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RESUMO 

 

O Projeto Genoma Humano reavivou uma série de críticas que já haviam sido formuladas 
após a Segunda Guerra Mundial, em que a eugenia, temperada pelo racismo, culminou no 
holocausto. Ademais, as promessas de inovação delineadas pelos cientistas que apoiam a 
pesquisa genômica também trouxeram novos questionamentos éticos, em razão das 
implicações sociais, econômicas e políticas que podem emergir com o mapeamento dos genes 
humanos. Diante do progresso biotecnológico, portanto, torna-se indispensável a estipulação 
de critérios mínimos (nacional e internacionalmente) aptos a intermediar o avanço de 
tecnologias desse gênero, especialmente aquelas capazes de reformular o homem. Sendo 
assim, o objetivo principal do presente trabalho é ressaltar a pertinência de uma delimitação 
jurídica das práticas de mutação genética induzida e biodesign. Para tanto, desenvolver-se-á 
uma metodologia pautada em elementos bibliográficos e documentais que será dividida em 
duas fases: em um primeiro momento, dar-se-á destaque aos elementos que compõem a 
bioética, por meio do exame de aspectos importantes vinculados pela doutrina à evolução na 
área genética. Posteriormente, far-se-á uma leitura do sistema jurídico nacional 
contemporâneo, com enfoque especial às normas aplicáveis à biotecnologia para, então, 
abordar-se o Biodireito como meio capaz de assegurar a dignidade da pessoa humana, a 
proteção à vida, bem como o Estado Democrático de Direito, a fim de evitar-se o abuso por 
parte dos geneticistas sem, contudo, impedir o progresso científico do país. 
 

Palavras-chave: Projeto Genoma Humano. Bioética. Biodireito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Human Genome Project rekindled criticisms that emerged after the World War II, in 
which eugenics - marked by racism – culminated in the Holocaust. Furthermore, the promises 
of innovation formulated by scientists that support genomic research also brought new ethical 
issues related to social, economic and political aspects. In light of biotechnological 
progression is crucial to stipulate a minimal criterion capable of guiding the development of 
such technologies, especially the ones that could reformulate mankind. The purpose of this 
essay is to emphasize the need to establish legal limits to geneticists’ ambition, as well as to 
provide credible alternatives to avoid possible excesses. In order to do so, a methodology 
based on bibliographic and documental elements is established and divided into two phases. 
First, elements related to bioethics will be analyzed through the investigation of relevant 
topics associated with the evolution of the genetic field. Later on, the current legal system will 
be scrutinized, and special attention will be given to the norms related to biotechnology itself. 
Thenceforth, Biolaw will be approached as an instrument capable of securing human’s dignity 
and life, as well as the Democratic Constitutional State, in order to avoid the misuse of 
technology by geneticists without, however, hindering Brazil’s scientific progress. 
 

Keywords: Human Genome Project. Bioethics. Biolaw. 
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INTRODUÇÃO 

 

O espantoso progresso científico dos tempos modernos evidencia-se pela eclosão de 

relações complexas de interdependência entre princípios morais, éticos e legais, sobretudo no 

que tange o campo do saber genético. 

Destarte, o processo que se iniciou com o Projeto Genoma Humano agora não mais 

se limita a questões simples como o mapeamento dos genes humanos e de outras espécies. Ao 

adquirir relevância mundial, o tema deu origem a intrincadas discussões acerca das técnicas 

de manipulação genética e do uso de dados biológicos, motivando inclusive a elaboração de 

instrumentos internacionais como a Declaração Universal sobre o Genoma e os Direitos 

Humanos (1997). 

Nesse contexto, doutrinadores de diversas especialidades começaram a emitir seus 

posicionamentos, dividindo-se em duas correntes principais: a dos bioconservadores e a dos 

eugenistas liberais. A primeira delas, composta por autores que se revelam favoráveis à 

limitação total ou parcial de tecnologias associadas ao genoma, conta com a participação de 

Lewontin, Habermas, Chut e Sandels. Por sua vez, o grupo oposto é formado por Nicholas 

Agar, Buchanan, Daniel Kelves e Leroy Hood, dentre outros. 

Devido à extensa divergência entre profissionais especializados no assunto, o 

objetivo do presente estudo jaz na análise dos questionamentos éticos oriundos do plano 

genético, com base nos dois entendimentos supracitados, e na ulterior reflexão acerca do 

estado em que se encontra o ordenamento jurídico brasileiro no que diz respeito à proteção do 

genoma humano. Nesse diapasão, o principal desafio desta monografia recai na 

multidisciplinariedade do tópico, que demanda ampla compreensão das mais variadas 

disciplinas. 

Para obter-se o resultado almejado, desenvolver-se-á uma metodologia pautada em 

elementos bibliográficos e documentais. A mesma será dividida em duas fases: em um 

primeiro momento, dar-se-á destaque aos elementos que compõem a bioética, por meio do 

exame de aspectos importantes vinculados pela doutrina à evolução na área genética. 

Posteriormente, far-se-á uma leitura do sistema jurídico nacional contemporâneo, com 

enfoque especial às normas aplicáveis à biotecnologia para, então, abordar-se o Biodireito. 

Espera-se, assim, que este trabalho humildemente contribua para futuros debates 

acadêmicos que igualmente visem o enriquecimento das normas brasileiras com o propósito 

de assegurar a dignidade da pessoa humana, a proteção à vida, bem como o Estado 
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Democrático de Direito, a fim de evitar-se o abuso por parte dos geneticistas sem, contudo, 

impedir o progresso científico do país. 
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1 PROJETO GENOMA HUMANO: O PRECURSOR DA ERA GENÉTICA 

 

Antes de iniciar-se uma abordagem jurídica da genômica é fundamental compreender 

o contexto histórico dentro do qual se desenvolveu amplamente o estudo genético, bem como 

implicações sociais pertinentes, de modo a garantir uma melhor compreensão do objeto do 

presente trabalho. Sendo assim, será necessário tratar do Projeto Genoma Humano, pois este 

representou um grande marco para a biotecnologia como um todo, inclusive no que tange 

questões éticas e legais inerentes ao tema. 

A relevância do Projeto Genoma Humano é tão ampla que este foi considerado o 

“graal da genética humana” por Walter Gilbert, ganhador do Prêmio Nobel de Química em 

19801, e tido por muitos como o projeto mais audacioso desde o Programa Apollo, 

responsável pela ida do homem à Lua2. Com o propósito de mapear e sequenciar todos os 

genes humanos, o respectivo projeto começou na década de 90 e estendeu-se até 2003, 

quando finalmente atingiu sua meta principal3, conforme se observa pela análise do quadro a 

seguir: 

 
 

Quadro 1 – Objetivos do Projeto Genoma Humano.

Disponível em: <http://www.genome.gov/11006945>. Acesso em: 06 de agosto de 2014. 

                                                           
1 KEVLES, Daniel J.; HOOD, Leroy. The code of codes: Scientific and social issues in the Human Genome 
Project. Harvard University Press, 1993. 397 p. Prefácio, VII. 
2 CHUT, Marcos André. Tutela jurídica do genoma humano e a teoria do mínimo ético. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008. 192 p. p.17. 
3 COLLINS, Francis S. et al.  A vision of the future of genomics research. Revista Nature, USA: v. 422, n. 6.934, 
24 de Abril de 2003, p. 835-847. Disponível em: <http://www.genome.gov/11007524>. Acesso em 06 de agosto 
de 2014. 
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É importante ressaltar que o sucesso de tal iniciativa não seria possível sem que 

houvesse cooperação internacional, que se deu por meio da Organização do Genoma 

Humano, conhecida como HUGO (Human Genome Organization), cujo intuito era coordenar 

pesquisas internacionais, bem como estimular a troca de dados, materiais e tecnologias, 

também encorajando estudos em organismos não humanos4. Sobre a relevância da 

colaboração entre os países, Caskey5 sustentou desde logo que o projeto demandaria alianças 

interativas entre pesquisadores de uma forma nunca vista antes. 

Apesar do sucesso alcançado em 2003, a trajetória do Projeto Genoma Humano foi 

marcada por grandes desafios. O primeiro deles foi de ordem econômica, uma vez que a 

magnitude do programa demandava numerosos recursos, considerando-se que o tempo de 

duração do estudo, inicialmente, seria de 15 anos e partindo-se do princípio de que seria 

necessário empregar e desenvolver tecnologias de ponta. Por essa razão, a participação do 

Departamento de Energia e do National Institutes of Health (NIH)6, dentre outros, foi 

essencial7. Sendo assim, a busca pela “origem” humana envolveu e ainda envolve setores 

públicos e privados, ambos competindo entre si por resultados mais rápidos e de melhor 

qualidade8. 

Nesse sentido, Lewontin9 tece duras críticas ao projeto, afirmando que iniciativas 

dessa natureza, na verdade, “são mais organizações administrativas e financeiras do que 

projetos de pesquisa”. Para o autor, a mídia cumpre um importante papel na campanha em 

prol do Projeto Genoma Humano e seus defensores, destacando as maravilhas do DNA, 

enquanto alguns geneticistas moleculares usufruem do capital disponibilizado, agindo como 

verdadeiros empreendedores. Ademais, o geneticista alega que vários destes cientistas 

integram firmas comerciais de biotecnologia. Para ele, o Projeto Genoma Humano é apenas o 

começo, e mais dinheiro será dispendido para além do mapeamento genético. 

De fato, o alto caráter lucrativo da engenharia genética deve ser visto com 

desconfiança, pois pretensões individualistas têm grandes chances de emergir. A própria 

indústria de transgênicos evidencia tal problemática, já que interesses econômicos claramente 

têm sido priorizados em detrimento da saúde da população. 

                                                           
4 KEVLES, Daniel J. HOOD, Leroy, ibid., p. 28. 
5 CASKEY, C. Thomas. DNA-Based Medicine: Prevention and Therapy. In: KELVES, Daniel J.; HOOD, Leroy, 
ibid., p.113. 
6
 Órgãos governamentais norte-americanos que receberam verbas públicas para financiar a pesquisa genômica. 

7 KEVLES, Daniel J. HOOD, Leroy, ibid., p. 22-23. 
8 CHUT, Marcos André, ibid., p. 22. 
9 LEWONTIN, R. C. Biologia como ideologia: a doutrina do DNA. Ribeirão Preto: FUNPEC, 2001. 138 p. p. 
67. 
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Como consequência, Lewontin destaca a existência de graves conflitos de interesse 

entre universidades e também no serviço governamental, principalmente devido a questões 

vinculadas ao patenteamento do genoma. Sobre isso, o pesquisador aduz que “o estudo do 

DNA é uma indústria com alta visibilidade, uma reinvindicação pelo dinheiro público, a 

legitimidade de uma ciência e a exortação de que haverá o alívio do sofrimento individual e 

social” 10. 

Além do obstáculo econômico, ao longo do projeto emergiram questionamentos em 

relação a sua eficácia. Autores como Lewontin11 sustentam que, apesar do mapeamento bem 

sucedido de genes causadores de doenças, por exemplo, poucas informações realmente 

valiosas foram obtidas, reforçando que ainda não foram criados tratamentos e terapias 

potentes que, a princípio, tinham sido apresentados como futuras vantagens a serem 

alcançadas pelo projeto12. Argumenta-se que dados sobre os genes em si não são o suficiente 

se não for possível interpretá-los, e que a forma de leitura genética realizada pelas células, até 

então, não foi desvendada. No mais, sabiamente alertam para o perigo determinista. 

