 

tutela de sua dignidade e do seu ser na integralidade, é que existem os direitos 

humanos, inclusive fundamentais, direitos que buscam impedir toda ação, que 

prejudique o núcleo essencial característico de qualquer pessoa. 

Se a justiça consiste em sua essencial como ressaltaram os 
antigos, em reconhecer a todos e a cada um dos homens o 
que Ihes 6 devido, esse princípio traduz-se, logicamente, no 
dever integral e escrupuloso respeito aquilo que, sendo 
comum a todos os humanos, distingue-os radicalmente das 
demais espécies de seres vivos: a sua transcendente 
dignidade. 
Os direitos humanos em sua totalidade - na0 só os direitos 
civis e políticos, mas tamMm os econbmicos, sociais e 
culturais; não apenas os direitos dos povos, mas ainda os de 
toda a humanidade, compreendida hoje como novo sujeito de 
direitos no plano mundial - representam a cristalização do 
supremo princlpio da dignidade humana. (COMPARATO, 
2006, p. 622) 

H& uma considerável mudança no entendimento a respeito da necessidade de 

tais direitos serem posi)vados, para se tornarem exigiveis. Alguns entendem, que 0s 

direitos humanos, por decorrerem daquilo que se pode chamar de n0cleo humano 

essencial e devido à sua indispensabilidade, se o homem deve ser fim de todas as 

açóes, nenhuma agodeve violar tais direitos, não precisando vir a serem previstos 

em legislação, para poderem ser reclamados inclusive, judicialmente. Para Carlos 

Alberto Menezes, tais direitos humanos, quando previstos na Constituição de um 

Estado, são apenas declarados, e não adquirem mais força em decorrencia dessa 

declaração. (MENEZES, 1968, p. 222). 

Alexandre de Morais, adepto dessa corrente, afirma que a constitucionaliza~o 

dos direitos humanos fundamentais significou a plena positivaçiio de direitos, a partir 

da qual qualquer indivíduo poderA exigir sua tutela perante o Poder Judiciario, e que 



a previsão direciona-se para a proteçáo à dignidade humana em seu sentido mais 
amplo. (MORAIS, 1998, p. 21-22) 

Esta também é a posição adotada pela Constituição do Brasil, pois em seu art. 

5O, parágrafo 2O, positiva o que não foi positivado, ou seja, dá plena vigencia a 

direitos e garantias, que não estão contemplados em seu texto, desde que 

decorrentes dos princípios que adota, sendo que seu superprincípio, a dignidade da 

pessoa humana ilumina e dá sentido a todos os demais. 

Diante disso, aplica-se, aqui, o brocardo latino Da mihi factum et dabo tibi jus 

(função judicial). 

Pelos direitos humanos e fundamentais verifica-se o conteúdo da grandeza ou 

da importância, que lhe empresta a sociedade, em termos de vida e, sua valoração, 

em um determinado momento histórico. 

Quando, por exemplo, se vota em ~oliticos amorais, sabe-se, de antemao, que 

seus eleitores tambbm o sejam. Na escolha de governos autoritários, reside a 

vontade popular autoritária. Numa palavra, o bem se alimenta do bem e o mal do 

mal, em termos de quantidade e não em temios de qualidade, porque bem e mal sgo 

referenciadores recíprocos ou, contra~ontos. No aspecto, entretanto, de qualidade, 

vão definir conteúdo desigual, ou seja, veneno é diferente de remédio, pela essencial 

como virtude é diferente de pecado. Assim, também, os direitos fundamentais 

enquanto lei fundamental, ou Seja, apenas expressos formalmente em lei, acham-se 

eivados de falta de vigor ou conteúdo valorativo e, por isso, não há que se cogitar de 

sua eficiência. 

Isso se coloca para se dizer que s6 terá eficácia a lei fundamental com 

conteúdo de vontade valorativa, pois, ao contrário, a principiologia é citada de forma 

vá, sem compromisso com a eficácia. Direitos humanos convivem com a democracia, 

mas jamais com regimes totalitários. Evidentemente, só nesta pós-modernidade 

coglta-se de dlreltos humanos de fd~ l l  compreens80, dentro de regimes 
democráticos, mas de diflcil aplicago, ou seja, vhlidos, mas sem eficácia ou, como 

no entendimento de Tércio Sampaio Ferraz Junior, 'trivializados'. 





que, nenhum princípio 6 absoluto230 e, em constante relago de coordenaç80, 

subordinaç80 e tens80 dentro do ordenamento jurídico. Tudo isto, albm do fato, da 
sociedade estar em constante processo de mudança, inclusive de valores, a exigir, 

também, de modo constante, adequaflo interpretativa. 

Basicamente, as normas-regras constitucionais vinculam-se a si tuaws de 

fato, que embora regulem fatos de grande amplitude, apresentam um menor nível de 

abstraçao que as normas-princlpios, que apresentam conteúdo valorativo. As normas 

fundamentais são normas-princípios, portanto, eivadas de conteúdo valorativo. 

Como conseqüência, em caso de conflito de normas-regras, uma destas 

normas perde sua validade, pelo menos em determinado caso concreto, mas em 

caso de conflito de normas-principias, uma decisão apenas privilegia uma norma- 

princípio em detrimento de outra, visto que, nenhuma norma-princípio perde sua 

validade, no ordenamento juridico. 

Diante do conflito de normas-princípios, ou seja, de direitos fundamentais, 

juristas, como Konrad Hesse e Jos6 Joaquim Gomes Canotilho estabelecem regras 

ou princípios de interpretação constitucional, de hermenêutica constitucional, a 

serem utilizados em situações de aplicaç8o concreta dessas normas, que Willis 

Santiago Guerra Filho apresenta da seguinte forma: 

a) princípio da unidade da Con~titui@o - as normas constitucionais formam um 

sistema integrado, onde cada norma se justifica por outra norma, de conteúdo 

mais geral e abstrato, ate a noma primeira expressa pela Constitui@o, OU 

seja, o Estado Democrático de Direito; 

b) principio do efeito integrador - propõe que a solução de situações de tensão 

jurídico-constitucional se realize de modo menos traumático possivel, 

valorizando a integração social e a unidade política; 

c) principio da máxima efetividade ou da eficiência ou da interpretação efetiva - 
a interpretação deve se realizar no sentido de busca de sua eficácia, a fim de 

230 por exemplo, a norma-principio que estabelece O direito fundamental à propriedade privada, 
apresenta como restri@o explfcita, sua função social, que se relaciona ao direito de desapropriação. 
O direito à vida tamb6m não é absoluto, visto que, implicitamente, 6 permitido o direito de matar, em 
caso de legitima defesa. 



