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Resumo 

A sociedade está em constante evolução. A ciência acompanha seus passos e em 

termos de avanço científico salta ao universo desconhecido do conhecimento. Já é 

realidade pela biotecnologia a “produção” de indivíduos geneticamente modificados 

à “vontade” do “consumidor”. Com o objetivo de se evitar prejuízos humanitários 

mundiais, é necessário analisar as novas indagações decorrentes do “novo mundo”, 

e o papel do direito na proteção dos interesses sociais. 

Introdução 

Ao longo de toda a história da humanidade, enfrenta-se uma constante e incansável 

busca pelo conhecimento, por desvendar os segredos da natureza, do universo, do 

seu próprio ser. O homem passou de artesão à operador de máquinas, e de 

operador de máquinas deixou ser operado por elas. Atualmente é quase impossível 

acompanhar os avanços tecnológicos que mais parecem sair de filmes futurísticos 

de ficção científica. 

A realidade é que estamos cercados por tecnologias revolucionárias que sofrem 

transições constantes. São novos conceitos que afetarão fundamentalmente a 

sociedade, onde sobressalta-se a integração das tecnologias físicas, biológicas e 

digitais, como a inteligência artificial, o blockchain, a engenharia genética.  

Hoje, através das descobertas no campo da genética, biologia molecular, 

biotecnologia e bioinformática, é possível não somente prever predisposições para 

doenças, mas também combatê-las para as futuras gerações através da 

manipulação de embriões.  

Mesmo considerando que vivemos na era da tecnologia digital, a “high tech”, e da 

informação a um “touch”, a maioria da população emerge na superficialidade do 

conhecimento e, por muitas vezes, não faz ideia do poder ilimitado do mundo da 

tecnologia. Desse modo, aquilo que parece maravilhosamente poético e promissor 

pode ser um pretexto para mentes malignas promoverem o retorno de conceitos 

como a eugenia. 

Frente as novas descobertas, o desejo por um mundo melhor e sem doenças, mas 

ao mesmo tempo com homens e mulheres perfeitos e com aptidões extraordinárias 



desperta cada vez mais a curiosidade pelo saber e a humanidade se arrisca em uma 

corda bamba representada pela ética, pela moral e pelo direito. 

Objetivos 

O presente trabalho traz à discussão os avanços no campo da biotecnologia na 

busca pela cura de doenças, até então incuráveis, através do desenvolvimento da 

engenharia genética e como o Brasil tem se posicionado ao tratar do 

desenvolvimento científico e social, a prestação do direito à saúde e a proteção da 

vida, uma vez que as pesquisas em embriões, além de possibilitar o tratamento de 

diversas doenças, também permite, entre outros, a criação de seres híbridos, 

aberrações e a seleção eugênica. 

Sabemos que o direito nasce com a sociedade, “ubis jus ibi societa”, e como tal, 

deve acompanhar a sua evolução a fim de garantir a tutela dos bens de seu 

interesse. 

Assim, decerto que não é a pretensão do presente esgotar o tema, mas refletir 

acerca das possibilidades do homem intervir na natureza humana culminando em 

novas indagações ao direito.  

Metodologia 

Nesta perspectiva, utilizou-se da pesquisa bibliográfica e foi realizada uma revisão, 

quanto ao assunto selecionado, em livros, doutrinas, artigos e na legislação vigente 

a fim de esclarecer os aspectos que envolvem a engenharia genética, os conflitos de 

direitos que dela decorrem e os novos objetos de tutela pela legislação brasileira. 

Dos direitos humanos fundamentais 

A necessidade de suprir as garantias de dignidade à pessoa humana e sobrepujar a 

opressão e a desigualdade, traspassam séculos e encontram suas fontes na 

Antiguidade. Assim, direitos humanos fundamentais são aqueles inerentes a 

subsistência humana, capaz de promover a pessoa humana uma vida pautada na 

dignidade.  

Como tudo na história da humanidade, alguns acontecimentos tornaram-se grande 

marcos na conquista dos direitos humanos. A Magna Carta (1215) garantiu plenos 



direitos aos “homens livres”, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 

(1789) consolidou os ideais iluministas e liberalistas que inspirou a Revolução 

Francesa, a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948) foi o trunfo sobre as 

atrocidades alastradas durante a Segunda Guerra Mundial. 

No Brasil, o maior reflexo foi o legislador constituinte ter consagrado a dignidade da 

pessoa humana como fundamento da Republica Federativa do Brasil, alcançando 

assim todo o ordenamento do país1.  

A classificação dos direitos humanos fundamentais 

Com base nesta cronologia histórica de conquista dos direitos, Karel Vasak elaborou 

a teoria das gerações, classificando os Direitos Humanos em diretos de primeira, 

segunda e terceira geração, cada uma com características próprias, associadas ao 

lema da Revolução Francesa: “liberté, egalité et fraternité” (liberdade, igualdade e 

fraternidade). 