A esse respeito, Lewontin13 reitera que “um organismo vivo em qualquer momento 

de sua vida é consequência única de um desenvolvimento histórico que resulta da interação e 

determinação de forças internas e externas”, portanto seria contraproducente entender que 

tudo está nos genes. Até mesmo entusiastas do Projeto Genoma Humano indagam-se acerca 

da extensão da interferência genética no organismo humano. Walter Gilbert14, que teve um 

importante papel no projeto, sustenta expressamente que seguir o caminho do determinismo 

genético é algo insensato, encorajando a ideia de que é fundamental compreender que a 

informação genética não dita tudo sobre os seres humanos. Por sua vez, Lewontin desconfia 

do discurso antideterminista apresentado pelos participantes do projeto, que a seu ver é mais 

teórico do que veraz, pois “se considerarmos seriamente a posição de que os fatores internos e 

externos co-determinam o organismo, não poderemos acreditar realmente que a sequência do 

genoma humano seja o graal que nos revelará o que é ser um humano” 15. De acordo com sua 

                                                           
10 LEWONTIN, R. C., ibid., p. 81.  
11 LEWONTIN, R. C., ibid., p. 72. 
12 Nancy Wexler, na década de 90, chegou a afirmar que a velocidade do processo de identificação dos genes 
superava, em muito, o número de tratamentos em desenvolvimento, entendendo que tal condição traria 
dificuldades especiais para o estudo genético. Contudo, asseverou o seguinte: “Our expectation is that the 
characterization of a disease-instigating gene will greatly assist our understanding of how and why it causes a 
malfunction in the body”. WEXLER, Nancy. Clairvoyance and Caution: Repercussions from the Human 
Genome Project. In: KELVES, Daniel J.; HOOD, Leroy, ibid., p. 211. 
13 LEWONTIN, R. C., ibid., p. 69. 
14 GILBERT, Walter. A vision of the Grail. In: KELVES, Daniel J.; HOOD, Leroy, ibid., p. 97. 
15 LEWONTIN, R. C., ibid., p. 71. 
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percepção, o enquadramento do ser humano em um conceito de “normalidade” excluiria 

qualquer indivíduo “díspar”, estimulando sua submissão a uma terapia corretiva16. 

Em defesa do Projeto Genoma Humano no que tange sua eficiência, James Watson já 

dizia, nos primórdios do programa, que algumas doenças seriam difíceis de decifrar, mas 

ainda assim demonstrou-se favorável ao investimento, porque a genética seria o “coração” de 

muitas coisas17. Deveras, considerando-se a magnitude do projeto, seria um equívoco esperar 

por soluções imediatas. O Projeto Genoma Humano representa apenas um passo, e talvez o 

mais importante, para um ciclo de outras tecnologias que estão por vir. Caskey18 inclusive 

reforça a vasta influência do projeto em testes de triagem em recém-nascidos, durante a 

gravidez e em estágios da vida adulta. Tal influência era evidente antes mesmo do início 

oficial do projeto, uma vez que já utilizavam tecnologia baseada no DNA para o estudo de 

doenças. 

Ainda sobre a pertinência do Projeto, em 2003 o diretor do National Human Genome 

Research Institute declarou que o sequenciamento do genoma humano forneceu dados 

basilares que permitirão o desenvolvimento de um catálogo compreensivo de todos os 

componentes genéticos e a determinação da função de todos os genes humanos, além de 

possibilitarem a descoberta de como os genes e proteínas funcionam em conjunto19. Em 

sentido semelhante, Buchanan et al. considera que detalhes sobre a funcionalidade dos genes 

garantirão maior conhecimento sobre como eles interagem com ambientes diversos20. 

Outro desafio enfrentado pelo Projeto Genoma Humano envolve a superação das 

práticas eugênicas, e desse debate surgem muitas indagações éticas. Conforme salientam 

Bhuchanan, Brock, Daniels e Wilker21, a sombra da antiga eugenia - cujo ápice foi o Nazismo 

- era um obstáculo a ser superado socialmente. As vantagens apresentadas pelos geneticistas 

sempre suscitaram fundado receio, já que as informações genéticas podem ser alvo de 

discriminação, assim como se deu entre os anos de 1870 a 1950. De acordo com os autores 

supracitados, o fato de o Projeto Genoma Humano ter sido precedido por movimentos 

eugênicos dotados de radicalismo acentuou o número de críticas ao seu redor. Como solução, 

defendem a indispensabilidade da identificação dos erros do passado, para que sejam evitados 

                                                           
16 LEWONTIN, R. C., ibid., p. 72. 
17 WATSON, James D. A personal view of the project. In: KELVES, Daniel J.; HOOD, Leroy, ibid., p. 167. 
18 CASKEY, C. Thomas, ibid., p. 112-116. 
19 COLLINS, Francis S. The future of genomics. Testimony before the subcommittee on health committee on 
energy and commerce United States House of Representatives, United States House of Representatives, 22 de 
maio de 2003, p.2. Disponível em: < http://www. genome.gov/11007447 >. Acesso em: 08 de outubro de 2014. 
20 BUCHANAN, Allen et al. From chance to choice: genetics and justice. 9ª edição. New York: Cambridge 
University Press, 2009. 398 p. p.8. 
21 BUCHANAN, Allen et al., op. cit., p. 27. 
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no futuro, e assim traçam em seu livro um breve histórico da eugenia, destacando o que nela 

há de negativo, segundo seu ponto de vista. 

Para além da eugenia, há extensos debates acerca da privacidade da informação 

genética dos indivíduos, pois sua publicidade poderia gerar problemas nas relações de 

emprego e na manutenção de planos de saúde22. Igualmente, a perspectiva de utilização de 

técnicas de intervenção genética direta e indireta por parte de cientistas levantam indagações 

éticas extremamente pertinentes, como o processo de seleção de embriões23. 

O debate em torno de questões éticas e jurídicas é tão crucial que, em 1988, James 

Watson anunciou em uma conferência que 3% do orçamento do National Institutes of Health 

seria destinado à análise de implicações éticas ligadas ao projeto24. Francis Collins, sucessor 

de Watson como diretor do Projeto Genoma Humano, pensava de forma similar. Para ele, o 

estudo de aspectos éticos era o maior obstáculo a ser superado pelo projeto, pois este não 

poderia continuar sem o apoio da sociedade25. Nas palavras de Kelves e Hood, “o 

comprometimento de recursos do NIH com a provocação de um debate ético foi algo sem 

precedentes, assim como fazer da bioética uma parte integral de um programa de pesquisa 

biológica do NIH” (tradução nossa)*. 

Outrossim, o Programa de Implicações Éticas, Jurídicas e Sociais** (conhecido 

globalmente pela sigla ELSI) foi fundado em 1990, como parte da pesquisa genômica 

realizada pelo NIH. De acordo com McEwen et al.26, a referida iniciativa abalaustrou 

pesquisas empíricas e conceituais para antecipar e endereçar as implicações éticas, legais e 

sociais da genômica, estando em funcionamento há mais de 20 anos desde então. Na visão de 

McEwen et al., apesar do comprometimento insuficiente de outros centros de pesquisa na 

área, os estudos propiciados pelo projeto ostentam resultados significativos na condução de 

pesquisas, na implementação da medicina genética e políticas públicas mais amplas, sendo 

que a integração entre tais estudos e a pesquisa genômica torna-se cada vez maior27. 

                                                           
22 GILBERT, Walter, ibid., p. 95. 
23 BUCHANAN, Allen et al., ibid., p. 9. 
24 Ressalta-se que, nessa mesma conferência, James Watson foi nomeado diretor do novo Centro de Pesquisa 
Genômica do NIH. 
25 BUCHANAN, Allen et al., ibid., p. 27. 
*[“The commitment of NIH resources to the provocation of ethic debate was unprecedented, as was making 
bioethics an integral part of an NIH biological research program”]. KEVLES, Daniel J. HOOD, Leroy, ibid., p. 
35. 
** [Ethical, Legal, and Social Implications Program] (tradução nossa). 
26 MCEWEN, Jean E. et al.  The Ethical, Legal, and Social Implications Program of the National Human 
Genome Research Institute: Reflections on an Ongoing Experiment. Annual Review of Genomics and Human 
Genetics, USA: v. 15, 2014, p. 481-505. Disponível em: <genom.annualreviews.org>. Acesso em 05 de outubro 
de 2014. 
27 MCEWEN, Jean E., op. cit., p. 481. 
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Entre as metas futuras para a pesquisa genômica após o Projeto Genoma Humano 

está a análise da relação entre genômica e sociedade, em que se destaca a continuação das 

pesquisas do ELSI, somada à criação de políticas relativas ao uso da informação genética 

dentro e fora da medicina, bem como o exame dos impactos da genômica em conceitos como 

raça, etnia, parentesco, identidade individual e grupal, saúde, doença e “normalidade” 

comportamental. As demais finalidades dizem respeito ao tratamento de doenças e a 

continuidade do estudo dos genes28. 

Preocupações com o retorno da eugenia - agora alimentada pelo determinismo 

genético - e demais tópicos vinculados à ética marcaram toda a história do Projeto Genoma 

Humano e ainda motivam árduas críticas doutrinárias às pesquisas genômicas, o que mostra a 

relevância do tema para a matriz biotecnológica como um todo. Os limites éticos e jurídicos 

da genética precisam ser bem definidos, tanto para orientar futuras pesquisas científicas 

quanto para garantir a vida em sociedade. Para reforçar tal necessidade, no capítulo a seguir 

serão analisadas as implicações sociais e possíveis desdobramentos das tecnologias genéticas, 

que em muito foram influenciadas pelo Projeto Genoma Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

28 COLLINS, Francis S., ibid., p. 2. 
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2 REFLEXOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E POLÍTICOS DA PESQUISA GENÉTICA 

 

Conforme dito anteriormente, o Projeto Genoma Humano reavivou uma série de 

críticas que já haviam sido formuladas após a Segunda Guerra Mundial, em que a eugenia, 

temperada pelo racismo, culminou no holocausto. Ademais, as promessas de inovação 

delineadas pelos cientistas que apoiam a pesquisa genômica também trouxeram novos 

questionamentos éticos, em razão das implicações sociais, econômicas e políticas que podem 

emergir com o mapeamento dos genes humanos. 

Diante de tais controvérsias, a análise de temas polêmicos - pautados tanto em casos 

reais quanto hipotéticos - é essencial para guiar o estudo de uma ética do aperfeiçoamento, de 

modo a facilitar a construção de um raciocínio moral sistemático e a elaboração de normas 

capazes de regulamentar o andamento de pesquisas genéticas atuais e futuras, a fim de 

prevenir abusos por parte dos geneticistas, bem como de outros setores da sociedade29. Logo, 

esta seção abordará diversas conjecturas e especulações em torno da influência de 

informações genéticas no âmbito da convivência humana, visando possibilitar a identificação 

de elementos juridicamente relevantes para o decorrer da monografia. 

 

2.1 O ACESSO À INFORMAÇÃO GENÉTICA 

 

Uma das principais consequências do estudo genético, se não a mais palpável 

atualmente, é a obtenção de dados acerca da predisposição de determinado indivíduo - 

avaliado geneticamente - a certas enfermidades e patologias30. Tal fator interfere maciçamente 

na esfera cotidiana, desde a relação entre seguradoras e segurados até vínculos de emprego, 

sendo indispensável sua apreciação. 

A existência e a utilização de testes capazes de identificar doenças hereditárias já é 

uma realidade, apesar de provocarem muitas incertezas em virtude de sua potencialidade 

ainda não explorada. A previsão de que testes dessa natureza poderiam também apontar 

                                                           
29 Quanto à pertinência da utilização de casos concretos, Buchanan et al. aduz que “the use of concrete cases – 
both real and hypothetical, complex and simplifed – to stimulate moral reflection is essential to the method we 
use in this book” (BUCHANAN, Allen et al., ibid., p. 22). Seguindo a mesma lógica, Habermas alega que “o uso 
metodologicamente correto do argumento significa que agimos bem ao levar em consideração, para fazer o 
julgamento normativo dos desenvolvimentos atuais, questões que um dia poderiam ser confrontadas com 
desenvolvimentos de técnicas genéticas teoricamente possíveis (ainda que especialistas assegurem que hoje eles 
estão totalmente fora de alcance)”. (HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana. 2ª edição. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2010, 159p. p. 28). 
30 Dorothy Nelkin acentua que, na história das intervenções médicas, as técnicas de diagnóstico estão quase 
sempre à frente das descobertas terapêuticas. NELKIN, Dorothy. The social power of genetic information. In: 
KELVES, Daniel J.; HOOD, Leroy, ibid., p. 178. 
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tendências comportamentais chegou a motivar sérias inclinações deterministas no século XX, 

que inclusive influenciaram algumas pesquisas na área criminal31. 