que, em especial, normas de direitos fundamentais sejam efetivamente 

aplicadas; 

d) princípio da força normativa da Constituição - vinculado à supremacia das 

normas constitucionais e à necessidade de sua atualização, como garantia de 

eficácia e permanência; 

e) princípio da conformidade funcional - determina "...a estrita obediência, do 

interprete constitucional, da repartição de funções entre os poderes 

estatais..."; (GUERRA FILHO, 2005, p. 79) 

f) princípio da interpretação conforme a Constituição - impede interpretação 
contra legem; 

g) princípio da concordgncia pratica OU da harmonizaçáo - que promove a busca 

da identificação dos valores em conflito, buscando a maior preservação 

possível entre todos; realiza-se através do principio da proporcionalidade 

('princípio dos princípios'), que envolve os seguintes aspectos: 

proporcionalidade em sentido estrito (a busca da finalidade da noma 

constitucional), adequaç8o (0 meio utilizado deve permitir a obtenpo da 

finalidade) e exigibilidade (a escolha efetuada, que não deixa de ser uma 

restrição, deve agredir 0 menos Possível a bens e valores). (GUERRA FILHO, 

2005, p. 77-82)cl 

O descompaSS0 entre uma norma infraconstitucional, como por exemplo: lei, 

decreto, portaria, ato administrativo e, a ConstituiçBo denomina-se 

inconstitucionalidade. Esta inconstitucionalidade pode ser material (intrínseca) ou 

formal (extrínseca). material, quando o conteúdo da norma infraconstitucional 

conflita com o conteúdo da norma COn~titucionai e, formal, quando sua ediç8o 6 

realizada por agente incompetente ou porque na0 foram observados 0s 

procedimentos adequados exigidos. 

Em geral, quando a norma infraconstiiucional conflita material e 

intrinsecamente, com a Constituição, várias normas-princípios constitucionais estão 

envolvidas na questão, exigindo Sua interpretaç80 e, a aplicação de regras de 

hermenêutica. Este é o caso da LEI n. 11.105/05, que disciplina questks referentes 



ao uso de técnicas de engenharia genética, objeto de açóes diretas de 

inconstitucionalidade, não julgadas, até a presente data, pelo Supremo Tribunal 

Federal. Neste caso, as normas-princlpios em conflito dizem respeito ao principio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1°, l l l ) ,  aò direito à vida (art. 5O, capuf), ao 

princípio da proteção do patrimônio genético e de sua diversidade (art. 225, 11 e III), 

ao direito ao progresso científico e tecnológico (art. 218, CF) e, ao princípio da livre 

iniciativa (art. 1°, IV, CF). 

Cabe destacar, que decisões que envolvem normas-princípios de conteúdo 

valorativo, exigem além de regras de hermenêutica, a apreciação do próprio 

conteúdo deste valor, que pode ser considerado metajurídico, mas que de fato, 

imprime conteúdo a esta norma e lhe dá sentido de existência. 



9.2 DIREITOS DE PERSONALIDADE 

Direitos fundamentais distinguem-se dos direitos de personalidade, pois estes 

se manifestam numa dimensáo privada, enquanto que os direitos fundamentais 

apresentam um caráter público, embora tambhm, indiretamente, regulem a esfera 

privada. Assim, 

... os direitos fundamentais não t6m apenas uma dimenao 
subjetiva, mas tambbm, uma outra, objetiva, donde se falar em 
seu 'duplo caráter', preconizando-se a figura do status como 
mais adequada do que a do direito subjetivo para categorizá- 
10s. A dimensão objetiva 6 aquela, onde os direitos 
fundamentais se mostram como principias conformadores do 
modo como o Estado que os consagra deve organizar-se e 
atuar. Enquanto situaçIlo juridica subjetiva o status seria a 
mais adequada dessas figuras porque é aquela donde 
'brotam' as demais, condicionando-as. (GUERRA FILHO, 
2005, p. 45) 

Entretanto, José Joaquim Gomes Canotilho admite que tenda a não haver a 

distinção entre direitos fundamentais e direitos de personalidade. 

Muitos dos direitos fundamentais são direitos de 
personalidade, mas nem todos os direitos fundamentais são 
direitos de personalidade. Os direitos de personalidade 
abarcam certamente os direitos de estado (por ex: direito de 
cidadania), os direitos sobre a pessoa (direito à vida, à 
integridade moral e flsica, direito à privacidade), os direitos 

(I distintivos da personalidade (direito à identidade pessoal, 
direito informhtica) e muitos dos direitos de liberdade 
(liberdade de expressão). Tradicionalmente, afastavam-se dos 
direitos de personalidade os direitos fundamentais politicos e 
os direitos a prestaçbs por não serem atinentes ao ser como 
pessoa. Contudo, hoje em dia, dada a interdependhcia entre 
o estatuto positivo e o estatuto negativo do cidadao, e em face 
da concepção de um direito geral de personalidade como 
'direito pessoa ser e à pessoa devir', cada vez mais os 
direitos fundamentais tendem a ser direitos de personalidade 
e vice-versa. i...] No entanto, não 8 apenas uma ordem de 
direitos subjetivos, mas também uma ordem objetiva que 
justificará, entre outras coisas, o reconhecimento de direitos 
fundamentais a pessoas colectivas e organizaçbes (ex: os 
direitos reconhecidos às organizagbs de trabalhadores na 
Constituiç30 Portuguesa). (CANOTILHO, 2002, p. 394) 

Silvia de Salvo Venosa considera OS direitos de personalidade como direitos 

inerentes à pr6pria condição da pessoa humana e tambbm, de seu patrimbnio 

(VENOSA, 2005, p. 197) 



Se os bens patrimoniais dão projeção econômica a personalidade, já os 

direitos da personalidade antecedem essa projeção, porque constituem um conceito 

básico, onde se apóiam os seus direitos. I 

Os direitos personalíssimos incidem sobre bens irnateriais ou incorpóreos, I 

integrando, ainda, o próprio direito natural e silo fundamentais, porque estes direitos 

se referem à própria vida, liberdade, manifesta@o do pensamento. 

Existe, na ConstituiçBo Federal, o art. 5' a prever esses dlreltos fundamentais 

e humanos, que também são de personalidade, que devem ser respeitados, porque 

são dotados de conteúdo mínimo, para pemiitir a convivência e existência humana. 

Aliás, essa Lei Fundamental 6 aplicada a todos em favor de todos, de tal 

forma, que o seu não cumprimento acarreta a inexistência da sociedade. 

Tanto a Constituição Federal, quanto o C6digo Civil expressam os princípios 

dos direitos de personalidade, isso em decorrgncia da import8ncia dos temas sobre a 

proteção da imagem, da privacidade, do direito ao próprio corpo, da doação e 

transplante de 6rgBos e tecidos, O mesmo ocorre em relação A natalidade e a seu 

controle, temas esses do Direito, da Economia, da Filosofia, da Sociologia e da 

Religião. 

Evidentemente, que o presente trabalho se dedica mais ao Direito e, também, 

pr6pria Filosofia e gtica. na medida em que estas servem ao pr6prio Direito, no 

que mais importante tem: seus direitos fundamentais e humanos. 

Querem alguns autores que os direitos fundamentais e humanos, quando 

violados, pertençam apenas aos danos morais a que se referem os direitos de 

personalidade e, que os danos patrimoniais, eventualmente decorrentes, dos direitos 

de personalidade permaneçam somente em nível secunddrio. 