A primeira geração diz respeito aos direitos de liberdade individual, englobando os 

direitos civis e políticos, de prestação negativa do Estado, com o objetivo de 

restringir seus poderes frente ao cidadão. Seu contexto histórico está nas revoluções 

liberais do século XVIII na Europa e Estados Unidos. 

A segunda geração consiste nos direitos voltados à igualdade e refere-se aos 

direitos econômicos, sociais e culturais. O Estado exerce papel ativo, pois reivindica-

se a sua intervenção para assegurar o acesso ao mínimo de bens à sobrevivência. 

Foram conquistados pelas lutas sociais que aconteceram na Europa e na América, 

marcados pela Constituição Mexicana de 1917, a Constituição alemã de Weimar de 

1919 e o Tratado de Versailles. 

A terceira geração trata-se dos direitos difusos, voltados à titularidade coletiva, os 

direitos de solidariedade, voltados à sobrevivência da espécie humana.  

Sobre o aspecto das gerações, diferente da raça humana que com o surgimento de 

uma nova geração há o desaparecimento da anterior, no âmbito da conquista de 

direitos ocorre uma interação, acumulação. Por exemplo, o direito de propriedade 

                                                           
1 Frederico Afonso Como se preparar para o exame de ordem, 1ª fase: Direitos Humanos / 4.ª ed. rev., atual. e 
ampl. / Frederico Afonso. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. 



(liberdade individual) deve ser interpretado junto com os direitos sociais, 

manifestando sua função social. Por isso, parte da doutrina contesta o termo 

geração e adota a expressão dimensão de direitos humanos fundamentais.  

Os conflitos de direitos 

Neste contexto, podem ocorrer (e já ocorrem) conflitos de interesses entre os bens 

jurídicos tutelados e os direitos fundamentais conquistados, além dos confrontos 

entre o exercício desses direitos.  

O sobreprincípio dignidade da pessoa humana reflete por todo ordenamento jurídico, 

posto ser reconhecido como fundamento da república no artigo 3º da Constituição. 

Em virtude dele, a vida humana é protegida, inclusive a vida pré-natal, tanto pela 

Constituição Federal, de forma abstrata (art. 5º, caput), como pelo Código Civil2, 

Código Penal3, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente4. 

O dever do Estado em promover o mínimo existencial inclui em seu rol a promoção 

do direito social à saúde, que, por sua vez, diz respeito não somente ao tratamento 

de doenças, mas sim, a sua prevenção. Além disso, é objeto de tutela o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, revelado na sadia qualidade de vida.  

Em contrapartida, também é direito fundamental assegurado no quinto constitucional 

a liberdade científica e a liberdade profissional, que por muitas vezes são postos em 

xeque frente aos bens jurídicos tutelados supramencionados e à bioética.  

Ocorre que, através da manipulação embrionária é possível prever futuras doenças 

que potencialmente uma pessoa desenvolverá. Além disso, é possível com a 

manipulação genética, evitar que uma pessoa tenha predisposição à alguma 

doença, ou qualquer deficiência. A pesquisa com fins terapêuticos visa tratar 

doenças e até mesmo encontrar cura para aquelas que até o presente momento são 

incuráveis.  

                                                           
2 Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro. 
3 Vide arts. 124 a 127. 
4 Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 
existência. 
Art. 8o  É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de 
planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 
puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. 



Para tanto, são necessárias muitas pesquisas voltadas ao uso de organismos 

experimentais modelos e, até mesmo, de embriões humanos. Os produtos dessas 

pesquisas científicas são indeterminados e existe o risco de obtenção de 

organismos geneticamente modificados, que poderão acidentalmente alcançar a 

natureza e provocar alterações no equilíbrio do meio ambiente expondo-o a perigos 

biológicos e ecológicos diversos. É possível ainda a criação de armas biológicas e a 

promoção de conceitos como a eugenia, ou seja, a intenção da criação de 

populações humanas consideradas como uma “raça pura” ou “superior”, as quais 

podem apresentar efeitos danosos à humanidade, principalmente se considerarmos 

que esse “novo homem” não foi moldado pelos agentes da Evolução, mas pelas 

ideias ambiciosas de indivíduos que buscam interesses e realizações próprias ao 

invés do bem comum. 