Muito embora a aplicação de testes genéticos tenha sido justificada pela 

possibilidade de buscarem-se tratamentos para as doenças diagnosticadas, até o momento as 

terapias desenvolvidas são relativamente escassas em relação ao que havia sido cogitado 

preliminarmente. Todavia, não se pode negar os benefícios que foram viabilizados por tais 

exames. Dentre as vantagens auferidas aos testes realizados em bebês, por exemplo, está a 

identificação da fenilcetonúria, enfermidade que pode ser facilmente controlada por meio de 

medidas dietéticas32. Outra utilidade benéfica da biotecnologia é a disponibilização de testes 

de DNA para reconhecimento de paternidade. 

Afora os benefícios, Chut demonstra que a medicina genética preventiva ainda 

enfrenta problemas quanto à validade dos testes, à responsabilidade dos médicos pelos 

diagnósticos, à possibilidade de submissão obrigatória aos exames e ao tema do aborto (no 

que tange o aconselhamento genético e o diagnóstico pré-conceptivo)33. Nelkin igualmente 

atenta para a inconveniência do impacto psicológico causado em adultos quando constatam 

que têm grandes chances de contrair determinada enfermidade34, apesar dessa informação não 

significar, necessariamente, que a doença de fato se manifestará. No mais, a autora adverte 

que “para além dos efeitos psicológicos, o conhecimento de que determinada pessoa é pré-

sintomática tem implicações sociais e econômicas” (tradução nossa)*. É justamente nesse 

contexto que jaz a preocupação da maioria dos doutrinadores, pois indagam sobre a 

interferência de pressupostos biológicos em cenários não clínicos. 

Partindo de uma narrativa futurística, Buchanan et al. usa o seguinte caso para 

ilustrar uma das prováveis repercussões do uso de dados genéticos fora da prática médica: 

 
 

“Cenário 4: Assistência médica na era da intervenção genética. 

Em uma sessão do Congresso, o Doutor Philip Jones atesta que o pacote padrão de 
benefícios que todas as seguradoras estão obrigadas a oferecer por imposição de lei 
federal deveria ser expandido para incluir o que popularmente chamam de 
medicamentos “aperfeiçoadores de humor” para todas as pessoas que têm o “gene da 
depressão moderada”, apesar desses indivíduos não apresentarem, normalmente, 
sintomas que caracterizam transtornos bipolares. De acordo com Jones, “O que 
importa é se a ciência clínica pode ajudar as pessoas a viverem vidas melhores; o 
fato de oscilações no humor não caracterizarem transtornos bipolares não é tão 

                                                           
31 NELKIN, Dorothy, ibid., p. 178. 
32 NELKIN, Dorothy, ibid., p. 179. 
33 CHUT, Marcos André, ibid., p. 48-49. 
34 NELKIN, Dorothy, ibid., p. 180. 
*[“Beyond its psychological effects, knowledge that one is presymptomatic has social and economic 
implications”]. NELKIN, Dorothy, loc. cit.  
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relevante”. Um representante da Associação Nacional de Empresas de Seguro-Saúde 
protesta: “A cobertura de planos de saúde termina quando o tratamento para uma 
doença acaba; há um direito a cuidados médicos, mas não há direito a ser feliz”. 
Jones, sacudindo sua cabeça com certa arrogância, responde: “O que nós sabemos 
atualmente sobre o modo pelo qual os genes afetam o cérebro e, portanto, a 
personalidade reproduz a distinção entre distúrbios psicológicos e condições 
psicológicas indesejáveis de pouca importância” (tradução nossa)*. 

 
 

Independentemente de trabalhar com uma situação hipotética e aparentemente 

distante, o exemplo fornecido retrata a amplificação de um contratempo atual, que é a 

utilização de informações genéticas por planos de saúde como meio de negar novas adesões 

ou aumentar suas mensalidades35. Analogicamente, o debate acerca da privacidade da 

informação genética estende-se também às relações de emprego e agências de adoção. Sobre 

o assunto, é pertinente transcrever a fala de Lewontin36: 

 
 

“Cada vez mais o conhecimento sobre o genoma está se tornando um elemento a 
mais na relação entre indivíduos e instituições, geralmente aumentando o poder das 
instituições sobre os indivíduos. As relações dos indivíduos diante dos provedores 
de atendimento de saúde, diante das escolas, diante dos tribunais e diante dos 
empregadores são todas afetadas pelo conhecimento, ou exigência de conhecimento, 
acerca da situação do DNA de alguém”. 

 
 

Sendo assim, na visão de autores como Conti37 é fundamental preservar o sigilo de 

bancos de dados genéticos, já que a difusão de informações particulares implicaria violação à 

intimidade dos indivíduos, que ficariam a mercê de terceiros. 

De acordo com tal posicionamento, a intimidade genética estaria em risco mesmo 

que a quebra de sigilo fosse amparada por um suposto interesse público, porque o sujeito 

estaria exposto à marginalização. Na concepção de Chut, o princípio da identidade ou da 

individualidade é uma extensão do princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual 

todos, obrigatoriamente, devem respeitar a identidade e a integridade de qualquer ser 

humano38. 

Como bem reforça Nelkin, muitos empregadores inclusive já requisitam de seus 

funcionários a realização de exames médicos anteriores à contratação, revelando sua 

relutância em empregar pessoas cujo estilo de vida possa levar a futuras doenças39. Trata-se 

                                                           

* Para acesso ao texto original, vide BUCHANAN, Allen et al., ibid., p.4. 
35 CONTI, Matilde Carone Slaibi. Ética e Direito na manipulação do genoma humano. Rio de Janeiro: Forense, 
2001. 188 p. p. 118. 
36 LEWONTIN, R. C., ibid., p. 82. 
37 CONTI, Matilde Carone Slaibi, op. cit., p. 116.  
38 CHUT, Marcos André, ibid., p. 37. 
39 NELKIN, Dorothy, ibid., p. 179. 
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de uma “precaução” aparentemente inofensiva, mas casos de nítida intolerância são 

frequentes. Recentemente, no Brasil, a professora Bruna Giorjiani foi impedida de lecionar na 

rede pública sob o fundamento de que era obesa40. Após aprovada no concurso, a educadora 

prestou os exames médicos requisitados e foi surpreendida quando notificada de que o cargo 

não seria seu. Segundo o Departamento de Perícias Médicas, a negativa deu-se pela 

impossibilidade de garantir a durabilidade de sua permanência no emprego por causa de sua 

condição física, argumento este que foi justificado pela prerrogativa da continuidade no 

serviço público. A atitude adotada pela rede pública foi vista como inconstitucional pela então 

presidente da OAB de Rio Preto, Suzana Quintana, e evidencia clara violação à Magna Carta, 

que define como um de seus objetivos fundamentais, em seu artigo 3º, inciso IV, a promoção 

do bem de todos sem qualquer tipo de discriminação, além de considerar punível qualquer 

discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, inciso XLI). 

Comportamentos como esse tendem a crescer com o advento de tecnologias 

genéticas que permitem o acesso a dados inerentes à composição biológica dos indivíduos, e 

resta inegável a necessidade de reavaliarem-se os limites de sua publicidade, como meio de 

desestimular condutas discriminatórias. Nesse diapasão, Chut exprime que “a identidade 

pessoal ou individual do ser humano revela-se como um direito à diferença”41.  

No meio contratual, empresas de seguro de vida e saúde almejam a obtenção de 

informações genéticas de seus segurados para estimar a abrangência dos planos e calcular 

mensalidades42. Buchanan et al. chega a sugerir que todo o conceito de “necessidade médica” 

tende a sofrer alterações face ao uso de testes genéticos43 e, em consonância com essa lógica, 

Conti alega que “no contrato de seguro, especialmente no seguro de vida, muitas 

modificações vão se apresentar”44. 

Em favor dos segurados, Conti também resguarda que o cidadão tem direito a ter um 

plano de saúde e, para a autora, formas de exclusão são inaceitáveis, assim como a tendência 

das seguradoras de responsabilizar o usuário por enfermidades existentes em períodos 

anteriores ao da contratação45. Como resultado de um possível aumento de mensalidade nos 

planos de saúde devido à realização de exames genéticos no Brasil futuramente, Conti destaca 

                                                           
40 LAVEZO, Marcos. Professora é considerada obesa e fica impedida de lecionar no Estado. Site de notícias 
G1, Rio Preto e Araçatuba, 12/03/2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-
aracatuba/noticia/2014/03/professora-e-considerada-obesa-e-fica-impedida-de-lecionar-no-estado.html>. Acesso 
em: 11/04/2014. 
41 CHUT, Marcos André, ibid. p. 37. 
42 NELKIN, Dorothy, ibid., p. 185. 
43

 BUCHANAN, Allen et al., ibid., p. 110. 
44 CONTI, Matilde Carone Slaibi, ibid., p. 117. 
45

 CONTI, Matilde Carone Slaibi, ibid., p. 119. 
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a provável saída de muitos segurados - por não terem condições de arcar com as despesas - e 

o eventual acréscimo deste contingente aos hospitais públicos, já superlotados e sem recursos. 

Em conclusão, a referida doutrinadora relata o seguinte46: 

 
 

“Nos Estados Unidos têm-se detectado efeitos ruins frente aos exames genéticos no 
âmbito dos seguros de saúde, pois certos indivíduos, temendo perder ou não renovar 
o contrato de seguro feito, se abstêm de submeter-se a certos exames genéticos. 
Assim procedendo, deixam de receber tratamento que iria ajudá-las, sob o ponto 
de vista terapêutico. Além desses temores, receiam também consequências em 
suas relações com terceiros, ou muito particularmente com empregadores e 
companhias de seguros. (...) Mas, entre nós, não há bem jurídico mais importante 
do que a vida humana, cuja proteção é de ordem constitucional. (...) Como nos 
ensina o professor Gerardo Ancarola, entre a política e a moral há uma radical 
unidade e que mesmo tendo fins diferentes, a ética abraça a política, pois a 
política não pode estar ‘disvertebrada de la moral’ ” (grifos nossos). 

 
 

Ademais, nas palavras de Carneiro, Emerick e Rocha47, a presença de vastos 

investimentos econômicos na área genética em prol de interesses privados48 provoca “a 

necessidade de uma profunda reflexão sobre o processo de coisificação (reificação) e 

apropriação privada de elementos do corpo humano”, que não se limita à controvérsia em 

torno da possibilidade de concessão onerosa de material genético, mas também abarca o 

debate jurídico sobre a perspectiva de proteção de dados genéticos como um bem de interesse 

difuso ou, para alguns, res comunis49. Sob esse prisma, os juristas supracitados entendem que 

a natureza jurídica da informação genética ainda não foi bem demarcada, pois o ordenamento 

jurídico brasileiro atual não comporta sua singularidade. Portanto, evidenciam a importância 

da existência de uma lei que defina explicitamente o objeto sobre o qual recaem as garantias 

legais do acesso e uso do genoma humano, até mesmo sugerindo a elaboração de um Tratado 

internacional por iniciativa do Brasil50. 

Enfim, cabe enfatizar que a falta de um consenso mínimo acerca de diversos aspectos 

do acesso à informação genética reforça a proposta deste trabalho de conclusão de curso, 

                                                           
46 CONTI, Matilde Carone Slaibi, ibid., p. 121-122. 
47 CARNEIRO, Fernanda. EMERICK, Maria Celeste. ROCHA, Marcos Fonseca. Genoma Humano: limites ao 
acesso e uso de Gen-tes. In: CARNEIRO, Fernanda (Org.). EMERICK, Maria Celeste (Org.). Limites: a ética e 
o debate jurídico sobre o acesso e uso do genoma humano. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000. 240 p. p. 23. 
48

 A esse respeito, é útil salientar que um levantamento feito por Sílvio Valle (2000 apud CARNEIRO, Fernanda. 
EMERICK, Maria Celeste. ROCHA, Marcos Fonseca, op. cit., p. 31) apontou que 90% dos projetos de pesquisa 
dos cientistas de ponta nos Estados Unidos estão ligados a uma empresa de biotecnologia. Sobre o mesmo 
tópico, no capítulo 1 da presente monografia trabalhou-se com a opinião de Lewontin, que já alertava desde a 
década de 90 sobre o perigo da influência capitalista nas pesquisas científicas (LEWONTIN, R. C., ibid., p. 67). 
49

 CARNEIRO, Fernanda. EMERICK, Maria Celeste. ROCHA, Marcos Fonseca, ibid., p. 33. 
50 CARNEIRO, Fernanda. EMERICK, Maria Celeste. ROCHA, Marcos Fonseca, ibid., p. 37-38. 
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precisamente porque ilustra a insuficiência hodierna de normas capazes de regulamentar os 

avanços da área genética, em especial no Brasil. 