Efetivamente, os danos morais, gerahente, ocorrem dentro dos direitos da 

personalidade, mas até nações, povos, muitas Vezes, ficam sujeitos a esses danos, 

pois, se tem como exemplo, a dizimaflo de um povo, o emprego da bomba atômica, 

que tem alto preço moral e econômico, impaghveis. 



Assim, o tema é inexaurlvel, acima da lei ou norma juridica que o abarque, 

aparentemente de modo integral. Entretanto, na medida do posslvel, está sujeito às 

regras positivadas, que o Direito coloca de forma positiva, na Constiiui~o e no 

Código Civil, ao tratar dos direitos de personalidade. 

Assim, o direito positivado se aplica, como se aplica todo e qualquer direito 

subjetivo, assemelhado aos previstos nas normas de que trata. 

Guilherme Borba descreve as características dos direitos de personalidade, 

como segue: 

a) direitos inatos e originários, porque se adquirem ao nascer; 

b) direitos vitalícios, perenes ou perpétuos, porque perduram para toda a vida e 

até após a morte (alguns) e, assim, também são direitos imprescritíveis, 

porque perduram enquanto perdurar a vida humana; 

c) direitos inalienáveis ou indisponíveis, porque náo têm valor econ6mico 

imediato, sendo, pois, os direitos de personalidade subjetivos, ou seja, de 

natureza privada; 

d) direitos absolutos, ou seja, erga omnes. (BORBA apud VENOSA, 2005, p. 

315) 

0s direitos de pessonalidade referem-se à vida, à prbpria imagem, ao nome e 

& privacidade. Existem, ainda, os direitos humanos da familia, como reconhecimento 

da paternidade, alimentos e outros. 

NO dizer de jurktas, os direitos de personalidade, as vezes, sBo negocihveiç, 

por renúncia própria, na procura de interesses individuais e próprios, a exemplo do 

sensacionalismo de TV, onde se procura fama e reconhecimento, mediante pr&via e 

expressa autorização. Em Última análise, entende-se, entretanto, que o aperto 

financeiro tem forçado pessoas a se degradarem, sob qualquer forma, à cata de 

benefícios pessoais. Essa concessão situa-se na área do decllnio da própria pessoa, 

que vem sendo objeto de uso e lucro por parte do fator economico, pois, ontem como 

hoje, existem os mercenários da vida, que a arriscam até em guerras, a procura de 

vantagens. 



A legitimidade para a tutela dos direitos da personalidade cabe ao próprio 

interessado, ou na sua ausência, ou morte, a cônjuge, parentes e companheiro. 

A proteção da imagem, nome, privacidade, direito do autor devem ser 

protegidos pelo direito civil e penal, através da jurisprudencia, corno se espera, de 

vez que com os atuais meios de comunicação tal violação está sempre a ocorrer, 

principalmente, por sistemas com aspectos de falsa proteção. 

De qualquer forma, o contraponto da transgressão, dos direitos de 

personalidade são, em síntese, a falta de ética e moral, valores e religião, que se 

escasseiam nesse mundo globalizado e de consumo, em que se vive sendo o 

homem, apenas objeto e não sujeito do Direito e de sua tutela. 

O critério de tutela, a proteção judicial dos direitos de personalidade é objeto 

de apreciação em Juizo, sem, entretanto, dispensar a presença da legitimidade do 

requerente desse direito. 

A Constituição (art. 5 O ,  V, X e XXVIII) protege a intimidade e a vida privada. As 

situaç6es fáticas de proteção são ora objetivas ou subjetivas, variando de acordo 

com as pessoas e suas profissões, suas festas públicas e seu lar, sua posi@o de 

intimidade e de divulgação profissional, como 6 0 caso dos astros de cinema e 

televisão. Esse também é o caso da divulgaç8o de nomes de indivíduos ou politicos 

envolvidos em crimes. (1 

O Código Civil trata da proteção dos direitos intelectuais e a tutela da 

privacidade, até em favor das pessoas notórias, em certos casos (arts. 20, 21). A 

família é protegida pelo art. 1513, CC. Em sintese, toda Pessoa humana tem direito 

de privacidade e proteção, na medida de sua necessidade e de acordo com seus 

padrões de conduta. 

Aliás, a pessoa jurídica, com0 a Pessoa fisica, também tem direitos de 

personalidade, pois embora não possa ser atingida em sua honra subjetiva, existem 

agressaes morais de ordem objetiva, que atingem estas entidades e, que repercutem 

financeiramente. Com efeito, o art. 52, CC diz que "aplica-se às pessoas jurídicas, no 

que couber, a proteflo dos direitos da personalidade". E, a SÚMULA 227, STj 

admitiu expressamente que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, equiparave1 



aos direitos de personalidade. Já o dano moral sofrido pelas pessoas jurídicas se 

restringe às indenizações pecuniárias, deixando ao seu representante legal, a 

reparação por dano pessoal. 



9.2.1 DIREITO AO PRÓPRIO CORPO 

O direito ao próprio corpo também é um dos direitos da personalidade. Os 

progressos científicos nas áreas de Biotecnologia, de Biomedicina e de Medicina 

atingiram diretamente a natureza do corpo humano, como por exemplo, no âmbito da 

técnica dos transplantes de órgãos e tecidos, promovendo uma discussão ética, 

moral, religiosa e jurídica, embora esta técnica tenha amparo legal, pela LEI n. 

9.434197, alterada pela LEI n. 10.21 1/01. 

O art. 14, CC faculta a disposição gratuita do próprio corpo, post mortem, com 

objetivo altruísta ou científico. Desejo este, sujeito à revogação, a qualquer tempo 

(art. 14, parágrafo único, CC). O artigo 3 O ,  da LEI n. 9.434197 disciplina que "a 

retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, destinados a 

transplantes, deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e 

registrada por dois médicos, n8o participantes da equipe de remoç8o e transplante, 

mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos, definidos por resolução do 

Conselho Federal de Medicina". Por outro lado, o art. 4 O  dispbe, que a retirada de 

órgaos e tecidos de pessoas falecidas dependerá de autorização de seus parentes 

maiores, na linha reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, ou do cônjuge, 

firmada em document~, subscrito por duas testemunhas, presentes à verificação. O 

texto anterior deste artigo trouxe celeuma e enorme resistência da sociedade, tendo, 

por isso, sido substituído, pela LEI n. 10.21 1, de 23-03-2001. Antes, por presungo 

legal, toda pessoa era doadora de órgãos e tecidos, salvo manifestação em 

contrário, que deveria ser gravada na Carteira de Identidade ou na Carteira Nacional 

de Habilitação, pela expressão: NA0 DOADOR DE ÓRGAOS E TECIDOS. 