A engenharia genética – terapia gênica 

A terapia gênica tem como objetivo o tratamento de doenças genéticas, adquiridas 

ou hereditárias, fazendo-se a compensação de um gene alterado, incapaz de gerar 

produtos viáveis durante sua expressão, por de um gene normal, que quando 

expresso gera produtos ativos em células específicas. Para isso é necessário aplicar 

o conhecimentos específicos de engenharia genética, como as técnicas relativas à 

obtenção de DNAs recombinantes, os quais permitem, de forma cada vez mais 

eficaz, a manipulação de genomas para o tratamento de doenças como câncer, 

doenças cardiovasculares, imunodeficiências e doenças neurológicas, como o 

Parkinson.(FÉCCHIO, MACEDO E RICCI, 2015) 

Essas doenças são, muitas vezes, associadas a mutações em sequências 

específicas e ordenadas de nucleotídeos dos genes, que estão localizados em 

cromossomos específicos e que codificam produtos funcionais (proteínas) 

igualmente específicos, ou seja, o gene é considerado um segmento de DNA capaz 

de codificar uma proteína e o conhecimento desses genes, normais e patológicos, 

permite a aplicação da terapia gênica, onde a inserção de um gene normal poderá 

reverter o quadro clínico de pacientes. (FÉCCHIO, MACEDO E RICCI, 2015) As 

etapas envolvidas nesse processo são: isolamento do gene de interesse, construção 

de um vetor para a transferência do gene para uma célula-alvo e a escolha de 



técnicas adequadas de transferência desse vetor, contendo o gene de interesse. 

(FÉCCHIO, MACEDO E RICCI, 2015) 

Essa terapia pode ser classificada em terapia gênica somática (TGS) ou terapia 

gênica germinativa (TGG). (FÉCCHIO, MACEDO E RICCI, 2015) Na terapia gênica 

somática a manipulação do material genético incide em células-alvo não 

reprodutivas, caracterizadas por células somáticas adultas e, desta forma, a 

informação genética não é transmitida para as próximas gerações, pois estas células 

não são transmitidas dos parentais aos filhos durante a fecundação. Já na terapia 

gênica germinativa, a inserção do material genético acontece em células 

germinativas ou células reprodutivas, gametas, zigoto ou embrião em estágios 

iniciais e, então, essas células modificadas se multiplicam e dão origem a um 

indivíduo que será capaz de transmitir as modificações genéticas à sua 

descendência, isto implica que os filhos desse indivíduo herdarão suas modificações 

genéticas introduzidas. (FÉCCHIO, MACEDO E RICCI, 2015) 

Desse modo, na terapia gênica somática o resultado terá modificações não 

permanentes e específicas, limitadas aos próprios indivíduos, enquanto na terapia 

gênica germinativa produz-se modificações permanentes e transmissíveis para as 

próximas gerações. (FÉCCHIO, MACEDO E RICCI, 2015) 

A Bioética 

A bioética surge no século XX como uma “ciência da sobrevivência” (DALL’AGNOL, 

2005) diante da necessidade da construção de uma ponte entre as ciências da 

natureza, as ciências humanas e a ética, frente às novas pesquisas tecnológicas 

que estariam expondo a vida humana a efeitos irreversíveis, incluindo os ecológicos, 

sem nenhum critério, sejam eles técnicos ou éticos.  

Desta forma, a bioética é refletida em seus princípios basilares: a beneficência 

(dever de cuidado, agir em benefício de outrem), a não maleficência (não causar 

dano, os fins não justificam os meios), a autonomia (cada um é responsável por si) e 

a justiça (agir com equidade). 

Na técnica da terapia gênica germinativa, a bioética atua como limiar, especialmente 

porque não é possível prever as consequências desse tratamento, posto tratar-se de 

um tratamento experimental, podendo alcançar resultados inversos do esperado e 



as futuras gerações não teriam escolhas sobre tais resultados. (FÉCCHIO, 

MACEDO E RICCI, 2015) 

Além disso, intenções adversas poderiam utilizar essa metodologia para o 

desenvolvimento dos chamados “designers babies”, isto é, a seleção de 

características, tais como, seleção do sexo, tendência na cor dos olhos ou da pele, 

baixa (ou nenhuma) predisposição a doenças, compatibilidade genética relativa a 

transplantes, entre outras de interesse pessoal, tornando-se uma técnica elitista de 

seleção eugênica. (FÉCCHIO, MACEDO E RICCI, 2015) 

Uma outra forma não terapêutica de utilizar a técnica seria o doping genético, que é 

caracterizado pelo uso da terapia gênica com o intuito de aumentar o desempenho 

esportivo dos atletas, sem o risco de detecção da alteração dirigida nos atuais 

exames antidoping. (FÉCCHIO, MACEDO E RICCI, 2015) 

O resultado na legislação brasileira - A Lei de biossegurança 

A sociedade moderna, visando o bem-estar e o planejamento familiar, cada vez mais 

tem buscado a fertilização in vitro na construção da família, muitas vezes apelando 

ao método por patologias que não permitem a concepção e a manutenção da 

gestação de forma natural. 