 

2.2 O DESAFIO IMPOSTO PELAS PRÁTICAS EUGÊNICAS 

 

Buchanan et al. sabiamente realça que, embora a maior parte da desconfiança pública 

derive dos riscos atrelados ao acesso à informação genética, outro foco de preocupação gira 

ao redor de uma controvérsia antiga, isto é, os movimentos eugênicos nascidos no fim do 

século XIX51. Para muitos, a conjuntura que hoje circunda as pesquisas genéticas marca o 

nascimento de uma neoeugenia que pode afetar todo o patrimônio da humanidade, tendo em 

vista que a identidade genética do ser humano constitui uma consciência jurídica comunitária 

que garante sua universalidade52. 

Apesar de o termo “eugenia” ter sido cunhado por Francis Galton em 1883, a noção 

de superioridade de uns em relação a outros reflete uma tendência humana ancestral, e 

algumas fontes remontam a Platão53. Mas foi a massificação da ideia de melhoria da raça e a 

transformação dos conceitos de herança econômica e social em herança biológica54 que mais 

se sobressaíram como fatores negativos a serem “combatidos” nesta nova procura por 

melhorias no corpo humano. 

Internacionalmente, as tendências eugênicas chegaram a estimular a esterilização de 

populações tidas como “inferiores”, bem como promover sua segregação. Em seu extremo, 

serviram como justificativa para a prática de genocídio55. No Brasil, a eugenia manifestou-se 

principalmente por meio da ideologia do embranquecimento e por restrições migratórias56. 

No entanto, nem todos veem a sombra da antiga eugenia como uma ameaça. 

Buchanan et al.57 parte do preceito de que o problema não está no desejo de melhorar o 

homem em si, e compreende que objetivos como “aperfeiçoar a inteligência” não têm de ser 

interpretados necessariamente como algo temeroso, desde que presente o ideário da justa 

distribuição de fardos e benefícios, além de destacar que a cisão entre eugenia negativa e 

positiva não deve ser equiparada à diferenciação entre modalidades de intervenção genética, 

pois o cenário em que hoje nos encontramos não é o mesmo que aquele dos séculos XIX e 

                                                           
51 BUCHANAN, Allen et al., ibid., p. 27. 
52 CHUT, Marcos André, ibid. p. 41-60. 
53 BUCHANAN, Allen et al., ibid., p. 30. 
54 LEWONTIN, R. C., ibid., p. 28. 
55 BUCHANAN, Allen et al., ibid., p. 28. 
56 CHUT, Marcos André, ibid. p. 61. 
57 BUCHANAN, Allen et al., loc. cit. 
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XX58. Para a corrente dos eugenistas liberais a questão não está nessa categorização, que a seu 

ver de nada serve para estipular fronteiras morais, ao contrário do que comumente tem sido 

feito por doutrinadores que julgam válida a manipulação genética em nível terapêutico, mas 

não no que tange a lógica do aprimoramento. Nos moldes da argumentação de Buchanan et al. 

59, nem sempre a busca por vantagens através de influências genéticas diferiria das 

interferências ambientais provocadas, por exemplo, por pais que desejam estimular a 

intelectualidade dos filhos e colocam-nos em aulas suplementares para expandir seu 

rendimento escolar. 

Porém, muitos tópicos continuam sendo alvo de opiniões controversas. Um caso que 

chamou a atenção da mídia alguns anos atrás foi o do casal Sharon e Candy, que fazia parte da 

comunidade do orgulho surdo (deaf-pride community). As duas consideravam que sua surdez 

era parte de uma identidade cultural, motivo pelo qual queriam ter um filho também surdo. 

Para isso, procuraram um doador de esperma adequado e, embora não fosse certo que a 

criança nasceria surda, foi isso o que aconteceu. Segundo Sandel60, muitos ficaram 

inconformados por entender que elas deliberadamente infligiram uma “deficiência” em sua 

prole. Contudo, as mulheres alegaram que simplesmente queriam ter um filho como elas. São 

situações desse porte que retratam os desafios a serem enfrentados no campo da genômica. 

Outro ponto conflitante diz respeito à probabilidade de o controle genético acentuar 

condutas discriminatórias que inclusive já existem, apesar de os eugenistas liberais alegarem 

que as escolhas seriam individualizadas. Na Índia, por exemplo, o uso de diagnósticos pré-

natais para a identificação do sexo dos bebês estimula o aborto de embriões femininos por 

razões culturais. Embora o governo tenha banido tal prática, Sandel61 explica que a 

fiscalização raramente é feita e há muitos casos de transgressão, fazendo com que o número 

de homens seja nitidamente superior ao de mulheres no país. Sob esse aspecto, os defensores 

do aprimoramento humano parecem “deixar de lado” populações inseridas em um contexto 

completamente diverso do seu62. 

                                                           
58 Período histórico marcado pelo uso de medidas coercitivas como forma de garantir a “melhoria” das 
linhagens. 
59 BUCHANAN, Allen et al., ibid., p. 202. 
60 SANDEL, Michael J. The case against perfection: ethics in the age of engineering. Cambridge, Mass.: 
Belknap Press of Harvard University, 2007. 162 p. 1. 
61 SANDEL, Michael J., op. cit., p. 20. 
62 Quanto a isso, também se destacam conflitos de opinião em torno do papel de países subdesenvolvidos frente 
às inovações no campo genético. Vide ROTHHAMMER, Francisco. Medicina genômica: ¿Privilegio de los 
países desarrollados?. Revista Médica de Chile, Santiago: v. 133, n. 9, setembro de 2005. Disponível em: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872005000900016. Acesso em: julho de 2014. 
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Ocorrências parecidas evidenciam explícito teor preconceituoso, justificando o receio 

face à expectativa de alteração genética dos seres humanos: Sandel também trata, em seu 

livro, da declaração de James Watson acerca da eventual existência de um gene da 

homossexualidade63. Segundo o biólogo molecular, se descobrissem um gene para o 

homossexualismo, mulheres que não desejassem ter um filho gay poderiam abortar 

livremente. Não só isso: Watson entende que elas deveriam ser livres para abortar fetos por 

qualquer outro motivo de preferência genética. Da mesma maneira, outras implicações 

polêmicas - que vão desde o uso de transgênicos à produção de armas biológicas64 - têm-se 

evidenciado nos meios midiáticos com uma frequência cada vez maior, o que corrobora a 

inevitabilidade da criação de uma legislação mais específica o quanto antes. 

Aliás, se hoje elaborassem uma pesquisa em diversos países sobre o que seria uma 

“pessoa ideal”, certamente haveria resultados significativamente distintos. Como sucederia, 

então, o aperfeiçoamento em nível global, considerando-se a relação entre povos, sem que 

houvesse a marginalização de certos grupos? Indagações semelhantes apenas provam que 

muito ainda precisa ser feito, social e juridicamente, antes de se cogitar plenamente uma 

eugenia liberal. 

Além disso, cabe especular sobre o próprio conceito que os geneticistas atribuem a 

características como “inteligência”, por exemplo, pois é viável auferir que esta se manifesta 

de várias formas (v.g. linguística, lógica, motora, espacial, musical, interpessoal e 

intrapessoal65), sendo no mínimo questionável a afirmação de que “todos gostariam de ser 

espertos”. Sobre esse enfoque, é curioso expor a fala de Mota: 

 
 

“Durante grande parte dos séculos 19 e 20, acreditou-se que a inteligência era algo 
podia ser facilmente medida, determinada e comparada através de testes, como o 
famoso teste de QI, por exemplo, que dava a inteligência da pessoa em números. No 
entanto, com o tempo, o teste de QI foi caindo em descrédito, pois pouco a pouco foi 
se notando que nem sempre as pessoas mais inteligentes e bem sucedidas obtinham 
os melhores resultados. Os psicólogos e pesquisadores começaram a notar que havia 
alguns casos de pessoas que obtinham resultados medíocres nos testes de QI, mas 
que se davam bem na vida, pois eram pessoas determinadas, disciplinadas, 
persistentes e carismáticas. Mas como pessoas consideradas “burras” pelo teste de 
QI poderiam ter tanto sucesso? A resposta é simples: existem vários tipos de 

                                                           
63 SANDEL, Michael J., ibid., p. 71. 
64 OBAMA pede análise sobre implicações de genoma sintético: Tecnologia, anunciada nesta quinta, abre 
caminho para “vida artificial” – Presidente quer identificar possíveis riscos e dilemas éticos. Site de notícias G1, 
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2010. Seção “Ciência e Saúde”. Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2010/05/obama-pede-analise-sobre-implicacoes-de-genoma-sintetico.html>. Acesso em: julho de 
2014. 
65 MOTA, Miriam. Os 7 tipos de inteligência: de que tipo é o seu cérebro?. Disponível em: 
<http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/auto-conhecimento/7-tipos-de-inteligencia/>. Acesso em: 19 de 
outubro de 2014. 
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inteligência!! Segundo Howard Gardner, psicólogo autor desta teoria, existem ao 
todo 7 tipos de inteligência e todas as pessoas têm um pouco dos 7 combinados 
dentro de si. No entanto, cada pessoa têm um deles desenvolvido de modo mais forte 
e que se sobrepõe sobre os outros”. 

(MOTA, Miriam. Os 7 tipos de inteligência: de que tipo é o seu cérebro?. 
Disponível em: <http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/auto-conhecimento/7-
tipos-de-inteligencia/>. Acesso em: 19 de outubro de 2014). 

 
 
Diante de tantos obstáculos, seria profícuo concluir que o debate não deve ficar 

exclusivamente na mão de geneticistas, tampouco de juristas. A abrangência da exploração 

genética demanda uma rica discussão multidisciplinar, sem que haja a empáfia de se pensar 

que o consenso será unânime. Outrossim, é pertinente a análise do que alguns autores 

denominam “ética do aperfeiçoamento”, que será o tema do próximo capítulo. 
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3 ÉTICA DO APERFEIÇOAMENTO: O CONFLITO ENTRE EUGENISTAS 

LIBERAIS E BIOCONSERVADORES 

 

Tal como restou demonstrado na seção precedente, nascem novas inquirições de 

cunho ético à medida que se aprofundam os debates em torno do saber genético, sendo 

indispensável a estipulação de critérios mínimos (nacional e internacionalmente) aptos a 

intermediar o avanço de tecnologias desse gênero, especialmente aquelas capazes de 

reformular o homem. Sob esse prisma, ainda que muitos aceitem as terapias genéticas, há 

grande rejeição ao human enhancement. E tudo se complica quando ambos confundem-se em 

situações limítrofes. 

É nesse sentido que doutrinadores como Sandel66 dedicam-se à analise de uma ética 

do aperfeiçoamento (ethics of enhancement), buscando identificar parâmetros morais que 

possam ou não legitimar a atuação potencial da ciência no genoma humano67. 

De acordo com o autor supracitado, a verdadeira pergunta a ser respondida não versa 

sobre como garantir um acesso justo às técnicas de aperfeiçoamento, mas se a humanidade 

deve realmente almejá-las. Para fazer jus ao seu ponto de vista, Sandel ocupa-se de dois temas 

que têm levantado amplas discussões no meio acadêmico: pais excessivamente controladores 

e atletas “biônicos”. Nesse diapasão, sustenta que a presença de tecnologias genéticas de 

aprimoramento desvaloriza talentos e aptidões naturais, razão pela qual é contrário ao uso de 

qualquer mecanismo que possibilite a otimização de características humanas. A seu ver, “se a 

revolução genética erodir nosso apreço pelo talento típico dos poderes e conquistas humanas, 

transformará três atributos-chave de nosso cenário moral – humildade, responsabilidade e 

solidariedade” (tradução nossa)*. 