Assim, a resistência à lei que fizera de todos os brasileiros doadores, pelo 

constrangimento a direito personalíssimo que criava, exigiu pronta revogação. O ato 

de doar, pela própria conotaçll0 é ato voluntário. Não pode ser imposto pelo Estado, 

cabendo ao Estado, apenas realizar campanhas de conscientizaçáo nacional para tal 

finalidade, sem a menor imposição. 





e difusos" (art. 60J VI). Neste sentido, não apenas os profissionais de saúde podem 

ser responsabilizados, como também todas as empresas que estejam envolvidas no 
fornecimento de produtos e serviços, que possam atingir a vida, a saúde e a 

segurança dos indivíduos e comunidades. 

Entretanto, as técnicas de reprodução humana assistida e de engenharia 
genética, que os avanços cientlficos nas áreas de Biotecnologia, de Biomedicina e 

de Medicina disseminaram pela sociedade global, embora, relacionadas ao direito ao 

próprio corpo, enquanto direito de personalidade e fundamental, relacionam-se muito 

mais a uma nova geração de direitos humanos e fundamentais (4' geraçgo, direito ao 

patrimônio genético humano), visto que podem engendrar alterações profundas, no 

ser humano enquanto espécie, que habita a face da Terra. 



9.2.2 DIREITO AO PRÓPRIO NOME 

O nome civil das pessoas naturais fica conhecido dentro da famllia e da 

sociedade. Trata-se da manifestação mais expressiva da personalidade. No direito 

público, o nome constitui-se como fator de segurança e estabilidade. O nome integra 

o indivíduo na sociedade, na família, dando-lhe uma caracterização ou designamo, 

que sempre o acompanhará, até pela história, se dela fizer parte. 

Sobre o prenome, o nome, o cognome e o agnome, é interessante notar que 

na Grécia, havia, a princípio, apenas um nome particular. Depois, com o crescimento 

da família, surgiram três nomes: nome particular, nome do pai e nome da gens ou da 

estirpe. Hoje, o primeiro nome equivale ao atual prenome, o segundo continua sendo 

o da família e o terceiro, o da gens, não mais existe. Já em Roma, havia, de início, 

apenas o nome gentílico, que era o nome usado por todos os membros da mesma 

gens e o prenome, que era o nome particular de cada pessoa. T r b  nomes surgiram 

com os patrícios: prenome, nome e cognome e atEr agnome. O prenome, nome 

particular ou próprio, significava, em geral e, era de forma abreviada, como Quintus 

(Quint), Gaius (G), Aulus (A) a prbpria Pessoa. 0 nome designava a gens, com 

nomes adjetivos que terminam em IUS, a exemplo de Marcus Tulius Cicero. 0 

cognome indicava as várias famílias de uma mesma gens e vinha em terceiro lugar, 
n 

como, Publius Tulius Scipio, da gente Comelia, da família dos Cipiões, chamado 

Públio. Já a plebe usava apenas 0 nome, com um ou dois elementos, com o 

acrkscimo do prenome do seu dono. (COULANGES, 2005, p. 116-126) Mutatis 
mutandis, essa é a origem dos nomes dos indivíduos de hoje. 

O art. 16, CC estabelece que "toda pessoa tem direito ao nome, nele 

compreendido o prenome e o sobrenomen. Cabe destacar, que os oficiais de registro 

na0 podem realizar registros de "prenomes suscetíveis de expor ao ridículo seus 

portadoresn e, que, caso os pais não Se conformem com esta disposiç%o, esta 

questão deve ser submetida à decisão judicial (art. 55, parágrafo único, LEI n. 

6.015173). 



Miguel Maria Serpa Lopes e Washington de Barros Monteiro dizem que o 

nome é tido como sinal revelador da personalidade e, um de seus direitos essenciais. 

O nome civil é matéria apenas da personalidade, mas o nome comercial é 

patrimonial. O nome é imutável, com ressalva das exceções. (SERPA LOPES, 1962, 

p. 297; BARROS MONTEIRO, 1977, p. 87). 

Existe possibilidade de alteração do nome (prenome e sobrenome). O nome é 

pessoal e, o sobrenome é o de família. O art. 58, da Lei dos Registros Públicos 

dispunha que o prenome era imutável. A LEI n. 9.708198 deu nova redação a esse 

dispositivo, assim "o prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua 

substituição por apelidos públicos not6rios", embora n%o seja admitida a adoção de 

apelidos proibidos em lei. O prenome pode também ser alterado se existir erro 

gráfico, pelo costume brasileiro e na0 por força de lei. A possibilidade de substiiuição 

do prenome por apelido público notório atende B tend8ncia social brasileira, o que 

será decidido judicialmente, por for- do art. 55, da LEI n. 8.015173; essa regra se 

aplica tambbm aos apelidos, agora permitidos como prenomes, pela leiw'. 

O segredo de justiça também pode Permitir a alteração de nome provisória, 

enquanto houver necessidade, por for@ da LEI n. 9.907199. Aliás, a permiss8o de 

prenome pode ocorrer também Por ''fundada coaç80 ou ameaça decorrente da 

colaboraç8o com apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz 

competente, ouvido o Ministério Públicon (ad. 55, parágrafo Único, LEI n. 6.015/73). 

A alteraç8o do nome da mulher e do marido, em igualdade de posiçdes, esu 

prevista no art. 1.565, parágrafo 1°, CC, podendo OS nubentes acrescer ao seu 

sobrenome aquele '-'do outro. Anteriomente, o homem n8o podia assumir o 

sobrenome da mulher. A retirada do sobrenome assumido pode ocorrer em caso de 

divórcio ou separação judicial. 

A proteção do nome est8 prevista no Código e no Código 

9 prt e@. dê LEI n e e c w a  trimb6m pemiiie e aIbndo Ao nome, Acade que n$ p@udisup 
a elidos de famllia', pelo interessado, durante 1 ano, ap6s a maioridade. 

""surpa@o de nome ou pmwd6nhm alheio. Atribuir faisamenta a alpu&m, mdiurb  o u.0 de 
nome, preudbnimo ou sinal por ele adotado, para designar seus trabalhos, a autoria de obra literaria, 

~ i e n t [ f i ~  eu iiNtti@. Pena - detenge i de seir mcaca a ~QII M Q ~  e mulw. (alta 106~6~) 



Falou-se até agora, sucintamente, sobre a possibilidade de alteração do nome 

e prenome, para se focalizar a mudança do estado sexual e do prenome, no registro 

público de pessoas naturais, nos casos de transexuais, que realizam cirurgia de 

alteração de sexo. 

Nestes casos, devidamente apreciados pelo Poder Judiciário, não seria 

correto manter-se o prenome da pessoa que sofreu alterago de sexo, porque isso 

não atenderia à cidadania, nem aos princípios da dignidade da pessoa humana. 

Assim, a alteração do prenome 6 uma questão de justiça, mas não há dúvida que 

esta alteração vincula o sexo e o nome, enquanto componentes da identidade da 

pessoa humana, a fundamento psíquico e. n80 mais somente a biológico, surgindo 

aqui, presente em plenitude, o homem 'construido' pela técnica, ciência e cultura e, 

não mais o homem natural, biológico, submetido a leis da natureza, fato este 

observado inclusive, nos casos de transplante de brgãos e tecidos. 