O acesso à embriões humanos e seu uso como material destinado à 

experimentação científica apresenta restrições aos cientistas, biomédicos e 

profissionais da área, mas em diferentes regiões do mundo permite-se o 

desenvolvimento de experimentações genéticas em embriões descartados de 

clínicas de fertilização in vitro em especial para fins de estudos terapêuticos. 

Assim, surgem conflitos de direitos já respaldados pela legislação como 

anteriormente mencionado, como também novos bens jurídicos que precisam de 

proteção. 

A legislação brasileira consagra a vida como direito fundamental. Tanto o é, que o 

código penal tipifica como homicídio a destruição de vida de outrem. Ainda a vida 

pré-natal é protegida, pois considera-se crime de aborto a destruição da vida 

intrauterina. Contudo, sabe-se que a tutela da vida uterina abrange desde a nidação, 

ou seja, desde que o óvulo fecundado é fixado na parede uterina, porém durante a 



manipulação embrionária in vitro a fecundação se dá extrauterina (fora do útero) e 

este acaba ficando sem proteção pela lei (SOUZA, 2007). 

No Brasil, a questão da engenharia genética está sendo discutida desde o século 

passado. Primeiro com a Lei n.º 8.974/1995, posteriormente com a Medida 

Provisória n.º 2.191-9/2001 e a Lei n.º 10.814/2003. 

Revogando e trazendo novos amparos à questão, foi aprovada no Brasil a Lei de 

Biossegurança (Lei n.º 11.105/2005) que através do artigo 5º permite a manipulação 

embrionária humana gerados por fertilização in vitro para fins de pesquisa e terapia 

desde que sejam embriões inviáveis ou congelados a mais de 3 anos5.  

O referido artigo foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n.º 3.510), 

porém o STF decidiu pela sua constitucionalidade. 

O artigo 21 da lei de Biossegurança (Lei n.º 11.105/2005) é cláusula penal para 

aqueles que utilizarem o embrião humano de forma diversa do que dispõe o artigo 5º 

da desta lei, impondo pena de detenção de 1 a 3 anos e multa.  

Já o artigo 25 da mesma lei, vai além, e tipifica a prática da engenharia genética no 

campo da terapia gênica germinativa, ainda que para fins terapêuticos, ou seja, a 

modificação artificial da genética humana pela biotecnologia moderna para 

diferentes objetivos, porquanto esta prática pode ser abusiva contra a identidade 

humana, individual e coletiva, servindo de “instrumento para outros fins não 

terapêuticos reprováveis como, por exemplo, para produzir seres híbridos ou 

quimeras, ou para selecionar dadas características genéticas consideradas ‘ótimas’ 

das pessoas” (SOUZA, 2007, p.27). Nestes casos, a pena cominada é de reclusão 

de 1 a 4 anos e multa. 

                                                           
5 Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de 
embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas 
as seguintes condições: 
        I – sejam embriões inviáveis; ou 
        II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já 
congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de 
congelamento. 
        § 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 
        § 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco 
embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de 
ética em pesquisa. 
        § 3o É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o 
crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. 



Considerações finais 

A pesquisa em material genético ainda encontra-se em fase experimental, mas os 

anseios dos pesquisadores e cientistas e, até mesmo, da sociedade não encontram 

barreiras, pois existe um enorme interesse em amplos sentidos sobre os benefícios 

que os resultados dessas pesquisas podem produzir. Um bom exemplo disso 

representa a busca incessante por tratamentos de doenças genéticas, que hoje são 

consideradas incuráveis.  

O Brasil, a fim de ver protegido o direito a liberdade científica e suprir tais anseios, 

aprovou a Lei de Biossegurança, que permite a pesquisa, para fins terapêuticos em 

embriões humanos específicos e condena a engenharia genética voltada para fins 

não terapêuticos.  

Além dos limites legais, a biotecnologia é cercada pela bioética. Afinal, conquistou-

se com técnicas de terapias gênicas, a esperança ou possibilidade não só tratar e 

curar doenças, mas interferir em gerações futuras, tanto pela seleção eugênica, 

como pelo doping genético e tantas outras possibilidades inimagináveis.  

Por fim, indaga-se se a legislação tem amparado efetivamente os bens velados pela 

sociedade e até que ponto ela tem limitado a liberdade científica. Quais limites 

bioéticos trariam mais benefícios do que prejuízos na proibição do avanço nas 

pesquisas de terapia gênica germinativa? Até onde vão as pesquisas de 

manipulação genética? Para evitar prejuízos irreparáveis à humanidade “deve-se 

regressar a um modo de vida há muito tempo abandonado, ou entregar-se sem 

reservas a essas novas tecnologias?” (SOUZA, 2004, p. 14) 
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