Por sua vez, Habermas68 afasta-se por completo de aspectos teológicos e apresenta 

uma argumentação de cunho liberal contra alterações em células germinativas, 

                                                           
66 SANDEL, Michael J., ibid. 
67 Sobre a respectiva tendência, Savulescu enuncia que “certo número de autores proeminentes demonstram-se 
preocupados ou críticos acerca do uso da tecnologia para alterar ou aprimorar seres humanos, citando ameaças à 
natureza e dignidade humanas como base de sua apreensão” (tradução nossa). [“A number of prominent authors 
have been concerned about or critical of the use of technology to alter or enhance human beings, citing threats 
to human nature and dignity as one basis of these concerns”]. SAVULESCU, Julian. Genetic interventions and 
the ethics of enhancement of human beings. In: KAPLAN, David M. (Org.). Readings in the Philosophy of 
technology. 2ª edição. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2009. 602 p. p. 417. 
*[“If the genetic revolution erodes our appreciation for the gifted character of human powers and achievements, 
it will transform three key features of our moral landscape – humility, responsibility, and solidarity”]. 
SANDEL, Michael J., ibid., p. 86. 
68 HABERMAS, Jürgen, ibid. 
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compreendendo que o emprego da engenharia genética em crianças – antes mesmo do 

nascimento – atentaria contra sua autonomia, salvo para fins terapêuticos. 

Segundo o filósofo, é primordial traçar e impor fronteiras precisas justamente nas 

dimensões em que os limites são pouco definidos, ao contrário do que professam os 

eugenistas liberais69. Amparado por tal lógica, o autor sabiamente questiona se a seleção de 

vidas harmoniza-se com o princípio da dignidade da pessoa humana, entendendo que a 

ampliação do uso de determinados procedimentos torná-los-ão corriqueiros, ocasionando 

“uma mudança na percepção cultural da vida humana pré-natal e, por conseguinte, uma perda 

da sensibilidade moral para os limites do cálculo custo-benefício” (grifos nossos)70. 

Nesses termos, Habermas critica o hodierno processo de reificação dos seres 

humanos ao conjecturar que o emprego da genética em prol de um aperfeiçoamento antes do 

nascer afetaria toda a autocompreensão ética da espécie, abordando também as teses de 

intangibilidade e indisponibilidade da pessoa. Para ele, a separação entre prevenção e eugenia 

classifica-se hoje como um problema de legislação política71: 

 
 

“Com os novos desenvolvimentos técnicos, surge, na maioria das vezes, uma nova 
necessidade de regulamentação. No entanto, até agora, as regras normativas 
simplesmente se ajustaram às transformações sociais. As mudanças na 
sociedade, desencadeadas pelas inovações técnicas nos campos da produção e do 
intercâmbio, da comunicação e dos transportes, do exercício e da saúde, estiveram 
sempre à frente. (...) Com efeito, com o alcance e a profundidade crescentes da 
disposição técnica sobre a natureza, tanto a promessa econômica de progressos na 
produtividade e de aumento do bem-estar quanto a esperança política de maiores 
margens de decisão individuais encontram-se unidas. Como a crescente liberdade 
de escolha incentiva a autonomia privada do indivíduo, a ciência e a técnica 
estiveram até o momento informalmente aliadas ao princípio liberal de que 
todos os cidadãos devem ter a mesma chance de moldar sua própria vida de 
maneira autônoma” (grifos nossos). 

 
 

No mais, o doutrinador trabalha com a noção de direito a uma herança genética não 

manipulada e sinaliza que a tecnicização da natureza humana confronta nossa concepção de 

que somos responsáveis por nossas próprias vidas. Em comparação a outras modalidades de 

intervenção científica no corpo humano, Habermas aduz que é a manipulação genômica que 

desloca a fronteira entre a base natural indisponível e o “reino da liberdade”72. A esse respeito 

o autor igualmente afirma73: 

                                                           
69 HABERMAS, Jürgen, ibid., p. 27. 
70 HABERMAS, Jürgen, ibid., p. 29. 
71 HABERMAS, Jürgen, ibid., p. 34. 
72 HABERMAS, Jürgen, ibid., p. 39. 
73 HABERMAS, Jürgen, ibid., p. 80. 
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“Enquanto nos compreendermos como pessoas morais, partiremos intuitivamente do 
fato de que agimos e julgamos, in própria persona, de maneira insubstituível – de 
que nenhuma outra voz além da nossa própria nos fala. Em primeiro lugar, é 
considerando essa “possibilidade de ser si mesmo” que a “intenção alheia”, que se 
imiscui na nossa história de vida com o programa genético, poderia representar um 
fator de perturbação. Para poder ser si mesma, também é necessário que a pessoa se 
sinta em casa no próprio corpo vivo”. 

 
 
Na visão de Habermas, portanto, a subordinação de um indivíduo a um “projeto” de 

terceiros a título de melhoria seria um ataque à liberdade ética, diante de sua irreversibilidade. 

Embora Sandel74 repute como correto o posicionamento de Harbermas no que tange 

a inadmissibilidade do human enhancement, discorda de suas razões. O professor de Harvard 

vê algum sentido na ponderação dos eugenistas liberais quando asseveram que a autonomia 

das crianças sobre seu patrimônio genético independe do modo pelo qual foram geradas, ou 

seja, natural ou artificialmente. Além disso, Sandel atesta que a preocupação habermasiana 

com a igualdade e reciprocidade não se aplica exclusivamente ao meio genético, sendo 

pertinente também a outros setores em que se verifica uma tendência intervencionista no 

corpo humano75, reforçando seu entendimento de que o óbice ao aprimoramento do genoma 

está na minoração do valor dado às conquistas genuínas do homem. 

Já Chut parte do conceito de personalidade jurídica contido no artigo 2º do Código 

Civil brasileiro para amparar o nascituro no ordenamento, proferindo que “o direito tutela o 

ser humano antes de seu nascimento, resguardando os direitos do ser da espécie humana 

independentemente do reconhecimento de sua personalidade”76. 

Pautado em preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana e os 

direitos humanos, o respeitável Promotor exorta o direito à vida, sempre englobando a 

existência pré-natal. Todavia, ressalta que a doutrina não costuma atribuir o mesmo grau de 

proteção a todas as etapas anteriores ao nascimento, havendo uma distinção teórica entre 

“pessoa” e “pessoa em potência”. Para Chut, trata-se de uma questão a ser esclarecida por 

uma política jurídica baseada nos direitos fundamentais77: 

 
 

“Neste plano, não há como negar que a dignidade da pessoa humana é um valor 
inerente à própria natureza do homem. Ora, se o homem no decorrer de sua trajetória 

                                                           
74 SANDEL, Michael J., ibid., p. 81. 
75 SANDEL, Michael J., loc. cit. 
76 CHUT, Marcos André, ibid., p. 31. Nesse contexto, importa destacar dois posicionamentos doutrinários 
distintos acerca do início da personalidade jurídica no Direito brasileiro: a corrente natalista e a corrente 
concepcionista. Enquanto a primeira atribui personalidade somente àquele que nasce com vida, a segunda 
estende ao nascituro tal prerrogativa. À vista disso, conclui-se que o Código Civil de 2002 adotou a teoria 
natalista, apesar de a lógica concepcionista também exercer influência sobre o direito brasileiro. 
77 CHUT, Marcos André, ibid., p. 33. 
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adquire consciência de seu valor como pessoa e o elege como base para os demais 
componentes de sua carga axiológica é intuitivo que já possuía esta possibilidade ou, 
na esteira do pensamento de Immanuel Kant, o homem, ainda que se reconheça sua 
possibilidade de desenvolver-se em sociedade, já possui um valor infinito. Logo, o 
homem jamais pode ser meio para fins outros, visto que já é um fim em si 
mesmo” (grifos nossos). 

 
 
Sendo assim, o autor conclui que é elemental salvaguardar a espécie humana como 

um todo, inclusive em seu estágio mais primordial, apesar de defender uma eventual 

relativização de tal tutela, caso dois bens jurídicos de igual natureza estejam em cheque. Daí 

depreende que as inovações científicas devem respeitar os limites impostos pelo já 

mencionado princípio da dignidade humana, citando o parecer do Conselho da Europa em 

1996, segundo o qual “o interesse e o bem do ser humano devem prevalecer sobre o mero 

interesse da sociedade ou ciência”78. Ademais, Chut respalda o princípio da identidade, 

conforme explicitado no capítulo 2 deste trabalho de conclusão de curso, opondo-se a formas 

de eugenia positiva. Nessa linha de raciocínio, o ilustre professor declara79: 

 
 

“As portas para uma medicina genética preventiva, sem dúvida, foram abertas, mas é 
preciso ativar o alerta, já que o ser humano não se restringe ao seu patrimônio 
genético. A mistificação do genoma humano como panaceia para todos os males 
pode ocasionar a discriminação e a infelicidade de muitos, além de desviar a 
atenção para o fato de que ambiente e causas sociais influenciam na configuração de 
muitos males à saúde física das pessoas (...) Reconhece-se a necessidade de se 
estabelecer limites a certas intervenções com escopo de proteger a constituição 
biológica humana que, atualmente, padece de riscos que poderão se tornar 
irreversíveis” (grifos nossos). 

 
 
Frisa-se que o autor também registra a importância de os indivíduos conhecerem sua 

origem genética e constituírem-se por meio de uma família. 

Em contrapartida, Lewontin receia o fato de a implantação gênica na modalidade 

germinativa influenciar não só o organismo alvo, mas suas gerações futuras mediante 

alterações acidentais80. Consequentemente, qualquer erro cometido teria repercussões 

inimagináveis. Assim pensa Chut, que classifica o bem jurídico a ser preservado diante de 

manipulações desse porte como indisponível, uma vez que o abalo provocado nos 

descendentes extrapolaria o âmbito da autonomia pessoal81. 

                                                           
78 CHUT, Marcos André, ibid., p. 36. 
79 CHUT, Marcos André, ibid., p. 42-43. 
80 LEWONTIN, R. C., ibid., p. 76. 
81 Salienta-se, contudo, que o doutrinador não vê como nocivo o emprego de técnicas voltadas para células 
somáticas, pois entende que estas envolveriam um bem jurídico de natureza individual e, por conseguinte, 
disponível. CHUT, Marcos André, ibid., p. 159. 
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Outrossim, o biólogo supramencionado devidamente contempla nas promessas de 

inovação genética um jogo de poder que poderá servir unicamente para acentuar as 

desigualdades sociais já existentes. Sob esse enfoque, alega que “os intelectuais, na ânsia de 

satisfazerem seus desejos, dizem que o conhecimento é poder, mas a verdade é que o 

conhecimento dá mais poder apenas aos que já tem ou podem ter poder para usá-lo” 

(grifos nossos)82. De modo análogo, Carneiro, Emerick e Rocha83 sensatamente advertem que 

o extenso rol de dissensos no campo genético sinaliza saberes e poderes em disputa. 

Ao passo que os eugenistas liberais encorajam o aprimoramento humano sob o 

fundamento de que a nova eugenia estaria livre da coercitividade que assolou a primeira onda 

de movimentos deterministas, de maneira a garantir a liberdade de cada um em optar pelo 

enhancement, outros veem nisso o problema da hipervalorização do individualismo e clamam 

por um comedimento da autonomia corporal84. 

Para Allenby85, essas divergências não representam um repúdio à noção de 

aperfeiçoamento em sua integralidade, mas variam de acordo com as hipóteses de incidência 

dos ideais eugênicos, fazendo com que a mesma técnica de enhancement gere respostas 

distintas dependendo do domínio em que seja introduzida. Sob essa égide, o jornalista deduz 

que o risco estaria na rejeição de recursos biotecnológicos não por uma análise de custo-

benefício, e sim com base na área em que estes seriam aplicados. Logo, Allenby julga que o 

desafio está em “desenvolver a habilidade de interagir eticamente, racionalmente e 

responsavelmente com o mundo das tecnologias de aperfeiçoamento que já estão aqui” 

(tradução nossa)*. 