233 "0 nome de pessoa n8o pode ser empregado por outrem. em publicaçdes, ou representaqbs, 
que a exponham ao desprezo público. ainda quando n8o haja intenção difamat6rian. (art.17, CC) 



9.3 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - VALOR DA VIDA HUMANA 

Os direitos da personalidade esao intimamente ligados ao conceito de 

dignidade da pessoa humana, direito humano e fundamental adotado pelo indivíduo 

e pela sociedade, à vista da hierarquia de valores estipulada, ou seja, da valorago 

que é dada à vida. 

Para alguns, a valoração está ligada ao útil ou, aos bens materiais, para 

outros, ao espírito ou, à ética e moral, à religiao e, para tantos outros, a valores, 

como: verdade, fidelidade, amor, política, bem estar, poder e força. Em resumo, os 

valores se dividem em dois seguimentos: ter ou ser. 

Evidentemente, os valores estão ligados ao grau de importância da vida, em 

termos de bem e mal. Entretanto, muitas vezes ocorre que o indivíduo, em nome de 

um valor de eleição, pratica um ato mau, para ser mais valorizado socialmente. 

O conceito moral se prende, em geral, a laços afetivos celebrados ou 

existentes, dentro do casamento e da própria famllia. Assim, o amor traído pode 

resultar em vingança atb a morte. O ódio traduz a dimensão do malquerer ao 

próximo e, o amor, ao bemquerer. 

Sem amor, a humanidade não poderia existir um só dia, no dizer de Erich 
n 

Fromm. O conflito permanente, em que se vive, gera intranquilidade, porque o 

homem é, pensa, crê e age como resultado de diversos fatores: o biológico, o 

racional, o emocional e o espiritual, pois pela sua natureza é um ser 

multidimensional, dimensões estas, que estão sempre em jogo, durante a existência 

humana, como diz o próprio São Paulo, na sua Primeira Epístola aos 

Tessalonicenses, quando em sua linguagem referiu-se às categorias antropológicas 

seguintes: espírito, alma e corpo. (I TESSALONICENSES, V, 23 In A BIBLIA, 1995, 

p. 1458). 

Segundo François Laplantine, "de um lado, o menor fenomeno deve ser 

apreendido na multiplicidade de suas dimensóes (todo comportamento humano tem 



um aspecto economico, político, psicológico, social, cultural)". (LAPLANTINE, 2005, 

p. 156) 

Eduardo Spranger distingue seis tipos ideais de homem, dentre os quais o 

homem social, que seria conduzido pelo valor de amor. (SPRANGER apud REALE, 

2002, p. 228) 

Desta forma, o fenomeno jurídico deve ser analisado globalmente, levando-se 

em conta os múltiplos aspectos decorrentes dessa natureza do homem, sujeito do 

Direito. 

Fustel de Coulanges, em sua obra A cidade antiga, expõe sua tese de que 

foram as crenças dos povos da Antiguidade, que deram origem, primeiro às famílias 

e depois às cidades, e que, foi somente quando essas crenças foram superadas pelo 

cristianismo, que as cidades-estado se extinguiram, bem como os costumes 

caracterizadores da civilização greco-romana, para dar lugar à Idade Média. Cada 

familia tinha sua religiiio e seus deuses, 0s Antepassados. 

O Direito antes estava mais perto da religi80, mas com o tempo, na Idade 

Média, surgiram as Universidades e o direito romano do antigo império voltou a ser 

estudado, paralelamente à lei dos germanos, que era entãio aplicada. Devido a esse 

sincretismo, surgiu a familia romano-germanica do direito, que até hoje compreende 

todos os ordenamentos juridicos, que t ~ m ~ m  como modelo, aquele da Europa 
n 

ocidental. 

~ o j e ,  com a globalizaç80, vislumbra-se, novamente, o mal-estar da civiliza@o 

- o homem incapaz de corresponder a tudo aquilo que dele se espera, que tenha 

saúde, riqueza, poder e que, ainda, seja bom e generoso. (FROMM, 1995, p. 155- 

1 56) 

A sociedade exige do homem, que seja Deus. O homem já experimentou, na 

Grécia e Roma, e em outros Povos, a COlocação dos Antepassados, como deuses, 

como forma de manter o poder, a família, a religião, de ter enfim, o privilégio, em 

contraponto ao escravo ou estrangeiro, que não pertenciam aos deuses familiares, 

lares e penates. 



Com o cristianismo, o homem foi colocado na posição de simples morada ou 

femplum Dei vivi, no dizer do Apóstolo São Paulo. Diz o ensinamento de Teologia 

judaico-cristão, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas que 

essa semelhança lhe foi dada por vontade de Deus e não do próprio homem. Assim, 

a semelhança com Deus consiste em cumprir a vontade de Deus e, na0 ser 

semelhante a Deus stncfo sensu. O homem, entretanto, quer ser igual a Deus ou 

maior do que ele, esquecendo-se da morte animal, que o reduz à condição de pó: 

pulvjs est et in pulvere reverteris. A alma, entretanto, sobrevive ao corpo, mas essa 

ideia não lhe dá a posição Divina. Irá para o Céu, mas só para a contemplação divina 

e não para ser Deus. De qualquer foma, o homem jamais será Deus, pois, a obra da 

criação do mundo não foi sua, visto que, jamais foi Creador, mas sempre criatura. 

Na Antiguidade, Grécia e Roma, o homem, post mortem foi elevado A 
condição de deuses Antepassados, corno 0s Antigos (em alguns lugares, até a 

atualidade) elevaram os próprios animais, à condiç8o divina. 

Hoje, de um modo geral, O h ~ f ~ ~ e m  na0 se Confomia em ser Deus, mas deseja 

ser superior a Ele ou até tem certeza disso, em vida, num processo de delírio ou 

loucura, porque o homem jamais será superior a Deus e ao seu homem semelhante, 

a não ser por suas virtudes de humildade, de trabalho, de amor a Deus e ao próximo, 

para serví-10s e não para se servir do outro e de Deus. 

De tal loucuraOmuitos homens são acometidos, em demrréncia de terem 

algum poder, ou melhor, de exercerem algum poder e, por confundirem o serviço que 

prestam em poder. 



9.4 CONSIDERAÇ~ES FINAIS 

Norberto Bobbio entende que nos últimos-anos, muito se tem discutido sobre 

os direitos humanos e fundamentais e outras formas de definir estes direitos, sem, 

entretanto, reconhecer e efetivamente proteger tais direitos, ou seja, transformar 

aspirações em direitos propriamente ditos. 