Face a tantos fundamentos éticos distintos acerca das metas biotecnológicas, Chut 

acerta ao inferir que os pilares da bioética são insuficientes e até contraditórios para a 

resolução de conflitos86. Por conseguinte, o autor sugere uma necessária intervenção jurídica 

com o objetivo de propiciar um mínimo ético capaz de conservar a vida em sociedade. Nesse 

sentido, afirma que é inaceitável deixar a dimensão global do ser humano e a proteção de sua 

                                                           
82 LEWONTIN, R. C., ibid., p. 83. 
83 CARNEIRO, Fernanda. EMERICK, Maria Celeste. ROCHA, Marcos Fonseca, ibid., p. 22. 
84 CARNEIRO, Fernanda. EMERICK, Maria Celeste. ROCHA, Marcos Fonseca, ibid., p. 26. 
85 ALLENBY, Brad. Is human enhancement cheating? The answer will affect sports, schools, and the battlefield 
of the future. Slate Magazine, 9 de maio de 2013. Seção de Tecnologia, 4 p. Disponível em: 
<http://www.slate.com/articles/technology/superman/2013/05/human_enhancement_ethics_is_it_cheating.html>
. Acesso em: Outubro de 2014. 
* [“The challenge, then, is not ‘cheating’ but the far more difficult challenge of developing the ability to interact 
ethically, rationally, and responsibly with the world of enhancement technologies that is already here”]. 
ALLENBY, Brad, op. cit. 
86 CHUT, Marcos André, ibid., p. 85. 
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individualidade exclusivamente nas mãos de cientistas, “que insistem em práticas eticamente 

condenáveis como a clonagem humana”87. 

Em consonância com o entendimento do renomado Promotor, este trabalho propõe a 

elaboração de novas leis que regulamentem as pesquisas genéticas e limitem práticas 

excessivas, pois a legislação brasileira atual mostra-se insatisfatória para responder a 

questionamentos mais complexos e, nas palavras de Habermas, “enquanto ponderamos a 

tempo sobre os limites mais dramáticos, que talvez possam ser ultrapassados depois de 

amanhã, podemos lidar de modo mais sereno com os problemas atuais”88. Para tanto, as 

principais normas contemporâneas serão expostas na seção seguinte e, posteriormente, 

refletir-se-á sobre a viabilidade de uma reforma legislativa e a estipulação de conceitos claros 

e coesos sobre a natureza jurídica da informação genética. 

Ademais, cabe enfatizar que a respectiva monografia não tem o condão de decifrar 

todos os enigmas éticos que circundam a genômica. Ela busca, por meio da reflexão sobre 

esses assuntos, a percepção de que recursos devem ser empregados para que se estude o 

avanço das descobertas genéticas no Brasil, auxiliando o processo de criação de leis mais 

abrangentes sobre o tema, enriquecendo o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse panorama, 

será imprescindível acionar profissionais dos mais diversos campos do saber, desde filósofos 

e sociólogos a cientistas e profissionais da área de saúde, dada a complexidade 

multidisciplinar da cadeia biotecnológica, que proporciona um de seus maiores desafios: a 

necessidade de lidar-se com numerosos conhecimentos concomitantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 CHUT, Marcos André, ibid., p. 38. 
88 HABERMAS, Jürgen, ibid., p. 28. 
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4 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE O GENOMA HUMANO 

 

A magnitude biotecnológica revela-se também em sede legislativa, perpassando três 

esferas jurídicas distintas: o direito privado, o direito público e o direito internacional89. 

Todavia, argumenta-se aqui que a natureza sui generis do genoma e o rápido progresso 

científico no setor demandam uma reformulação do sistema de leis vigente, que no momento 

encontra-se adstrito a princípios gerais e normas de amplo teor hermenêutico no que se refere 

à proteção genética da espécie humana. 

Destarte, os dispositivos associados pela doutrina à regulamentação do genoma 

humano serão apresentados a seguir com o intuito de evidenciar-se a carência de diretrizes 

mais incisivas no ordenamento brasileiro, dando assim abertura para o tema do próximo 

capítulo. 

 

4.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

A inclusão dos direitos sociais e individuais na vida dos brasileiros, viabilizada pelo 

processo de redemocratização por meio da Constituição Federal de 1988, figurou como uma 

conquista marcante na história do país, pois veio a salvaguardar garantias fundamentais, tais 

como o direito à vida, à saúde, à igualdade, ao bem-estar, ao desenvolvimento, à 

biodiversidade e ao equilíbrio ambiental90. 

Nesse viés, o princípio da dignidade da pessoa humana (sedimentado no artigo 1º, 

inciso III da Lei Maior) passou a nortear todas as condutas jurídicas nacionais, sendo 

ostensivamente aceito pelos juristas como pilar de qualquer norma que venha a reger o 

patrimônio genético da humanidade. Assim versa Corrêa et al.: 

 
 

“As investigações genéticas devem, portanto, ser tratadas tendo como base os 
compromissos jurídicos fundamentais, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa 
humana, que atribui unidade e sentido à ordem constitucional” (tradução nossa)*. 

                                                           
89 GEDIEL, José Antônio Peres. Declaração Universal do Genoma Humano e Direitos Humanos: revisitação 
crítica dos instrumentos jurídicos. In: CARNEIRO, Fernanda (Org.). EMERICK, Maria Celeste (Org.), ibid., p. 
159. 
90 CORRÊA, Ana Paula Reche et al. Panorama respecto a la legislación sobre genoma humano em Brasil. In: 
SAADA, Alya (Org.). VALADÉS, Diego (Org.). Panorama sobre la legislación em matéria de genoma humano 
em América Latina y el Caribe. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. 417 p. p. 99-
100. 
* [“Las investigaciones genéticas deben, por lo tanto, ser tratadas teniendo como base los compromissos 
jurídicos fundamentales, sobre todo el principio de dignidade de la persona humana, que atribuye unidad y 
sentido al orden constitucional.”]. CORRÊA, Ana Paula Reche et al., op.cit., p. 101. 
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Além disso, em respeito à matriz da dignidade humana, o texto constitucional 

concebe o corpo humano como um bem fora do comércio, circunscrito pelo princípio da 

indisponibilidade. Aliás, é com base nesse fundamento que o artigo 199, §4º da Constituição 

Federal proíbe a venda de órgãos: 

 
 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 
órgãos, tecidos e 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 comercialização. 

 
 
Porém, a Magna Carta igualmente prevê estímulos à ciência e tecnologia a partir de 

seu artigo 218, sendo indispensável contrabalançar esse aspecto com a defesa da identidade 

biológica do ser humano, sempre em risco face aos gigantescos investimentos econômicos 

que cercam os laboratórios de pesquisa e diante da ambição dos geneticistas. Ressalta-se que a 

liberdade de investigação também encontra respaldo no artigo 5º, inciso IX: 

 
 

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

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; 

 
 
Outro ponto importante permeia o apreço constitucional pela biodiversidade 

brasileira, que serve como um dos critérios de proteção ao patrimônio genético devido à 

redação do artigo 225, §1º, inciso II da Lei Fundamental, segundo o qual incumbe ao Poder 

Público “preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético”. Na interpretação de 

Corrêa et al.: 

 
 

“Ao uso sustentável da biodiversidade brasileira deverá corresponder instrumental 
político, jurídico e econômico que permita a conservação e o acesso ao patrimônio 
genético nacional; a proteção e acesso ao conhecimento tradicional associado e a 
distribuição justa e equitativa dos benefícios provenientes de sua utilização” 
(tradução nossa)*. 

                                                           

* [“Al uso sostenible de la biodiversidad brasileña deberá corresponder instrumental político, jurídico y 
económico que permita la conservación y el acceso al patrimônio genético nacional; la proteción y el acceso al 
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Sob essa ótica, pode-se agregar o genoma humano à noção de meio ambiente, de 

maneira a incentivar a aplicação - na área biotecnológica - de determinadas normas 

tipicamente associadas ao direito ambiental, como seria o caso do próprio artigo 225, §1º, 

inciso V da Constituição, que fixa o controle de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. No mais, a observância 

da garantia constitucional atribuída aos grupos de risco, somada à promoção do bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação 

(art. 3º, inciso IV, CRFB/88), é crucial quando se fala em manipulação genética e, mais 

especificamente, em human enhancement. 

Em matéria de saúde, destacam-se as políticas públicas como forma de reduzir riscos 

de doenças e outros agravos, bem como assegurar o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços ambulatoriais (artigo 196, CRFB/88). A esse respeito, Corrêa et al. com razão alega: 

 
 

“A partir do momento em que se criam novas tecnologias, inclusive as provenientes 
de investigações com o genoma humano, o Estado é pressionado a incorporar as 
terapêuticas resultantes dessas investigações, uma vez que ‘a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado proporcionar as condições 
indispensáveis para seu pleno exercício (art. 2º da Lei nº 8.080/90)” (tradução 
nossa)*. 

 
 
Nesse diapasão, a marcha biotecnológica também demanda o estudo de questões 

vinculadas à planificação familiar, nos moldes do artigo 226, §7º, da Lei Maior, que versa 

sobre a liberdade de decisão do casal e veda qualquer forma de coerção por parte de 

instituições oficiais ou privadas. 

No que se refere às informações genéticas, o artigo 5º, inciso X, aduz que são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Contudo, o inciso XIV 

assegura a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte se necessário ao 

exercício profissional. Resta saber, então, até onde se estende a aplicabilidade de cada um 

desses incisos em termos de divulgação de dados genéticos. 

                                                                                                                                                                                     

conocimento tradicional associado, y la distribución justa y equitativa de los benefícios provenientes de su 
utilización”]. CORRÊA, Ana Paula Reche et al., ibid., p. 102. 
* [“A partir del momento en que se crean nuevas tecnologias, inclusive las provenientes de investigaciones com 
el genoma humano, el Estado es pressionado a incorporar las terapêuticas resultantes de estas investigaciones, 
uma vez que ‘la salud es um derecho fundamental del ser humano, debiendo el Estado proporcionar las 
condiciones indispensables para su pleno ejercicio (art. 2º de la Ley núm. 8.080/90)”]. CORRÊA, Ana Paula 
Reche et al., ibid., p. 106. 



37 

 

Apesar de a Constituição Federal trabalhar com quesitos indispensáveis ao bom 

andamento das pesquisas genéticas no país, servindo como fonte de unidade e coerência para 

o sistema jurídico nacional, seus preceitos genéricos carecem de interpretação, o que poderia 

ser problemático diante de tantas divergências doutrinárias acerca do uso correto da 

biotecnologia. Nesse sentido, as leis infraconstitucionais tornam-se imprescindíveis para 

moldar com mais clareza conceitos atualmente indefinidos. 

 

4.2 LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 

 

Algumas leis infraconstitucionais ajudam a disciplinar aspectos do conhecimento 

genético, mas a maioria não trata especificamente do assunto, fazendo com que também seja 

necessária uma interpretação extensiva de seus dispositivos. De acordo com Corrêa et al., isso 

deve-se ao fato de as discussões legislativas que nasceram na década de 80 não terem se 

consolidado em forma de lei91. Sendo assim, com o propósito de melhor estruturar a presente 

seção, primeiro serão abordadas as normas que discorrem diretamente sobre a biotecnologia 

para, em sequência, exporem-se os dispositivos aplicáveis ao tópico através da hermenêutica. 

No que tange o patenteamento do genoma humano, por exemplo, a Lei de 

Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/96) veda, em seu artigo 10, inciso IX, a possibilidade de 

qualquer material genético ser considerado invenção ou modelo de utilidade, afastando o 

temor de autores como Lewontin, que veem na ganância dos cientistas uma ameaça à 

universalidade do patrimônio genético. 

Outra lei relevante é a de nº 11.105 de 2005 (Lei de Biossegurança), que regulamenta 

os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de 

segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos 

geneticamente modificados (OGM), cria o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS) e 

reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). 

A respectiva lei, pautada no princípio da precaução, objetiva uma relação saudável 

entre o homem e a natureza, ao mesmo tempo em que incentiva o progresso biotecnológico, 

definindo conceitos basilares como o de engenharia genética e célula germinal humana. 

Outrossim, em seu artigo 6º proíbe a manipulação gênica em embriões e a clonagem de seres 

humanos, dentre outros. 