Apesar das inãmeras tentativas de andlise definitória, a 
linguagem dos direitos permanece bastante ambfgua, pouco 
rigorosa e frequentemente usada de modo retbrico. Nada 
impede que se use o mesmo termo para indicar direitos 
apenas proclamados numa declaração, at6 mesmo solene, e 
direitos efetivamente protegidos num ordenamento jurídico 
nos principios do constitucionalismo, onde haja jufzes 
imparciais e varias formas de poder executivo das decisbes 
dos juizes. Mas entre uns e outros há uma bela diferença! JB a 
maior parte dos direitos sociais, os direitos de segunda 
geração, que sdo exibidos brilhantemente em todas as 
declarações nacionais e internacionais permaneceu no papel. 
O que dizer dos direitos de terceira e quarta geração? [direitos 
estes, objeto do presente estudo] A Qnica coisa que ate agora 
se pode dizer A, que sao a expressão de aspirações ideais, às 
quais o nome de 'direitos' serve unicamente para atribuir um 
titulo de nobreza. Proclamar o direito dos indivlduos, n8o 
importa em que parte do mundo se encontrem (os direitos do 
homem são por si mesmos universais), de viver num mundo 
n80 polufdo n8o significa mais do que expressar a aspiraçao a 
obter uma futura legislação que imponha limites ao uso de 
substâncias poluentes. Mas uma coisa e! proclamar esse 

r) direito, outra 6 desfrutá-lo efetivamente. (BOBBIO, 2004, p. 
29) 

A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM representou um 

ponto de partida para o processo de Pr0teH0 global dos direitos humanos. Em 
relação ao seu conteúdo, isto é, aos direitos que proclama, ela não efetivou esse 

processo, mesmo porque, este processo como a justiça, é uma eterna busca. Os 

direitos ali designados s8o direitos do homem, historicamente considerado, no 

período pós Segunda Guerra Mundial 

Atualmente, a conotação de liberdade e de poder está mudando e, sua 

adequação aos direitos humanos e fundamentais precisa de aperfeiçoamento, a fim 

de que possam ser garantidos, pois tais direitos, mesmo expressos em inúmeros 



ordenamentos jurídicos, no dizer de Tercio Sampaio Ferraz Junior tem validade, mas 

nao conseguem ter eficácia, o que os coloca na posição de simples discurso. 

Novos direitos foram vislumbrados e incluldos nos ordenamentos jurídicos, 
alguns de ordem econ6mica, tais como: direito do consumidor, direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e, outros de ordem da personalidade, tais 

como: direito do idoso, direito da criança e do adolescente, direito da mulher, direitos 
das minorias, direito dos homossexuais, cujos direitos jB estariam expressos, por 

exemplo, no caput do art. 5 O ,  da ConstituiHo do Brasil, assim: "sao todos iguais 

perante a lei*, sendo que somente isto, dispensaria lei própria. 

Tais direitos de ordem econdmica, ambiental, etc. têm recebido, muitas vezes, 

proteflo jurídica, mas a Amazônia continua a sofrer depredação, pelas motos-serra. 

Os direitos humanos e fundamentais, de ordem social, como por exemplo, o 

direito à moradia, não tem recebido proteção, em que pese existir o PACTO DE SAN 

JOSE DA COSTA RICA, cuja eficácia foi reconhecida pelo julgamento monocrático 

do Ministro Carlos Velloso, do Supremo Tribunal ~ e d e r a p *  que ainda n8o resultou 

em SUMULA, deixando ao abandono o bem de família, quando concedido em fiança, 

em contrato de locaçiio. 

A abolição da escravatura representa um progresso, mas fatos como o 

holocausto, as guerras, a fome e a miséria continuam a existir. 
O 

Norberto Bobbio reconhece, no entanto, que o maior direito 6 o da existencia 

do trabalho e não da prbpria liberdade, porque aquele que trabalha de forma 

remunerada tem liberdade. (BOBBIO, 1997, p. 95) Destaca também a 

monopoliza@o do poder econdmico, que submete o poder ideológico, o poder 

polítiw e, inviabiliza o exercício da democracia, fundada na liberdade e vontade 

humana. 

00 ponto de vista institucional, a situação de nosso tempo 
caracteriza-se não sd (com0 & natural) nos palses de 
economia coletivista, mas também nos pafses capitalistas - 
por um processo inverso ao que designamos como 

234 STF, RE n. 352.940/SP, Min. Carlos Velloso, DJ 09-05-2005, p. 00106; STF, R€ n. 415.626/Sp, 
Min. Carlos Velloso, DJ 09-05-2005, p. 00114; STF, RE n. 349.370/SP, Min. Carlos Velloso, DJ 13- 
05-2005, p. 00073; 



desmonopoliza@o do poder econdmico e ideológico, ou seja, 
por um processo que se orienta tanto para a remopolização do 
poder econdmico, atrav6s da progressiva concentração das 
empresas e dos bancos, quanto para a remonopolização do 
poder ideológico, através da formação de grandes partidos de 
massa, chegando ao limite do partido único, que detem o 
direito, em medida maior do que o soberano absoluto de 
outrora (um verdadeiro 'novo Prlncipe'), de estabelecer o que 
6 bom e o que 6 mau para a salvação dos próprios sóditos, 
bem como através do controle que os detentores do poder 
econbmico exercem, nos paises capitalistas, sobre os meios 
de formação da opiniao pública. 

A ilusão juridico-instiiucional do século passado consistia em 
crer que o sistema politico fosse ou auto-suficiente (e, 
portanto, gozasse de certa independéncia em face do sistema 
social global), ou fosse ele mesmo o sistema dominante (e, 
portanto, que bastasse buscar remédios aptos a controlar o 
sistema polltico para controlar, com isso, o sistema de poder 
da sociedade como um todo). Hoje, ao contrário, estamos 
cada vez mais conscientes de que o sistema polltico (! um 
subsistema do sistema global, e de que o controle do primeiro 
nao implica absolutamente o controle do segundo ... 
Quando comparada à democracia de inspiração rousseaulsta, 
com efeito, a participaqáo popular nos Estados democráticos 
reais está em crise por pelo menos trés razões: a) a 
participação culmina, na melhor das hipóteses, na formaçao 
da vontade da maioria parlamentar, mas o parlamento, na 
sociedade industrial avançada, não e mais o centro do poder 
real, mas apenas, frequentemente, uma câmara de 
ressonancia de decisóes tomadas em outro lugat; b) mesmo 
que o parlamento ainda fosse o órgão do poder real, a 
participação popular limita-se a legitimar, a intervalos mais ou 
menos longos, uma classe polltica restrita que tende à prbpria 
autoconservação, e que d cada vez menos representativa; c) 
também no restrito ambito de uma eleição una tantum sem 
responsabilidades pollticas diretas, a partici- e distorcida, 
ou manipulada, pela propaganda das poderosas organizações 
religiosas, partidárias, sindicais, etc. A participação 
democrática deveria ser eficiente, direta e livre: a part ic imo 
popular, mesmo nas democracias mais evoluldas, nao 6 
eficiente, nem direta, nem livre. (BOBBIO, 2004, p. 158-159) 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho Coloca OS traços gerais das primeiras 

declarações de direitos, como documentos significativos do movimento 

constitucionaIista. Nos séculos XVIII e XIX, estas declarações apresentam um 

caráter de hostilidade contra o poder, inimigo da liberdade. (FERREIRA FILHO, 

Maurice Duverger traduz tais declarações de direitos, como sendo originarias 

de  dois grupos: o das liberdades-limites, ou seja, da liberdade pessoal, propriedade, 



liberdade para o comércio e indústria, religiao, que impedem a ingerência do Estado 

na esfera intima da vida humana e, o das liberdades-oposiflo, liberdade de 

imprensa, de reunião, manifestação, como oposição política. (DUVERGER apud 

FERREIRA FILHO, 2003, p. 285) 

A causa profunda da existencia dos direitos humanos decorre do cristianismo, 

com sua base filosófico-religiosa (FERREIRA FILHO, 2003, p. 285-286), ao pregar a 

igualdade fundamental de natureza entre os homens, criados à imagem e 

semelhança de Deus e, a liberdade de fazer o bem ou, não o fazer. Colocação que 

também orienta o ensinamento de São Tomás de Aquino, sobre o direito natural. 

Tal base religiosa foi substituída sem modificação profunda, pelos 

racionalistas do século XVII, como Grotius e outros. Para estes, o fundamento do 

direito natural não seria a vontade de Deus, mas a razão, medida última do certo e 

do errado, do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Esta versão racionalista do 

direito natural, inserida no iluminismo 6 que inspira as primeiras declaraçdes de 

direitos, no contexto econdmico da Bpoca. a exemplo de Adam Smith. A Revoluflo 

Industrial, com suas máquinas, inclusive com a máquina a vapor, traduz um 

progresso dos indivíduos, apesar do Estado. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho distingue as declaraç6es de direitos de suas 

próprias garantias. (FERREIRA FILHO, 2003, p. 312) Garantias são vistas como 

remédios ou proces$bs especiais, previstos na Constituição, para a defesa de 

direitos fundamentais violados, através de ações judiciais especiais como: habeas 

corpus, hábeas data, a@o de inconstitucionalidade por omissão, aflo direta de 

inconstitucionalidade: ação de arguiç8o de descumprimento de preceito fundamental, 

aç8o direta de constitucionalidade, mandado de segurança individual e coletivo, 

mandado de injunçáo, açáo popular, a@o civil pública, al6m do direito de petiç8o e 

do controle difuso de constitucionalidade. Entretanto, para o autor, as garantias na0 

são remédios, porque buscam também prevenir e não apenas corrigir. Consistem 

elas, nas prescrições que vedam determinadas ações do Poder Público, que violam ; 

o direito público. As garantias sáo as proteç6es dos direitos consagrados. Assim, o 



artigo 5 O ,  IV, da ConstituiçBo consagra a liberdade de pensamento, logo, com a 

garantia da proibição da censura. 

Todo sistema de conservação da vida humana passa pelos seus direitos 

humanos e fundamentais e, como regra natural e decorrente, de sua própria 

sobrevivência condicionada a esses valores. 

O direito à vida, atualmente assume uma importância muito diferente daquela 

tradicional, pois com os avanços científicos nas dreas de Biotecnologia, de 

Biomedicina e de Medicina, tendo como exemplo, as técnicas de reprodução humana 

assistida e de engenharia genética, estão a exigir a necessidade da proteçáo da vida 

em sua plenitude. 

Hoje o direito à vida assume uma importância bem diferente, 
ainda mais se começarmos a tomar consciencia de que ele 
está se estendendo cada vez mais, como resulta dos mais 
recentes documentos internacionais e da Igreja, & qualidade 
de vida. Todavia, n8o devemos nos esquecer de que a 
conjunçáo entre o direito à vida e o direito à liberdade já havia 
acontecido na Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
cujo artigo 3 diz: 'Cada indivíduo tem direito à vida, à liberdade 
e à segurança', e também na Convenção Européia dos 
Direitos do Homem, cujo atigo I reconhece o direito à vida, 
mesmo se o objetivo principal do artigo se limita à defesa do 
indivíduo contra o homicídio internacional, ou seja, A prote@o 
da vida na sua plenitude, não nos casos-limite da vida que 
está para começar ou da vida que está para terminar. 
(BOBBIO, 2004, p. 228) 

Segundo este butor, a vida humana, a liberdade e a segurança social, que 

constituem os três bens supremos do homem precisam ser defendidos, contra toda 

forma depoder, que, no momento, se origina do progresso científico. 

Pois bem, o que distingue o momento atual em relaç8o às 
Apocas precedentes e reforça a demanda por novos direitos e 
a forma de poder que prevalece sobre todos os outros. A luta 
pelos direitos teve como primeiro adversário o poder religioso; 
depois, o poder politico; e, por fim, o poder econdmico. Hoje, 
as ameaças à vida, à liberdade e à segurança podem vir do 
poder sempre maior que as conquistas da ciencia e das 
aplicações dela derivadas dão a quem está em condiçbes de 
usá-las. Entramos na era que 6 chamada de pós-modema e é 
caracterizada pelo enorme progresso, vertiginoso e ,, 
irreversivel, da transformação tecnológica e, 
consequentemente, também tecnocrática do mundo. Desde o 
dia em que Bacon disse que a ciencia 6 poder, o homem 
percorreu um longo caminho! O crescimento do saber s6 fet 



aumentar a possibilidade do homem de dominar a natureza e 
os outros homens. 

Os direitos da nova geração [...I nascem todos do perigo à 
vida, à liberdade e à segurança, provenientes do aumento do 
progresso tecnolbgico. Bastam estes três exemplos centrais 
no debate atual: o direito de viver em um ambiente nao 
poluído, do qual surgiram os movimentos ecolbgicos que 
abalaram a vida polltica tanto dentro dos próprios Estados 
quanto no sistema internacional; o direito privacidade, que B 
colocado em serio risco pela possibilidade que os poderes 
públicos têm de memorizar todos os dados relativos à vida de 
uma pessoa e, com isso, controlar os seus comportamentos 
sem que ela perceba; o direito, o último da série, que está 
levantando debates nas organizações internacionais, e a 
respeito do qual provavelmente, acontecerão os conflitos mais 
ferrenhos entre duas visões opostas da natureza do homem: o 
direito à integridade do prbprio patrim6nio genético, que vai 
bem mais alem do que o direito à integridade flsica, já 
afirmado nos artigos 2 e 3 da Convenção Européia dos 
Direitos do Homem. (BOBBIO, 2004, p. 229-230) 

"Cesse tudo que a musa canta" diz Camões, em sua obra Os Luzíadas, 

porque o impasse da fala de eficácia dos direitos humanos e fundamentais será 

sempre objeto de proteção judicial e, porque, como diz Norberto Bobbio "o tempo 

vivido nllo 6 o tempo real: algumas vezes pode ser mais ráipido; algumas vezes, mais 

lento". (BOBBIO, 2004, p. 231) 

Hoje podemos apenas apostar em uma visao da histbria para 
a qual é possivel dizer que a racionalidade na0 mora mais 
aqui - como está distante o tempo em que Hegel ensinava 
aos seus disclpulos em Berlim que a razao governa o mundo1 
Que a história conduza ao reino dos direitos do homem e na0 
ao reino do Grande Irmão, pode ser somente o objeto de um 
compromisso. 