                                                           
91 CORRÊA, Ana Paula Reche et al., ibid., p. 111. 
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Por sua vez, no artigo 5º da Lei de Biossegurança admite-se a utilização terapêutica 

de células humanas embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in 

vitro e não utilizados no respectivo procedimento, mediante a observância das condições 

descritas no diploma legal. Porém, nada se diz acerca das técnicas de aperfeiçoamento 

humano em células somáticas, ficando em aberto o tema da eugenia liberal que, como ficou 

demonstrado nos capítulos precedentes, é muito controvertido. 

A esse respeito, a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) de nº 1.931/09 

coíbe a procriação medicamente assistida que envolva a criação de embriões com finalidades 

de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos e quimeras (artigo 15, §2º, inciso III), 

além de proibir intervenções no genoma humano com vista a sua modificação, exceto na 

terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que venha a afetar os 

descendentes (artigo 16). Ainda assim, a resolução em tela não versa sobre a possibilidade de 

human enhancement, tampouco considera hipóteses em que as noções de tratamento e 

aprimoramento misturam-se92, motivo pelo qual a determinação do CFM falha em precisar os 

limites das técnicas de manipulação gênica. 

Nesse mesmo enfoque, questiona-se também o alcance normativo do artigo 13 do 

Código Civil, que impede qualquer ato de disposição do próprio corpo quando importar 

diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes, salvo por 

autorização médica. Com o surgimento de novas investigações acerca do genoma humano, 

Corrêa pondera que “não se sabe até que ponto essa disposição terá aplicabilidade” (tradução 

nossa)93. 

Por outro lado, o Projeto de Lei 7.735 de 2014 almeja regulamentar o inciso II do § 

1º e o § 4º do art. 225 da Constituição, bem como os artigos 1, 8, j, 10, c, 15 e 16, §§ 3 e 4 da 

Convenção sobre Diversidade Biológica (promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março 

de 1998), além de dispor sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao 

conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso 

sustentável da biodiversidade. Todavia, o respectivo projeto está pendente de aprovação. 

Já quanto ao sigilo de conteúdo genético pessoal destaca-se o artigo 21 do diploma 

civil, que defende a inviolabilidade da vida privada. De modo semelhante, admite-se a 

                                                           
92 Seria o caso de um atleta que, com o músculo danificado, utiliza-se da terapia gênica para curar-se e, depois, 
volta a competir. Embora tal técnica ainda não esteja disponível para humanos, testes em ratos já apontam que a 
inserção de um gene sintético faz com que os músculos cresçam e evita sua deterioração. Trata-se de uma 
tecnologia que permite não apenas o reparo de músculos avariados, mas também fortalece os saudáveis 
(SANDEL, Michael J., ibid., p. 10-11). 
93 CORRÊA, Ana Paula Reche et al., ibid., p. 110. 
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utilização dos artigos 153 e 154 do Código Penal como forma de salvaguardar a privacidade 

de informações dessa natureza, desde que interpretados de maneira abrangente: 

 
 

Divulgação de segredo 

Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou 
de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação 
possa produzir dano a outrem: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, de trezentos mil réis a dois contos de 
réis. 
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. 
§ 1º Somente se procede mediante representação. (Parágrafo único renumerado pela 
Lei nº 9.983, de 2000) 
§ 1o-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim 
definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da 
Administração Pública: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 
2000) 
§ 2o Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal será 

incondicionada. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

Violação do segredo profissional 
Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de 
função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a 
outrem: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa de um conto a dez contos de réis. 
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. 

 
 

Em contrapartida, a Lei nº 5.250/97 pode servir como justificativa para o livre 

rastreio de dados biológicos, uma vez que regulamenta a liberdade de manifestação do 

pensamento e de informação. 

No Código Civil igualmente encontram-se dispositivos que se ocupam da proteção 

da honra e da imagem, da família e do direito ao vínculo de paternidade e maternidade (com 

especial ênfase ao exame de DNA). 

Acerca dos planos de saúde, a Lei 9.656/98 veta a exclusão de cobertura às doenças e 

lesões preexistentes à data de contratação somente após vinte e quatro meses de vigência do 

aludido instrumento contratual, o que não basta para suprimir os receios externados no 

capítulo 2 desta monografia. 

Por fim, cabe salientar que algumas leis - como a de número 10.332/2001 - preveem 

incentivos a programas biotecnológicos. 

Embora existam algumas determinações legais adequadas, Corrêa et al. acerta ao 

inferir que “são poucas as previsões que têm como centro o tema do genoma humano” 



40 

 

(tradução nossa)94. Nesse panorama, a legislação vigente revela-se inapta a acompanhar a 

modernização do campo biotecnológico e, por conseguinte, os questionamentos éticos que 

derivam dessa evolução. 

No âmbito internacional, as Declarações desempenham um importante papel ao fixar 

preceitos fundamentais como o princípio do consentimento informado (que torna obrigatória a 

manifestação de vontade dos envolvidos), o princípio da confidencialidade (segundo o qual 

são sigilosos os dados genéticos) e o princípio da prudência (que exige sensatez das entidades 

de pesquisa)95. Dentre elas, evidenciam-se a Declaração Universal sobre o Genoma e os 

Direitos Humanos (1997), a Declaração Ibero-Latino Americana sobre Ética e Genética 

(1996) e a Declaração de Valença sobre Ética e o Projeto Genoma Humano (1990). Todavia, 

assim como a Constituição brasileira, esses instrumentos internacionais caracterizam-se por 

sua abstração, exigindo delimitações mais categóricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 [“Todavía, son pocas las previsiones que tienen como centro el tema del genoma humano”]. CORRÊA, Ana 
Paula Reche et al., ibid., p. 123. 
95 DIAFÉRIA, Adriana. Princípios estruturadores do direito à proteção do patrimônio genético humano e as 
informações genéticas contidas no genoma humano como bens de interesses difusos. In: CARNEIRO, Fernanda 
(Org.). EMERICK, Maria Celeste (Org.), ibid., p. 173. 
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5 UMA NOVA CONCEPÇÃO JURÍDICA: O BIODIREITO 

 

A análise das normas contemporâneas que se ocupam direta ou indiretamente do 

genoma humano confirma a crescente demanda por um novo modelo jurídico capaz de 

acompanhar, ainda que não completamente, a expansão biotecnológica. É com base nesse 

entendimento que Chut alega96: 

 
 

“As inovações trazidas pelo progresso científico, em especial aquelas advindas do 
sequenciamento do genoma humano, acenam para a insuficiência da proteção 
jurídica existente, eis que há desafios às categorias e institutos arcaicos, que ainda 
têm a pretensão de resguardar a totalidade dos bens jurídicos”. 

 
 

Segundo Gediel97, a trajetória de tal reconstrução teórica perpassa necessariamente 

pela redefinição do regime de titularidade dos sujeitos sobre as coisas, pelo estabelecimento 

de limites à autonomia corporal, pela revitalização de formas da contratualidade moderna e 

pelo reconhecimento da pluralidade de fontes dos instrumentos jurídicos, tendo em vista que o 

próprio contexto em que essas noções emergiram já se encontra ultrapassado. Como o direito 

naturalmente não consegue acompanhar a realidade, surgem lacunas legais que precisam ser 

preenchidas sempre que possível. Igualmente pensa Conti, ao exprimir que “essa 

normatização do novo é necessária, pois há uma anomia, isto é, falta de norma”98. 

Além das questões elencadas por Gediel, muitas outras subsistem: ainda não há um 

posicionamento jurídico concreto quanto às técnicas de aperfeiçoamento, discute-se a 

extensão do acesso às informações genéticas (especialmente no âmbito das relações de 

emprego, conforme demostrado no capítulo 2), indaga-se se a saúde pública deve ou não 

abarcar as terapias gênicas caso estas estejam disponíveis, bem como se articula uma eventual 

revisão do Código Penal em vigor no que diz respeito aos crimes vinculados à manipulação 

genética e ao uso de dados biológicos99. Ademais, divergem os doutrinadores acerca da 

natureza jurídica do genoma, ora interpretado como bem individual, ora como bem de 

interesse difuso. Para o docente supracitado, “o sentido e o alcance dessas novas fórmulas 

jurídicas dependem de opções éticas e políticas que a sociedade ocidental toma diante dos 

avanços da ciência, em sua relação com o apelo do mercado”100. 

                                                           
96 CHUT, Marcos André, ibid., p. 89. 
97 GEDIEL, José Antônio Peres, ibid., p. 160. 
98 CONTI, Matilde Carone Slaibi, ibid., p. 23. 
99 No que tange a defesa de uma intervenção do direito penal, vide CHUT, Marcos André, ibid., p. 130-138. 
100 GEDIEL, José Antônio Peres, loc. cit. 
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Nesse cenário, a bioética mostrou-se incapaz de amenizar as contendas provenientes 

das inovações biomédicas, dada a importância geral do assunto e sua ampla repercussão em 

outras esferas do saber. A partir do momento em que a ciência invade o campo da dignidade 

humana, é mister identificar os valores que a sociedade deseja resguardar101. 

Sendo assim, as mudanças oriundas da Era dos Genes alcançaram o âmbito jurídico, 

que aparece como instrumento fundamental ao equilíbrio entre liberdade científica e o 

respeito à vida, dando origem ao que a doutrina chama de Biodireito. De acordo com Conti, o 

Biodireito corresponde às “normas orientadoras da conduta humana em face do Princípio à 

Vida”102, e tem por objetivo revestir de legalidade as deliberações de cunho ético, fornecendo-

lhes caráter imperativo. Contudo, a professora adverte que não se deve confundir ética e 

direito, evitando-se assim a etiocratização (isto é, um excessivo engrandecimento da Ética que 

pode transformar-se em fundamentalismo). Para Medina103: 

 
 

“A cidadania, que consiste no exercício em plenitude dos direitos e deveres de cada 
pessoa inserida no contexto social, tem como pré-requisito a garantia dos direitos 
humanos concretizados na Constituição. Para que se exercite a cidadania, tem que 
haver as normas garantidoras; por outro lado, para que exista o cidadão, o princípio 
à vida tem que ser tutelado pelo Biodireito”. 

 
 
Outrossim, a dimensão universal do genoma humano reforça a ideia de comunidade, 

uma vez que ultrapassa a instância de responsabilidade individual. Sob esse prisma, Chut 

respalda-se no Estado Democrático de Direito para trabalhar com a perspectiva de consenso 

mínimo e uniformização legal, visando uma “cidadania cosmopolita”104. Em defesa da 

elaboração de normas internacionalmente aceitas, o egrégio Promotor cita Barbero105: 

 
 

“A questão, pois, deve ser tratada num marco pluridisciplinar e regular-se, na 
medida do possível, num âmbito supranacional, com regras gerais, 
universalmente aceitas que evitem as contradições, os riscos e a eventual ineficácia 
de normas exclusivamente nacionais e que impeçam, em particular, a criação dos 
denominados ‘refúgios genéticos’” (grifos nossos). 

 
 
Logo, subentende-se que a evolução do Biodireito deve ir além da mera técnica 

jurídica, sendo necessário conhecer os aspectos sociais que circundam a realidade global. Por 

                                                           
101 CHUT, Marcos André, ibid., p. 88. 
102 CONTI, Matilde Carone Slaibi, ibid., p. 21. 
103 MEDINA, Ana Maria de Souza apud CONTI, Matilde de Carone Slaibi, ibid. 
104 CHUT, Marcos André, ibid., p. 93. 
105 BARBERO, Santos Marino apud CHUT, Marcos André, ibid., p. 94. 
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essa razão, Conti fala em uma quarta geração de direitos, que corresponderia à geração de 

“Direitos do Genoma Humano”106. Ademais, é preciso atentar para o fato de as desigualdades 

sociais serem acentuadas pelo progresso tecnológico, já que “a produção de riqueza está 

sistematicamente acompanhada pela produção social de riscos”107. 

Seja no espaço nacional ou internacional, o Biodireito desempenha uma função 

elementar, porque vem a garantir a efetividade dos direitos democráticos. Nas palavras de 

Rios108: 

 
 

“A democracia é a possibilidade real de expressar opiniões e defender direitos 
individuais e sociais. Ela só existe se construída e mantida com participação e luta, 
não só através de posicionamentos individuais, mas de posicionamentos 
institucionais os mais diversos. Só há democracia e direitos individuais se houver o 
constante trabalho de atualização dos direitos democráticos em instituições que 
assegurem sua efetividade”. 