É verdade que apostar A uma coisa e vencer B outra. Mas 
tambem é verdade que quem aposta o faz porque tem 
confiança na vitbria. claro, nao basta a confiança para 
vencer. Mas se não se tem a menor confiança, a partida está 
perdida antes de começar. Depois, se me perguntassem o que 
é necessário para se ter confiança, eu voltaria às palavras de 
Kant citadas no início: conceitos justos, uma grande 
experiéncia e, sobretudo, muita boa vontade. (BOBBIO, 2004, 
p. 231-232) 



Profundas alterações em toda a "teia da íiidan das gerações presentes como 

futuras podem ocorrer. Essas alterações que até bem pouco tempo eram 

engendradas por processos naturais, hoje, podem sê10 tambbm pelo próprio 

homem, em virtude dos avanços cientificos na área de Biogenét'i. A presença do 

receio não elimina o fato. Atualmente, cada vez mais o homem está tendo condições 

de interferir em áreas nas quais até bem pouco tempo era mero espectador. 

Com todas as alterações possíveis oriundas dos avanços científicos nas hreas 

de Biotecnologia, de Biomedicina e, de Medicina, o que é o homem? Mais do que 

isto, este homem quer e pode ser protegido pelo Direito ou, prefere acreditar no mito 

da felicidade, promovido pela ci6ncia e pela sociedade de consumo global, que 

engendra o soberano e o homem sacer? 

Autores, cada vez mais t3m se manifestado no sentido de que as normas 

jurídicas não têm o objetivo de impedir os avanços científicos, mas de controlar os 

efeitos nocivos, que podem promover. Esses autores colocam inclusive o papel do 

Estado como determinante no 'controle' dos avanços cientificos. 

Algumas normv já existem e outras, muito provavelmente serão elaboradas 

com esse objetivo e, tendem a intemalizar, nos Estados nacionais, decisões tomadas 

a nível mundial por grandes empresas multinacionais, que desempenham atividades 

economicas, financeiras e bioindustriais. Este 6 o motivo, pelo qual, normas 

relacionadas aos avanços científicos nas Breas de Biotecnologia, Biomedicina e 

Medicina apresentam em um primeiro momento, natureza administrativa. 

Estas normas administrativas entram no ordenamento jurídico do Estado, 

mesmo em conflito com normas vigentes de natureza legislativa, mas que a elas se 

sobrepõem, por situações de fato ou, pelo implemento de adaptações efetuadas pelo ,/ 

Poder Legislativo e, pela in&rcia, falta de celeridade ou erro, dando predomin4ncia ao 

aspecto formal em detrimento do material, do Poder Judiciário. 



Cabe mencionar, que atualmente, de um modo geral, as pesquisas cientlficas 

são patrocinadas por capitais particulares. Os Estados nacionais cada vez menos 

estão tendo capacidade de investimentos e, em especial, nos países 

subdesenvolvidos, inclusive, deixando de exercer qualquer atividade economica 

direta. Assim, resta aos Estados a legitimidade para legislar e, a fiscalização da lei 

positivada. 

Sobre a lei, cabe mencionar, que se caracteriza pelo 'dever ser'. Portanto, a 

própria lei supõe a possibilidade de 'não ser do modo que deve ser'. Em outros 

termos, a lei, embora tenha um caráter coercitivo, que n8o é característico da ética, 

de per si não garante que tudo se processe em sua consonância. 

A crença na capacidade de controle destas atividades pelo direito positivado, 

passa pela dificuldade do controle de atividades de iniciativa privada e inclusive, de 

cunho científico, cuja liberdade é garantida constiiucionalmente (art. 5O,  IX, CF). A 

própria atividade de investigação científica é um risco, que a autorização, da CTNBio, 

por exemplo, não o elimina. 

Um aspecto particularmente interessante sobre toda esta IegislaHo, que está 

sendo positivada a nível mundial, é que valores, como respeito à dignidade humana 

têm sido mencionados em lei, como princípios ontológicos e teleológicos. 

Entretanto, hoje o homem natural está sendo substituido pelo homem artificial 
R 

ou construido e, o que esse homem 6 ou será está vinculado aos avanços científicos. 

Resta a questão das conseqüências para a própria espécie humana destas 

intervençdes. Talver: sobre este aspecto, possam ser vislumbrados estes avanços 

científicos, como os promovidos pela descoberta dos átomos. 

Atualmente, a energia nuclear tem sido utilizada em muitos países; esta 

utilização sempre está a colocar em risco o próprio ser humano, como o acidente 

nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que atingiu, de modo especial, a própria Ucrânia, 

Belarus e Rússia, mas que atingiu também, a Europa Ocidental. Após 20 anos do ,, 

acidente de Chernobyl, permanece contaminado, com elevados índices de radiação, 

40% do solo, da Uniao Européia. Ainda, o potencial at8mico destrutivo, de alguns 





A Época Contemporsnea, que atomiza e individualiza o homem, na sociedade 

de massa global e submete-o, cada vez mais, à comunicação cibernética, retira o 

conteúdo material, dos direitos humanos e fundamentais. Ao realizar isto, promove a 

angústia, a insegurança e o medo, que as conquistas científicas e técnicas levem-no 

a perder seu valor maior, de ser pessoa humana, digna, no mundo. 

Com isto, abre o espaço para o homem construir sua história, atrav6s de 

conflitos e possibilidades existenciais e, inclusive, de seus valores fundamentais, que 

passam a ser vislumbrados, através de novos paradigmas existenciais, com esta 

preocupação axiológica, também, caracterizando a pós-modemidade. 

Todos os novos conhecimentos cientfficos, nas dreas de Biotecnologia, de 

Biomedicina e, de Medicina serão incorporados dentro da 'teia da vida', produzindo 

efeitos semelhantes aos naturais? Talvez. 

Dentro da tradiqo judaicocrist8, a Bíblia, ao descrever a criaç8o do mundo 

menciona que Deus colocou no Paraíso, local de delicias, a árvore da vida e a árvore 

do conhecimento do bem e do mal. Proibiu ao homem, comer dos frutos da árvore do 

conhecimento do bem e do mal, porque se assim o fizesse, morreria. O homem 

comeu e foi expulso do Paraíso. (G~NESIS, 11, III InA B~BLIA, 1995, p. 12-14) 

O homem ao intervir diante de processos biolbgicos naturais estaria 

atualmente 'comendo' da árvore do conhecimento do bem e do mal e, deixando de 
n 

'comer' da árvore da vida? Talvez. 

Caso isto esteja a ocorrer, qual seria a conseqU&ncia? Provavelmente, a perda 

de sua identidade, o perda da prbpria esp6cie humana, que os antigos filmes de 

Hollywood exprimiriam sob a forma The End. 

No momento, a vida e a busca do justo e do Bem e, bem comum continuam ... 
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