 
 
No entanto, não se pode perder de vista que os saberes genéticos também auxiliam a 

humanidade: projetos como a “Arca da EMBRAPA” ajudam a preservar espécies em 

extinção, dentre outros benefícios109. Por isso, a definição de Biodireito deve proteger de 

modo equânime a ciência e a vida. Dessa maneira posiciona-se Chut ao afirmar110: 

 
 

“(...) faz-se necessária a busca por um ponto de equilíbrio entre as duas posições 
antiéticas, isto é, proibição total de atividades médico/científicas que, sem dúvida, 
imporá freios ao progresso científico e à permissividade plena, cujos riscos à saúde 
dos seres humanos e ao destino dos seres humanos são inquestionáveis”. 

 
 
Por conseguinte, autores como Carneiro, Emerick e Rocha111 sensatamente 

acautelam que “o vertiginoso progresso biotecnocientífico se por um lado contribui de forma 

inquestionável para o bem-estar humano, por outro levanta questões tais como a segurança 

biológica e os limites éticos de seus avanços”. Destarte, é inevitável concluir que a ciência 

engloba elementos com os quais não pode lidar sozinha, e seu discurso da verdade é 

suscetível a críticas: aí jaz a importância do Biodireito. 

                                                           
106 CONTI, Matilde Carone Slaibi, ibid., p. 25. 
107

 CHUT, Marcos André, ibid., p. 107. 
108 RIOS, André Rangel. Bioética e processos de decisão. In: CARNEIRO, Fernanda (Org.). EMERICK, Maria 
Celeste (Org.), ibid., p. 130. 
109 BANCO genético vai reunir amostras de espécies do Brasil e do exterior. Site de notícias G1, 01/11/2014. 
Disponível em: < http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/11/banco-genetico-vai-reunir-amostras-de-
especies-do-brasil-e-do-exterior.html>. Acesso em: 16/11/2014. 
110 CHUT, Marcos André, ibid., p. 90. 
111

 CARNEIRO, Fernanda. EMERICK, Maria Celeste. ROCHA, Marcos Fonseca, ibid., p. 26. 
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Apesar da inevitabilidade do debate ético-jurídico acerca do tema, Emerick, Carneiro 

e Rocha destacam ainda que o maior obstáculo seria aprofundar e problematizar o teor 

sociopolítico e antropológico das situações que circundam a biotecnologia, além de 

reconhecerem que outra adversidade estaria na identificação de qual lei é necessária112. 

Em função da complexidade e abrangência do Biodireito, a proposta de 

enriquecimento do ordenamento jurídico brasileiro não é tarefa fácil. Em virtude disso, 

sugere-se a criação de uma comissão legislativa permanente com o propósito de discutir 

matérias relevantes vinculadas ao genoma humano, devendo também ser ouvida a sociedade e 

profissionais especializados no assunto. 

Contempladas no artigo 58 da Constituição Federal, as respectivas comissões têm de 

ser constituídas na forma e com atribuições previstas no regimento ou ato que resultar sua 

criação (Art. 58, caput). No mais, os partidos e blocos parlamentares devem contar com uma 

representação proporcional na composição das mesas (§1º). No que tange as comissões 

temáticas, integram a sua competência: 

 
 

“Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e 
temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo 
regimento ou no ato de que resultar sua criação. 

§ 2º - às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a 
competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da 
Casa; 
II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 
III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes 
a suas atribuições; 
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa 
contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; 
V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de 
desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.” 

 
 
Na definição de Joseph Barthélemy, o sistema de comissões é destinado “à 

organização parlamentar na qual nenhuma decisão importante das assembleias se toma antes 

que a matéria tenha sido examinada por uma comissão”113. Além disso, a possibilidade de 

realização de audiências públicas é uma característica vital dessas comissões, principalmente 
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113 BARTHÉLEMY, Joseph apud CARNEIRO, André Corrêa de Sá. O sistema de comissões parlamentares. 
Revista Conversa Pessoal, Distrito Federal: n. 114, maio, 2010. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/senado/portaldoservidor/jornal/jornal114/processo_legislativo.aspx>. Acesso em: 
novembro de 2014. 



45 

 

quando se trata do patrimônio genético da humanidade, que interessa a todos e decidirá o 

futuro dos seres humanos. Sobre as prerrogativas das comissões parlamentares, Carneiro 

enuncia114: 

 
 

“Da análise das competências inseridas na Constituição pelo legislador constituinte 
originário, percebe-se, além da competência de apreciar proposições, a inclusão das 
comissões permanentes como fórum privilegiado de interação entre o parlamento e a 
sociedade, que ocorre por meio de audiências públicas, bem como pelo recebimento 
de petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos 
ou omissões de autoridades ou entidades públicas. Outro papel de relevante 
importância refere-se ao papel fiscalizatório atribuído às comissões permanentes de 
controle das atividades do Poder Executivo.” 

 
 
Não obstante a pertinência da análise de questões oriundas do campo genético, tanto 

o artigo 72 do Regimento Interno do Senado Federal quanto o artigo 32 do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados não possuem nenhuma comissão focada exclusivamente no 

genoma humano, contando apenas com pequenas representações em tópicos isolados: 

 
 

“Regimento Interno do Senado Federal: 

Art. 72. As comissões permanentes, além da Comissão Diretora, são as 
seguintes: 

I – Comissão de Assuntos Econômicos – CAE; II – 
Comissão de Assuntos Sociais – CAS; 
III – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ; 
IV – Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE; 
V – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
– CMA; 

VI – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH; 

VII – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE; VIII – 
Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI; 
IX – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR; 

X – Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA. 
XI – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – 
CCT. (NR) 
XII - Comissão Senado do Futuro. (NR)”. 

“Regimento Interno da Câmara dos Deputados: 

Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos 
ou áreas de atividade: 

I - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; 
II - Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional; 
III - Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; 
IV - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; 
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V - Comissão de Defesa do Consumidor; 
VI - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
VII - Comissão de Desenvolvimento Urbano; 
VIII - Comissão de Direitos Humanos e Minorias; 
IX - Comissão de Educação; 
X - Comissão de Finanças e Tributação; 
XI - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle; 
XII - Comissão de Legislação Participativa; 
XIII - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
XIV - Comissão de Minas e Energia; 
XV - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; 
XVI - Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; 
XVII - Comissão de Seguridade Social e Família; 
XVIII - Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público; 
XIX - Comissão de Turismo; 
XX - Comissão de Viação e Transportes; 
XXI - Comissão de Cultura; 
XXII - Comissão do Esporte;” 

 
 
E enquanto persistir a “cultura das aparências” que define parte da atual sociedade, 

repleta de estereótipos e “modelos de capa de revista”, é inevitável questionar-se acerca da 

ambição humana e seus limites. Se hoje se lida com jovens anoréxicas e bulímicas em busca 

do corpo perfeito, pais controladores ávidos por filhos notáveis e defensores da “cura gay”, 

em um mundo capitalista onde impera a competitividade, o que esperar da evolução 

prometida pelo campo da genética? Sob essa ótica, a presente monografia defende a 

importância do papel das comissões legislativas com o escopo de serem elaboradas novas leis, 

observando-se o domínio do Biodireito, de modo a garantir o respeito aos direitos humanos, 

às garantias sociais e individuais, bem como à dignidade da pessoa humana. 

Por fim, vale a pena refletir sobre uma passagem do livro “Admirável Mundo Novo”, 

de Aldous Huxley, cuja narrativa futurística vincula-se ao tema da manipulação genética de 

seres humanos: 

 
 

“Livraram-se deles. Sim, é bem o modo dos senhores procederem. Livrar-se de tudo 
o que é desagradável, em vez de aprender a suportá-lo. Se é mais nobre para a alma 
sofrer os golpes de funda e as flechas da fortuna adversa, ou pegar em armas contra 
um oceano de desgraças e, fazendo-lhes frente, destruí-las... Mas os senhores não 
fazem nem uma coisa nem outra. Não sofrem e não enfrentam. Suprimem, 
simplesmente, as pedras e as flechas. É fácil demais”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A iniciativa que culminou no Projeto Genoma Humano abriu as portas para uma 

série de questionamentos de cunho ético no que diz respeito à manipulação genética de seres 

humanos e outras espécies. Suscitando polêmicas desde a sua criação, o respectivo programa 

contou com a participação de diversos países e foi concluído em 2003, apesar das duras 

críticas que sofreu ao longo da sua trajetória. 

Foi nesse contexto que teve origem a chamada Era Genética, marcada por debates 

ético-jurídicos sobre o uso de informações gênicas obtidas pelo avanço biotecnológico. A 

partir de então, doutrinadores das mais diversas áreas do conhecimento deram início a 

discussões que perpassam desde o uso de dados biológicos nas relações de emprego ao perigo 

do surgimento de uma nova eugenia. 

De um lado, os eugenistas liberais defendem a liberdade de escolha dos indivíduos, 

argumentando que investir no melhoramento do homem faz parte de um processo natural, 

tipicamente vinculado à evolução da espécie. Em contrapartida, os bioconservadores veem na 

escolha de traços e atributos uma real possibilidade de discriminação que já se revelara ao 

final do século XIX e durante todo o século XX. Além disso, a iminente utilização de técnicas 

de aperfeiçoamento humano levanta algumas barreiras morais que ainda não foram 

ultrapassadas pelos teóricos. 

Todavia, no âmbito jurídico brasileiro as normas existentes revelam-se insuficientes 

para sanar o extenso rol de controvérsias que circundam as tecnologias genéticas, sobretudo 

devido ao seu amplo teor abstrato e pouco categórico. 

Com base na Constituição Federal de 1988 é possível extrair alguns princípios 

básicos que servem como guia para o restante das disposições normativas e, dentre estes, 

destaca-se o princípio da dignidade da pessoa humana. Apesar da grande importância 

principiológica da Magna Carta, que também dispõe sobre a proteção do meio ambiente, a 

saúde pública e a planificação familiar, discute-se a natureza jurídica do patrimônio genético, 

a amplitude da divulgação de informações relativas à genealogia dos cidadãos, bem como os 

limites da pesquisa científica. 

Nesse panorama, as leis infraconstitucionais têm a função crucial de disciplinar os 

aspectos remanescentes do campo genético. Porém, a legislação hodierna raramente trabalha 

diretamente com matérias relacionadas à biotecnologia e, mais especificamente, com a 

manipulação de genes. A despeito da Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105 de 2005), 

permanece em aberto o debate sobre a aplicabilidade das técnicas de human enhancement em 
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células somáticas e também não se delimita com precisão a diferença entre tratamento e 

aprimoramento. Ademais, falta regulamentação penal acerca do tema, além de não haver 

regras que versem sobre o sigilo dos dados genéticos obtidos por meio de exames de triagem. 

Assim como os problemas elencados acima, existem pleitos análogos: pergunta-se se 

o Estado deve financiar terapias gênicas através da saúde pública, indaga-se sobre o papel das 

seguradoras face aos novos métodos genéticos e a imposição de limites à autonomia corporal, 

dentre outros. 

Nesse diapasão, o Biodireito desponta com uma incumbência essencial: 

complementar a bioética, uma vez que esta se demonstrou incapaz de lidar sozinha com as 

questões oriundas da biotecnologia, e assegurar a proteção à vida mediante a legalização de 

deliberações éticas, cercando-as de imperatividade sem, contudo, recair no erro da 

etiocratização. 

Por todo o exposto, com o objetivo de salientar a relevância do Biodireito para o 

sistema jurídico brasileiro, a presente monografia procurou nas comissões legislativas a 

solução para a insuficiência de normas reguladoras do saber genético. Sendo assim, concluiu-

se pela importância do estabelecimento de uma comissão legislativa permanente dedicada a 

assuntos relacionados ao progresso biotecnológico, com a realização de audiências públicas e 

a oitiva de profissionais especializados, para que a matéria seja amplamente discutida em sede 

legislativa, de maneira que o ordenamento jurídico do país seja devidamente renovado. 
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